
الفھرس الببلیوغرافي

غیر مصنفة 

2010. - 195..     . - االردن : دار الجلیل، 1

55787/1-55787/7                                                                                                              

.     أ ج ب تایلور2

الصراع على سیادة أوروبا /  أ ج ب تایلور.

45464-45468                                                                                                                      

.     م دین3

1986.انطباعات ( الجزء األول ) /  م دین. - المؤسسة الوطنیة للكتاب : الجزائر، 

51329                                                                                                                                  

.     م دین4

1986.انطباعات ( الجزء الثاني ) /  م دین. - المؤسسة الوطنیة للكتاب : الجزائر، 

51330                                                                                                                                  

.     م دین5

1985.انطباعات ( الجزء الثالث ) /  م دین. - المؤسسة الوطنیة للكتاب : الجزائر، 

51331                                                                                                                                  

.     أ. بیلیسیي6

حولیات جزائریة /  أ. بیلیسیي.

55142-55142/2                                                                                                                  

.     آ/ال جمعة عبد الفتاح7

القضایا األخالقیة في األلفیة الثالثة /  آ/ال جمعة عبد الفتاح.

52872-52876                                                                                                                      

.     أمل القریني8

اإلسالم األسیوي /  أمل القریني.

37776-37779                                                                                                                      

.     أمل شوقي9

اإلبحار في عالم مصطرب /  أمل شوقي.

44943-44948                                                                                                                      

.    أمل عبد الفتاح10

الفقر و التنمیة ما بین األوضاع الداخلیة و النظام العالمي /  أمل عبد الفتاح.
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54363-54364                                                                                                                      

.    أمل عبد الفتاح شمس11

الفقر و التنمیة بین األوضاع الداخلیة و النظام العالمي /  أمل عبد الفتاح شمس.

54867-54871                                                                                                                      

.    أمل عصفور12

قیم و معتقدات األفراد /  أمل عصفور.

32319-32323                                                                                                                      

.    أمل عویضة13

فلسطینیات /  أمل عویضة.

44861-44865                                                                                                                      

.    آمنة بواشري14

أھمیة العامل الفكري /  آمنة بواشري.

31564-31567                                                                                                                      

.    آمنة بواشري15

العولمة و الثورة التحریریة الجزائریة /  آمنة بواشري.

44790-44791                                                                                                                      

.    آمنة بواشرى بنت بن میرة16

2009.توجھ القیادات اإلداریة العربیة في ضل العولمة /  آمنة بواشرى بنت بن میرة. - اإلسكندریة : دار الفكر الجامعي، 

العولمة؛ إدار ة األعمال؛ المدیر العربي

"العولمة" ظاھرة مست كل من جوانب الحیاة وانعكست آثارھا على األوضاع العربیة سیاسیا واقتصادیا وثقافیا... وأصبحت مجاال حیویا مریبطا بإدارة األعمال بشكل 
مباشر، ویحتاج ھذا المجال من البحث والدراسة ما یسد حاجة الباحثین والقیادات العربیة إلى دراسة تحلیلیة مستندة إلى أصول البحث العلمي، لھذا تأتي ھذه الدراسة 

لتناول موضوع العولمة في أربعة دول عربیة، وھي: العراق ومصر والجزائر واألردن، من أجل إبراز انعكاسات العولمة في توجھات القیادات العربیة اإلداریة نحو 
العولمة. وذلك بمعرفة خصائص المدیر العالمي التي تتوفر في المدیر العربي والتي حددت بسبعة أبعاد: الثقافة، التفكیر اإلستراتیجي، اللغة، التقانة، اإلبداع، التعلم 

المستمر، والتفاوض.
30662-30667                                                                                                                      

.    أمنیة الجمیل17

ماھیة الدراسات المستقبلیة /  أمنیة الجمیل.

52572-52580                                                                                                                      

.    مأمون المنان18

مبادئ القانون الدولي العام /  مأمون المنان.

41161-41165                                                                                                                      

.    مأمون الدرادكة19

الجودة في المنظمات الحدیثة /  مأمون الدرادكة.

43160-43162                                                                                                                      
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.    أمال حسن عبد الفضیل20

التكامل اإلقتصادي العربي بین اإلمكانات و المعوقات /  أمال حسن عبد الفضیل.

54460-54464                                                                                                                      

.    أالن نوكس21

معاونة الكبار على التعلم تخطیط البرامج و تطبیقھا و إدارتھا /  أالن نوكس؛ محمد محمود رضوان.

34033                                                                                                                                  

.    أالن، تورین22

ماھي الدیمقراطیة ؟ حكم األكثریة أم ضمانات األقلیة / تورین أالن.

55661/1-55661/2                                                                                                              

.    أالن توریف23

نقد الحداثة /  أالن توریف.

38717-38721                                                                                                                      

.    أالن، جوكس24

أمبراطوریة الفوضى : الجمھوریات في مواجھة الھیمنة االمریكیة ما بعد الحرب الباردة / جوكس أالن.

أمبراطوریة الفوضى - الجمھوریات - مواجھة الھیمنة - أمریكا - بعد الحرب الباردة
55980                                                                                                                                  

.    أالن ستیفن / نیكوال بیكر25

فھم الحرب اإلستراتیجیة للقرن الحادي و العشرین /  أالن ستیفن / نیكوال بیكر، (ترجمة)  أدھم مطر.

52897-52901                                                                                                                      

.    آالن كالدر- ستیف واتكینز26

2008.. - القاھرة : مجموعة النیل العربیة، ISO 17799 / ISO27001اإلدارة الدولیة الرشیدة في تكنولوجیا المعلومات الدلیل التنفیذي لمعاییر الیزو 

المعلومات؛ أمن المعلومات؛ تكنولوجیا المعلومات
30452-30457                                                                                                                      

.    أماني  جرار27

المواطنة العالمیة /  أماني  جرار.

43203-43203                                                                                                                      

.    أماني مسعود28

مفاھیم األسس العلمیة للمعرفة : التمكین /  أماني مسعود.

43180-43184                                                                                                                      

.    أماني الطویل29

العالقات المصریة - السودانیة : جذور المشكالت و تحدیات المصالح : قراءة وثائقیة /  أماني الطویل.

53859-53863                                                                                                                      
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.    أماني جرار30

التربیة السیاسیة( السالم، الدیمقراطیة، حقوق االنسان /  أماني جرار.

43106-43108                                                                                                                      

.    أماني جرار31

المواطنة العلمیة /  أماني جرار.

44204-44208                                                                                                                      

.    أماني جرار32

المواطنة العالمیة /  أماني جرار.

51239-51241                                                                                                                      

.    أماني غازي جرار33

2007.التربیة السیاسیة ( السالم- الدیمقراطیة - حقوق االنسان ) /  أماني غازي جرار. - عمان : دار وائل، 

السیاسة؛ السیاسیون الدیمقراطیون؛ حقوق اإلنسان
30184-30189                                                                                                                      

.    أماني غازي جرار34

التربیة السیاسیة : السالم، الدیمقراطیة، حقوق اإلنسان /  أماني غازي جرار.

42389-42393                                                                                                                      

.    أماني غازي جرار35

التربیة السیاسیة /  أماني غازي جرار.

45499-45503                                                                                                                      

.    لماذا انتقل اآلخرون الى الدیمقراطیة و تأخر العرب؟.36

47619-47623                                                                                                                      

.    آن ماري لوانشي37

مسیرة مناضل الجزائري /  آن ماري لوانشي.

55118                                                                                                                                  

.    من االستبداد الشرقي إلى النظام العالمي الجدید.38

46699-46703                                                                                                                      

.    من تراث اإلباضیة العقائدیة.39

37613-37617                                                                                                                      

.    آن كریستان40

 /  آن كریستان.1961صمت النھر : أكتوبر 

55164                                                                                                                                  
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.    من فلسفة االحبائیة.41

46939-46943                                                                                                                      

.    مؤمن المنان42

مبادئ القانون الدولي العام /  مؤمن المنان.

49720-49724                                                                                                                      

.    أنندري لوكورتوا43

جزائر الخمسینیات شھادة قس /  أنندري لوكورتوا.

55130                                                                                                                                  

.    منال44

حقوق المرأة بین المواثیق الدولیة و أصالة التشریع اإلسالمي /  منال.

44406-44408                                                                                                                      

.    منال محمد المشني45

حقوق المرأة بین المواثیق الدولیة وأصالة التشریع اإلسالمي /  منال محمد المشني.

43309-43313                                                                                                                      

.    منال محمود46

حقوق المرأة بین المواثیق الدولیة و أصالة التشریع االسالمي /  منال محمود.

51256-51260                                                                                                                      

.    منال، سخري47

السیاسة البیئیة في الجزائر : بین المحددات الداخلیة والمتقضیات الدولیة / سخري منال.

55441/1-55441/2                                                                                                              

.    منال ھالل، المزاھرة48

العالقات العامة الدولیة / المزاھرة منال ھالل.

55428/1-55428/5                                                                                                              

.    منال ھالل المزاھرة49

2015. - 440.إدارة العالقات العامة و تنظیمھا /  منال ھالل المزاھرة. - عمان : دار المسیرة للنشر و التوزیع، 

55864/1-55864/8                                                                                                              

.    مناد طالب50

العقل والالعقالنیة /  مناد طالب.

38396-38400                                                                                                                      

.    منار الشوربجى51

كیف ینتخب الرئیس األمریكي -قیود و تعقیدات /  منار الشوربجى.
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43269-43273                                                                                                                      

.    منار الشوریجي52

كیف ینتخب الرئیس األمریكي /  منار الشوریجي.

32974-32978                                                                                                                      

.    منار شوریجي53

الدیمقراطیة المفیدة /  منار شوریجي.

40924-40928                                                                                                                      

.    منذر محمد54

مبادئ في العالقات الدولیة /  منذر محمد.

37300-37303                                                                                                                      

.    منذر، الشاوي55

الدولة الدیمقراطیة : في الفلسفة السیاسیة والقانونیة : الفكرة الدیمقراطیة / الشاوي منذر.

55624/1-55624/4                                                                                                              

.    منذر الضامن56

2007.أساسیات البحث العلمي /  منذر الضامن. - عمان : دار المسیرة للنشر والتوزیع، 

البحث العلمي
30692-30697                                                                                                                      

.    منذر الضامن57

أساسیات البحث العلمي /  منذر الضامن.

34628-34633                                                                                                                      

.    منذر الضامن58

اساسیات البحث العلمي /  منذر الضامن.

43844-43845                                                                                                                      

.    منذر خدام59

االقتصاد العام /  منذر خدام.

37979-37983                                                                                                                      

.    منذر خدام60

األمن المائي العربي الواقع والتحدیات /  منذر خدام.

39121-39125                                                                                                                      

.    منذر زیتون61

الجریمة السیاسیة /  منذر زیتون.

48228-48232                                                                                                                      
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.    منذر عیاشي62

التحلیل البنیوي /  منذر عیاشي.

38026-38026                                                                                                                      

.    منذر عرفات زیتون63

الجریمة السیاسیة في الشرعة اإلسالمیة والقانون /  منذر عرفات زیتون.

36121-36125                                                                                                                      

.    منة مكرة عبید64

مفاھیم األسس العلمیة : المواطنة /  منة مكرة عبید.

43274-43278                                                                                                                      

.    مؤتمر جامعة بیروت65

 /  مؤتمر جامعة بیروت.1القانون الدولي اإلنساني آفاق وتحدیات. ج 

34493/1-34493/6                                                                                                              

.    مؤتمر جامعة بیروت العربیة66

 /  مؤتمر جامعة بیروت العربیة.3القانون الدولي اإلنساني آفاق وتحدیات .ج,

34495/1-34495/6                                                                                                              

.    مؤتمر جامعة بیروت العربیة67

 /  مؤتمر جامعة بیروت العربیة.2القانون الدولي اإلنساني آفاق وتحدیات.ج 

34494/1-34494/6                                                                                                              

.    مؤتمر كلیة اآلداب68

العالقة مع الغرب من منظور الدراسات االنسانیة /  مؤتمر كلیة اآلداب.

46154-46161                                                                                                                      

.    منتدي الفكر العربي69

2007.العرب و الصین آفاق جدیدة في اإلقتصاد و السیاسة /  منتدي الفكر العربي. - عمان : المعد، 

الصین؛ العرب؛ البلدان العربیة؛ السیاسة الخارجیة؛ العالقات الدولیة؛ اإلقتصاد الدولي

في كل مرة یلتئم فیھا لقاء عربي صیني، وھذا ھو الثالث في ھذه السلسلة كانت ھنالك آفاق جدیدة؛ مایعني أن األرضیة التي تأسست علیھا ھذه اللقاءات المستندة إلى 
عالقات تاریخیة وحضاریة مع العمالق الصیني القادم، اصبحت مھیاة لتعمیق التواصل بین طرفیھا، وھو ما یعمل المنتدى على تحقیقھ ویولیھ جانبا مھما من عنایتھ 

وتفكیره وتخطیطھ.
31514-31519                                                                                                                      

.    منتصر70

المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة /  منتصر.

32779-32781                                                                                                                      

.    منتصر حمودة71

الجریمة السیاسیة /  منتصر حمودة.
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51053-51057                                                                                                                      

.    منتصر سعید72

2009.المحكمة الجنائیة الدولیة / ". - اإلسكندریة : دار الفكر الجامعي، 

المحكمة الجنائیة الدولیة؛ الجریمة الدولیة؛ القانون الدولي الجنائي
30361-30366                                                                                                                      

.    منتصر سعید  حمودة73

الجریمة السیاسیة /  منتصر سعید  حمودة.

36607-36608                                                                                                                      

.    منتصر سعید حمودة74

2008.القانون الدولي المعاصر /  منتصر سعید حمودة. - اإلسكندریة : دار الفكر الجامعي، 

القانون الدولي؛ المعاصرة
30022                                                                                                                                  

.    منتصر سعید حمودة75

2008.الجریمة السیاسیة دارسة مقارنة بین القوانین الجنائیة الوضعیة والتشریع الجنائي اإلسالمي /  منتصر سعید حمودة. - اإلسكندریة : دار الفكر الجامعي، 

الجریمة السیاسیة؛ القانون الجنائي؛ التشریع الجنائي اإلسالمي
-30212                                                                                                                                

.    منتصر سعید حمودة76

2009.القانون الدولي اإلنساني /  منتصر سعید حمودة. - اإلسكندریة : دار الفكر الجامعي، 

القانون الدولي اإلنساني؛ إتفاقیات جنیف
30484-30486                                                                                                                      

.    منتصر سعید حمودة77

2008.اإلرھاب الدولي جوانبھ القانونیة ووسائل مكافحتھ في القانون الدولي العام والفقھ اإلسالمي /  منتصر سعید حمودة. - اإلسكندریة : دار الفكر الجامعي، 

اإلرھاب الدولي؛ القانون الدولي؛ الفقھ اإلسالمي؛ مكافحة الجریمة
30144-30149                                                                                                                      

.    منتصر سعید حمودة78

2008.قانون العالقات الدبلوماسیة والقنصلیة /  منتصر سعید حمودة. - اإلسكندریة : دار الفكر الجامعي، 

العالقات الدبلوماسیة؛ البعثات الدبلوماسیة

یعرض موضوع قانون العالقات الدبلوماسیة والقنصلیة من خالل الفصول الخمس التالیة: الفصل األول: تعریف الدبلوماسیة وتطورھا التاریخي؛ الفصل الثاني: 
مصادر قانون العالقات الدبلوماسیة والقنصلیة وأجھزة الدولة المسئولة عن تطبیق ھذا القانون؛ الفصل الثالث: البعثات الدبلوماسیة؛ الفصل الرابع: البعثات القنصلیة؛ 

الفصل الخامس: حمایة أعضاء البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة
31207-31212                                                                                                                      

.    منتصر سعید حمودة79

اإلرھاب الدولي /  منتصر سعید حمودة.

34743-34746                                                                                                                      

.    منتصر سعید حمودة80
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الحدود الدولیة /  منتصر سعید حمودة.

49011-49015                                                                                                                      

.    منتصر سعید حمودة81

األحزاب السیاسیة /  منتصر سعید حمودة.

49039-49043                                                                                                                      

.    منتصر سعید حمودة82

المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة /  منتصر سعید حمودة.

49046-49049                                                                                                                      

.    منتصر سعید حمودة83

الحمایة الدولیة ألعضاء الھیئات الطبیة أثناء النزاعات المسلحة /  منتصر سعید حمودة.

53124-53128                                                                                                                      

.    منتصر سعید حمودة84

الحدود الدولیة : تعریفھا، أنواعھا، تقسیمھا، ترسیمھا، منازعتھا /  منتصر سعید حمودة.

53129-53133                                                                                                                      

.    منتصر سعید حمودة85

محكمة العدل الدولیة /  منتصر سعید حمودة.

53148-53150                                                                                                                      

.    منتصر سعید حمودة86

محكمة العدل الدولیة /  منتصر سعید حمودة.

54767-54769                                                                                                                      

.    منتصر سعید حموده87

المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة /  منتصر سعید حموده.

49046-49049                                                                                                                      

.    منتصرسعید حمودة88

القانون الدبلوماسي /  منتصرسعید حمودة.

44182-44186                                                                                                                      

.    أنتوني ناتینج89

أوروبا..لن تنتظر /  أنتوني ناتینج.

39919                                                                                                                                  

.    أنتوني غدنر90

علم اإلجتماع /  أنتوني غدنر.
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40681-40685                                                                                                                      

.    مني91

التخطیط االجتماعي في المجتمع المعاصر /  مني.

43893-43894                                                                                                                      

.    منى الطائي92

اإلقتصاد اإلداري و منظومة األعمال /  منى الطائي.

51974-51978                                                                                                                      

.    مني یوخنا یاقو93

حقوق األقلیات القومیة في قانون الدولي العام /  مني یوخنا یاقو.

49715-49719                                                                                                                      

.    مني یوسف بحري94

العنف األسري /  مني یوسف بحري.

43936-43936                                                                                                                      

.    آني راي قولدزیغر95

2012. من مرسى الكبیر الى مجازر الشمال القسنطیني /  آني راي قولدزیغر، تر, وردة لبنان. - الجزائر : دار القصبة، 1940-1945جذور حرب الجزائر : 

48036                                                                                                                                  

.    منى سالم سعید جعبوب96

قیادة المجتمع نحو التغیر /  منى سالم سعید جعبوب.

38909-38913                                                                                                                      

.    منى عثمان97

1 / 2.الكتاب المقدس و السیف

44839-44841                                                                                                                      

.    منى عطیة98

العولمة و السیاسة االجتماعیة ( مجلد ) /  منى عطیة.

46260-46264                                                                                                                      

.    منى فرید99

2006.علم األتیكیت اإلجتماعي و الدبلوماسي /  منى فرید. - عمان : دار أسامة، 

أدب السلوك
30788-30793                                                                                                                      

.   لندة معمر یشري100

المحكمة الجنائیةالدولیة الدائمة واختصاصاتھا /  لندة معمر یشري.

44194-44198                                                                                                                      
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.   لندة معمر یشوي101

2008.المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصاتھا /  لندة معمر یشوي. - عمان : دار الثقافة، 

المحكمة الجنائیة الدولیة؛ القانون الدولي؛ القانون الجنائي

لقد أثمرت الجھود الدولیة المتواصلة في مجال القضاء الجنائي الدولي عن إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة تختص بنظر الجرائم الدولیة من جرائم إبادة وجرائم ضد 
اإلنسانیة وجرائم الحرب وجریمة العدوان، ومعاقبة مرتكبیھا شخصیا، بغض النظر عن مكاناتھم في دولھم وبغض النظر كذلك عن الحصانة التي قد یتمتعون بھا. حیث 
جاءت ھذه المحكمة لتضع حدا إلفالت مجرمي الحرب من العقاب ومیزتھا الرئیسیة ھي محاكمة األشخاص الطبیعیین وعدم االعتداد بصفتھم الرسمیة. وقد ھدفت ھذه 
الدراسة إلى التعرف، وبعمق، على المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، وذلك من جمیع جوانبھا ابتداء بتطورھا التاریخي وانتھاء بممارستھا الختصاصاتھا ونظرھا فیما 

یعرض علیھا من قضایا.
30367-30372                                                                                                                      

.   لندة معمر یشوي102

المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصتھا /  لندة معمر یشوي.

35556-35560                                                                                                                      

.   لندة معمر یشوي103

المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصاتھا /  لندة معمر یشوي.

40012-40015                                                                                                                      

.   لندة معمر یشوي104

المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة و اختصاصھا /  لندة معمر یشوي.

54578-54582                                                                                                                      

.   لندة ھیتشیون105

سیاسة مابعد الحداثة /  لندة ھیتشیون.

40788-40792                                                                                                                      

.   مؤید السالم106

إدارة المعرفة التنظیمیة /  مؤید السالم.

52787-52791                                                                                                                      

.   مؤید الفضل107

األسالیب اإلحصائیة في إتخاذ القرار /  مؤید الفضل.

48153-48157                                                                                                                      

.   مؤید حامد عبد هللا108

البیئة اإلقتصاد واإلتفاقیات الدولیة /  مؤید حامد عبد هللا.

43888-43892                                                                                                                      

.   مؤید حامد عبد هللا109

البیئة و اإلقتصاد و االتفاقیة الدولیة /  مؤید حامد عبد هللا.

52802-52806                                                                                                                      

.   ألبیر مامي110
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صورة المستعمر /  ألبیر مامي.

33649                                                                                                                                  

.   منیر مباركیة111

مفھوم المواطنة في الدول الدیمقراطیة المعاصرة و حالة الموامنة /  منیر مباركیة.

48816-48820                                                                                                                      

.   منیر، محمودي112

مصادر الصراعات الداخلیة في بلدان غرب افریقیا والیات ادارتھا -دراسة تقویمیة- / محمودي منیر.

55426/1-55426/3                                                                                                              

.   منیر الحمیش113

االقتصاد السیاسي /  منیر الحمیش.

33019-33023                                                                                                                      

.   منیر ابراھیم ھندي114

الفكر الحدیث في التحلیل المالي وتقییم األداء /  منیر ابراھیم ھندي.

34300-34301                                                                                                                      

.   منیر ابراھیم ھندي115

اإلدارة المالیة : مدخل تحلیل معاصر /  منیر ابراھیم ھندي.

43600-43604                                                                                                                      

.   منیر حمید البیاني116

2005.النظم اإلسالمیة /  منیر حمید البیاني. - عمان : دار وائل، 

اإلسالم؛ الشریعة اإلسالمیة؛ الفقھ اإلسالمي

النظم اإلسالمیة: ھي دراسة ال غنى عنھا لطالب الدراسات الشرعیة، وكذا المثقف اإلسالمي. لذلك تناولت الدراسة بیان األنظمة الرئیسة في اإلسالم؛ الواحدة تلو 
اآلخر ببیان األحكام الواردة في الكتاب، والسنة، وما بني علیھما من اجتھاد سائغ، والتي تخص كل میدان من میادین الحیاة المتنوعة بأسلوب وسط بعید عن اإلیجاز 

المخل، أو اإلسھاب الممل، وبالقدر الذي یعطي فكرة أساسیة، وضروریة لطاالب الدراسات الشرعیة، وللمعنیین بالثقافة اإلسالمیة، وغیرھم بشأن تنظیم اإلسالم للحیاة.
30524-30526                                                                                                                      

.   منیر حمید البیاتي117

النظام السیاسي اإلسالمي مقارن بالدولة القانونیة /  منیر حمید البیاتي.

42394-41398                                                                                                                      

.   منیر، حافظ118

2005. - 231.منھج العولمة الالنمطي : تشخیص جمالي في بؤس العولمة / حافظ منیر. - سوریا : دار الفرقد : 

55809/1-55809/5                                                                                                              

.   منیر شفیق119

قراءة للوضع الدولي /  منیر شفیق.

32173-32177                                                                                                                      
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.   منیر شفیق120

قراءة للوضع الدولي /  منیر شفیق.

47804-47808                                                                                                                      

.   منیر شفیق121

قراءة للوضع الدولي /  منیر شفیق.

50856-50860                                                                                                                      

.   منیر كرادشة122

علم السكان الدیموغرافیا االجتماعیة /  منیر كرادشة.

34706-34711                                                                                                                      

.   منیر ھندي123

الخصخصة /  منیر ھندي.

43674-43675                                                                                                                      

.   منیر ودیع جبلایر124

التخطیط اإلستراتیجي لإلدارة /  منیر ودیع جبلایر.

48968-48972                                                                                                                      

.   أندري دیلفرني125

أصول الترجمة /  أندري دیلفرني.

33890                                                                                                                                  

.   أندریھ ھوریو126

القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة : الجزء الثاني /  أندریھ ھوریو.

51360                                                                                                                                  

.   أندریو127

علم اقتصاد السوق الحر /  أندریو.

43741-73745                                                                                                                      

.   أندرسون، جیمس128

1. / جیمس أندرسون، ترجمة عامر الكبیسي. - ط.Public policy makingصنع السیاسات العامة = 

صنع السیاسات - السیاسات العامة
55961                                                                                                                                  

.   أندرسون، جیمس129

1. / جیمس أندرسون، ترجمة عامر الكبیسي. - ط.Public policy makingتاریخ إفریقیا الحدیث و المعاصر = 

صنع السیاسات - السیاسات العامة
55965                                                                                                                                  
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.   أندرو سكوتر130

علم اقتصاد السوق الحر /  أندرو سكوتر.

45869-45877                                                                                                                      

.   أندرو ھیود131

مدخل إلى اإلیدیولوجیات السیاسیة /  أندرو ھیود.

49514-49518                                                                                                                      

.   أنیس منصور132

الفرص الضائعة في الصراع العربي اإلسرائیلي /  أنیس منصور.

40822-40826                                                                                                                      

.   أنیس الدغیدي133

تاریخ بوش السري األسود /  أنیس الدغیدي.

35731-35732                                                                                                                      

.   أنیس الدغیدي134

كفاحي : قراءة جدیدة في مذكرات ھتلر ونھایتھ /  أنیس الدغیدي.

35972-35974                                                                                                                      

.   مؤشر الفساد في األقطار العربیة.135

40798-40802                                                                                                                      

.   مؤشر الفساد في األقطار العربیة إشكالیات القیاس والمنھجیة.136

39186-39190                                                                                                                      

.   مؤشرات قیاس الدیمقراطیة في البلدان العربیة.137

38965-38966                                                                                                                      

.   مؤشرات غیاب الدیمقراطیة في البالدان العربیة.138

40566-40570                                                                                                                      

.   مؤسسة الیابان139

التنمیة اإلقتصادیة في الیابان /  مؤسسة الیابان.

52130-52132                                                                                                                      

.   مؤسسة عبد المالك عبد العزیز140

الحركات اإلسالمیة في البلدان المغربیة /  مؤسسة عبد المالك عبد العزیز.

50299-50303                                                                                                                      

.   منطقة التجارة الحرة العربیة : التحدیات.141

36976-36980                                                                                                                      
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.   منطقة التجارة الحرة العربیة : التحدیات وضرورات التحقیق.142

35629-35631                                                                                                                      

.   منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى.143

50560-50563                                                                                                                      

.   أنطوني سمرز144

غطرسة القوة عالم ریتشارد نیكسون السري /  أنطوني سمرز.

35829-35833                                                                                                                      

.   أنطوان نصري مسرة145

دور مؤسسات الدولة و المجتمع األھلي في مكافحة الفساد /  أنطوان نصري مسرة.

48911-48915                                                                                                                      

.   أنطوان سفیر146

الصدام بین الشرق و الغرب /  أنطوان سفیر.

49490-49493                                                                                                                      

.   منصور، ممدوح147

غالتاریخ الدبلوماسي العالقات السیاسیة بین القوى الكبرى / ممدوح منصور، وھبان احمد.

التاریخ الدبلوماسي - العالقات السیاسیة - القوى الكبرى
55505/1-55505/3                                                                                                              

.   منصور ممدوح محمود مصطفى148

سیاسة التحالف الدولي : دراسةفي أصول نظریة التحالف الدولي ودور األحالف /  منصور ممدوح محمود مصطفى.

40333-40336                                                                                                                      

.   منصور میالد149

العالقات الدولیة المعاصرة /  منصور میالد.

44765-44769                                                                                                                      

.   منصور، أحمد150

قصة سقوط بغداد / أحمد منصور.

سقوط بغداد
55967                                                                                                                                  

.   منصور أحمد منصور151

المبادئ العامة في االدارة  القوى العاملة /  منصور أحمد منصور.

7214                                                                                                                                    

.   منشور لحساب برنامج األمم المتحدة االنمائي152

 /  منشور لحساب برنامج األمم المتحدة االنمائي.2000تقریر التنمیة البشریة لعام 

51382                                                                                                                                  
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.   منصور الحلو153

2007.حوار الحضارات /  منصور الحلو. - اإلسكندریة : منشأة المعارف، 

حوار الحضارات
30545-30546                                                                                                                      

.   منصور الحلو154

2007.حوار الحضارات /  منصور الحلو. - اإلسكندریة : منشأة المعرف، 

حوار الحضرات
31043-31044                                                                                                                      

.   منصور رحماني155

علم اإلجرام و السیاة الجنائیة /  منصور رحماني.

32148-32152                                                                                                                      

.   منصور، عبد الحكیم156

2013. - 253.تركیا من الخالفة الى الحداثة : من اتاتوك الى اردوغان / عبد الحكیم منصور. - دمشق : دار الكتاب العربي، 

55855/1-55855/4                                                                                                              

.   منصور فھمي157

إدارة اإلنتاج و تنظیم المصانع /  منصور فھمي.

6764-6765                                                                                                                          

.   منصور فھمي158

إدارة اإلنتاج و تنظیم المصانع /  منصور فھمي.

6727-6729                                                                                                                          

.   منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث159

أعمال الملتقى الدولي الثاني حول آثار التجارب النوویة في العالم - صحراء الجزائر نموذجا /  منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث. - الجزائر : نیسو للنشر 
2011.والتوزیع، 

47896                                                                                                                                  

.   منظمة التحریر الفلسكینیة واإلنتفاضة.160

39329-39330                                                                                                                      

.OAS.   منظمة الجیش السري 161

55044                                                                                                                                  

.   منظمة الدراسات العربیة162

2013. - 134.. - بیروت : 03المشروع النھضوي العربي : نداء المستقبل /  منظمة الدراسات العربیة. - ط

55909/1-55909/4                                                                                                              

.   منظمة العمل العربیة163

المدیونیة /  منظمة العمل العربیة.

16



51339                                                                                                                                  

.   منھج المدیر الفعال : إدارة التغییر.164

54110-54112                                                                                                                      

.   منھج الجودة الشاملة : مواصفات الجودة.165

54141-54143                                                                                                                      

.   أنور محمد الصالحي166

منھجیة البحث العلمي في العلوم اإلسالمیة /  أنور محمد الصالحي.

38391-38395                                                                                                                      

.   أنور الجندي167

مشكالت الفكر المعاصر /  أنور الجندي.

39920                                                                                                                                  

.   أنور عبد الملك168

من أجل إستراتیجیة حضاریة /  أنور عبد الملك.

44854-44855                                                                                                                      

.   أنور عبد الملك169

من أجل إستراتیجیة حضاریة /  أنور عبد الملك.

45315-45319                                                                                                                      

.   لمى مضر االمارة170

اإلستراتیجیة الروسیة بعد الحرب الباردة /  لمى مضر االمارة.

38987-38991                                                                                                                      

.   لمي علي فرج171

الدیمقراطیة شبھ المباشرة وتطبیق مظاھرھا في بعض الدساتیر /  لمي علي فرج.

44117-44121                                                                                                                      

.   آلین172

قواعد الجنرال باتون /  آلین.

38257-38260                                                                                                                      

.   أمین محمد النبوى173

اإلعتماد األكادیمي و إدارة الجودة في التعلیم الجامعي /  أمین محمد النبوى.

53338-53342                                                                                                                      

.   أمین البار174

مكانة المغرب العربي في السیاسة الخارجیة الفرنسیة /  أمین البار.
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54699-54703                                                                                                                      

.   أمین البار175

مكانة المغرب العربي في السیاسة الخارجیة للوالیات المتحدة /  أمین البار.

54707-54706                                                                                                                      

.   أمین السید أحمد176

تقییم المشروعات اإلستثماریة باستخدام مونت كارلو للمحكاة /  أمین السید أحمد.

35788                                                                                                                                  

.   أمین جبر177

الدین والدولة الحدیثة /  أمین جبر.

32959-32963                                                                                                                      

.   أمین سالمة العضایلة178

الوجیز في النظام  الدستوري /  أمین سالمة العضایلة.

35657-35661                                                                                                                      

.   أمین شلبي179

السیاسة الخارجیة تبدأ من الداخل /  أمین شلبي.

54520-54524                                                                                                                      

.   أمین ساعاتي180

إعادة إختراع الحكومة : الثورة اإلداریة في القرن الحادي و العشرین /  أمین ساعاتي.

54826-54830                                                                                                                      

.   أمین فرج شریف181

المواطنة و دورھا في تكامل المجتمعات التعددیة /  أمین فرج شریف.

49660_49656                                                                                                                      

.   أمینة النمر182

القواعد العامة في التنفیذ والتنفیذ بطریقة الحجز /  أمینة النمر.

33900                                                                                                                                  

.   أمینة بواشري183

توجھ القیادات اإلداریة /  أمینة بواشري.

49050-49052                                                                                                                      

.   أمینة بواشري184

توجھ القیادات اإلداریة /  أمینة بواشري.

49050-49052                                                                                                                      
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.   أمجد سعود185

جریمة غسیل الموال_ دراسة مقارنة /  أمجد سعود.

43802-43806                                                                                                                      

.   أمجد سعود قطیفان الخریشة186

جریمة غسیل األموال_ دراسة مقارنة /  أمجد سعود قطیفان الخریشة.

35355-35359                                                                                                                      

.   ملیحة التونشیك187

توركیا من منظور عربي /  ملیحة التونشیك.

41524-41527                                                                                                                      

.   أمیر، موسى188

حقوق االنسان مدخل الى وعي حقوقي / موسى أمیر.

حقوق االنسان - الوعي الحقوقي
55981                                                                                                                                  

.   أمیر دوشي189

أبو غریب واإلرھاب والمیدیا : أوراق إعالمة /  أمیر دوشي.

41980-41983                                                                                                                      

.   أمیر ف190

مكافحة االرھاب /  أمیر ف.

46132-46140                                                                                                                      

.   أمیر فرج191

الحوكومة ومكافحة الفساد اإلداري والوظیفي وعالقتھا بالجریمة /  أمیر فرج.

43669-43673                                                                                                                      

.   أمیر فرج192

مكافحة اإلتجار بالبشر والھجرة غیر الشرعیة /  أمیر فرج.

44263-44267                                                                                                                      

.   أمیر فرج یوسف193

عالمیة التجارة اإللكترونیة  و عقودھا /  أمیر فرج یوسف.

التجارة اإللكترونیة؛ التشریعات الدولیة اإللكترونیة؛ التوقیع اإللكتروني
29810-29815                                                                                                                      

.   ألیس أالندو194

السیاسة الدولیة_ النظریة والتطبیق /  ألیس أالندو.

38294-38295                                                                                                                      
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.   ألیس األندو195

السیاسة الدولیة : النظریة والتطبیق /  ألیس األندو.

41196-41200                                                                                                                      

.   ملیكة القرصو196

 التعذیب في میزان النقاش /  ملیكة القرصو.1962-1954الجزائر 

55067                                                                                                                                  

.   ملیكة عرعور197

سوسیولوجیة عالقات العمل /  ملیكة عرعور.

51889-51893                                                                                                                      

.   ممدوح محمود منصور198

الصراع األمریكي السوفیتي في الشرق األوسط /  ممدوح محمود منصور.

36324                                                                                                                                  

.   ممدوح محمود منصور199

العولمة-دراسات في المفھوم والظاھرة واالبعاد /  ممدوح محمود منصور.

27144-17454                                                                                                                      

.   ممدوح حامد200

أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط /  ممدوح حامد.

45012-45016                                                                                                                      

.   ممدوح عارف، الروسان201

2014. - 308.عالقة العراق الساسیة مع القطار المشرق العربي / الروسان ممدوح عارف. - عمان : داتر الیازوري، 

55804/1-55804/8                                                                                                              

.   أمستر ونغ202

مدخل إلى الفلسفة القدیمة /  أمستر ونغ.

38756-38760                                                                                                                      

.   ألكسندر دوفاي203

الجغرافیة السیاسیة -جیوبولیتیك /  ألكسندر دوفاي.

48991-48995                                                                                                                      

.   ألفت عبد الكریم204

قوة التطویر الذاتي : الثقة بالنفس .. الحوار الناجح /  ألفت عبد الكریم.

52456-52460                                                                                                                      

   .205Abbderrahim، Kader

20



Daech : histoire, enjeux, et pratiques de l'organisation de l'état islamique / Kader Abbderrahim.

55677/1-55677/3                                                                                                              

.   ماني غازي جرار206

التربیة السیاسیة : السالم - الدیمقراطیة_ حقوق اإلنسان /  ماني غازي جرار.

35856-35858                                                                                                                      

.   مالك بن نبي207

2006.مشكالات الحضارة : وجھة العالم اإلسالمي /  مالك بن نبي، عبد الصبور شاھین. - دمشق : دار الفكر، 

34055                                                                                                                                  

.   مالك بن نبي208

فكرة اإلفریقیة األسیویة (في ضوء مؤتمر باندونج) /  مالك بن نبي.

39910                                                                                                                                  

.   مالك حداد209

رصیف األزھار /  مالك حداد.

33943                                                                                                                                  

.   مامون المنار210

مبادئ القانون الدولي العام /  مامون المنار.

32885-32889                                                                                                                      

.   ماجد أحمد211

أنظمة المعلومات و دورھا في دعم القرارات اإلداریة /  ماجد أحمد.

51424-51428                                                                                                                      

.   ماجد موریس ابراھیم212

اإلرھاب الظاھرة وأبعادھا النفسیة /  ماجد موریس ابراھیم.

37763-37765                                                                                                                      

.   ماجد الخیاط213

أسالیب البحث العلمي /  ماجد الخیاط.

46182-46186                                                                                                                      

.   ماجد الخیاط214

أسالیب البحث العلمي /  ماجد الخیاط.

37895-37897                                                                                                                      

.   ماجد راغب الحلو215

القانون الدستوري /  ماجد راغب الحلو.
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31610-31615                                                                                                                      

.   ماجد كیالي216

دراسات استراتیجیة : مشروع الشرق األوسط /  ماجد كیالي.

42783-42785                                                                                                                      

.   ماجد عبد المھدي، مساعدة217

ادارة المنظمات : منظور كلي / مساعدة ماجد عبد المھدي.

55423/1-55423/5                                                                                                              

.   ماجد، عبد المھدي مساعدة218

2015. - 392.. - عمان : دار المسیرة، 2ادارة المنظمات : منظور كلي / عبد المھدي مساعدة ماجد. - ط

55892/1-55892/8                                                                                                              

.   مایسة الجمل219

2001.النخبة السیاسیة في مصر : دراسة حالة للنخبة الوزاریة /  مایسة الجمل. - بیروت : دراسات الوحدة العربیة، 

39992-39999                                                                                                                      

.   مایسة الجمل220

النخبة السیاسیة في مصر : دراسة حالة للنخبة الوزاریة /  مایسة الجمل.

47014-47023                                                                                                                      

.   مایك فریدمان221

فن ومنھج القیادة اإلستراتیجیة /  مایك فریدمان.

42202-42204                                                                                                                      

.   مایكل أ بالمر222

1995. /  مایكل أ بالمر، نبیل زكي. - القاھرة : مركز األھرام ااترجمة والنشر، 1833-1992حراس الخلیج : تاریخ توسع الدور األمریكي في الخلیج العربي 

47381                                                                                                                                  

.   مایكل ماندل بوم223

األفكار التي غیرت العالم /  مایكل ماندل بوم.

41809-41813                                                                                                                      

.   مایكل ماندوم بوم224

األفكار التي غیرت العالم /  مایكل ماندوم بوم.

46496-46500                                                                                                                      

.   مایكل أي. براون225

صعود الصین /  مایكل أي. براون.

49481-49484                                                                                                                      
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.   مایكل كاریذرس226

لماذا ینفرد االنسان بالثقافة ؟ الثقافات البشریة : نشأتھا و تنوعھا /  مایكل كاریذرس، (ترجمة)  شوقي جالل.

51386                                                                                                                                  

.   مایكل كوربت227

الدین والسیاسة /  مایكل كوربت.

32924-32928                                                                                                                      

.   مایكل كوربت228

 /  مایكل كوربت.2الدین والسیاسة في الوالیات المتحدة ج

47958                                                                                                                                  

.   مایكل كوربت229

 /  مایكل كوربت.2 و ج1الدین و السیاسة في الوالیات المتحدة ج

47122-47123                                                                                                                      

.   مایكل، كوربت230

 / كوربت مایكل، جولیامیتشل كوربت.1الدین والسیاسة في الوالیات المتحدة ج

47957-47957/1                                                                                                                  

.   مایكل ھامر231

ثورة إعادة الھندسة : دلیلك إلى ثورة إعادة ھندسة العملیات اإلداریة (إحتیاط ) /  مایكل ھامر، ستیفن ستانتین؛ حسین الفالحي. - األردن : آفاق اإلبداع للنشر 
2000.واإلعالم، 

47983-47984                                                                                                                      

.   مایكل ھورویتس232

إنتشار القوة العسكریة : أسبابھ و نتائجھ /  مایكل ھورویتس.

54611-54615                                                                                                                      

.   مارتن نیل بایلى233

النمو مع المساواة : ھدف السیاسة االقتصادیة للقرن القادم /  مارتن نیل بایلى، (ترجمة)  محمد فتحي صقر.

47392                                                                                                                                  

.   مارتن غریفیثس234

خمسون مفكرا في العالقات الدولیة /  مارتن غریفیثس.

42867-42869                                                                                                                      

.   مارسیل بیجو235

2012.محاكمة شبكة جونسون /  مارسیل بیجو، تر, عبد السالم عزیزي. - الجزائر : دار القصبة، 

48035                                                                                                                                  

.   مارسیل غوشیة236
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الدین الدیمقراطیة مسار العلمنة /  مارسیل غوشیة.

39171-39175                                                                                                                      

.   مارسیل غوشیھ237

الدین في الدیمقراطیة /  مارسیل غوشیھ.

40671-40675                                                                                                                      

.   مارسیل غوشیھ238

 : الثورة الحدیثة /  مارسیل غوشیھ.1نشأة الدیمقراطیة ج

42118-42121                                                                                                                      

.   مارسیل غوشیھ239

 أزمة اللیبیرالیة /  مارسیل غوشیھ.2نشأة الدیمقراطیة ج

42122-42125                                                                                                                      

.   مارسیل غوشیھ240

الدین في الدیمقراطیة : مسار العلمنة /  مارسیل غوشیھ.

47454-47458                                                                                                                      

.   مارسیاد الو241

تخطیط المدن : سلسلة ورلد واتش العربیة /  مارسیاد الو.

46534-46535                                                                                                                      

.   مارك براون242

 شھادة الدریج للجودة /  مارك براون.Baldrige award criteriaدلیل الجیب 

37022-37036                                                                                                                      

.   مارك فلورباییھ243

الرأسمالیة أم الدیمقراطیة؟ : خیار القرن الواحد و العشرین /  مارك فلورباییھ.

47204-47208                                                                                                                      

.   ماركوف244

مشكلة التغذیة و سیاسة االمبریالیة /  ماركوف.

47948                                                                                                                                  

.   مارفین و برنارد كالب245

كیسنجر /  مارفین و برنارد كالب.

51400                                                                                                                                  

.   مازن النقیب246

لماذا اإلغتیاالت السیاسیة؟ /  مازن النقیب.
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41975-41979                                                                                                                      

.   مازن النقیب247

لماذا اإلغتیاالت السیاسیة؟ /  مازن النقیب.

42514-42516                                                                                                                      

.   مازن الباشا248

التمویل الخارجي و أثره على الھیكلة في القطاعات اإلقتصادیة /  مازن الباشا.

52296-52300                                                                                                                      

.   مازن الفنتت249

لماذا اإلغتیاالت السیاسیة؟ /  مازن الفنتت.

38347-38348                                                                                                                      

.   مازن الھیتي250

جغرافیا المدن و التحضر : أسس و مفاھیم /  مازن الھیتي.

54785-54789                                                                                                                      

.   مازن صالح مطبقاني251

اإلستشراق  و اإلتجاھات الفكریة في التاریخ اإلسالمي /  مازن صالح مطبقاني.

47034-47038                                                                                                                      

.   مازن فارس252

إدارة الموارد البشریة ( األسس النظریة) /  مازن فارس.

38244-38244                                                                                                                      

.   ماسیاد الو253

تخطیط المدن /  ماسیاد الو.

48523-48527                                                                                                                      

.   ماكس سكیدمور254

نظام الحكم في أمریكا /  ماكس سكیدمور.

48568-48572                                                                                                                      

.   ماكس فیبر255

العالم والسیاسي /  ماكس فیبر.

32832-32834                                                                                                                      

.   ماكفرسون256

حیاة الدیمقراطیة واللبیرالیة وأطوارھا /  ماكفرسون.

40373-40375                                                                                                                      
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.   ماھر الشریف257

معجم المصطلحات الدبلوماسیة /  ماھر الشریف.

50149-50153                                                                                                                      

.   ماھر بن ابراھیم258

المشروع األوروآسیوي من اإلقلیمیة إلى الدولة /  ماھر بن ابراھیم.

54585-54589                                                                                                                      

.   ماھر عبد المنعم259

استخدام القوة في فرض الشرعیة الدولیة /  ماھر عبد المنعم.

36598-36599                                                                                                                      

.   ماھر عبد المنعم أبو یونس260

2004.إستخدام القوة في فرض الشرعیة الدولیة /  ماھر عبد المنعم أبو یونس. - اإلسكندریة : المكتبة المصریة، 

إستخدام القوة؛ الشرعیة الدولیة
33488-33495                                                                                                                      

.   ماھر عبد القادر محمد علي261

فلسفة العلوم : المشكالت المعرفیة /  ماھر عبد القادر محمد علي.

51417                                                                                                                                  

.   ماھر عبد القادر محمد علي262

فلسفة العلوم : المنطق الریاضي /  ماھر عبد القادر محمد علي.

51418                                                                                                                                  

.   ماھر عبد القادر محمد علي263

 /  ماھر عبد القادر محمد علي.68633نظریة المعرفة العلمیة رقم النسخ 

52822-52826                                                                                                                      

   .264Addi، Lahouari

Le nationalisme arabe radical et l'islam politique / Lahouari Addi.

55684/1-55684/3                                                                                                              

.   مذكرات مجاھد.265

55052                                                                                                                                  

.   مذكرات المجاھد الطاھر سعیداني.266

46689-46693                                                                                                                      

.   مذكرات في القانون الدولي الخاص.267

46599                                                                                                                                  
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.   مذكرات ونستون تشرشل.268

39955                                                                                                                                  

.   نمیر مظفر269

العراق الجدید /  نمیر مظفر.

51096-51100                                                                                                                      

.   ناثان ج. براون270

بین الدین والسیاسة : اإلسالمیون في البرلمانات الغربیة /  ناثان ج. براون.

41255-41259                                                                                                                      

.   ناجي عبد النور271

المدخل إلي علم السیاسة /  ناجي عبد النور.

32053-32057                                                                                                                      

.   ناجي عبد النور272

المدخل إلى علم السیاسة /  ناجي عبد النور.

35573-35577                                                                                                                      

.   ناجي عبد النور273

تجربة التعددیة الحزبیة و التحول الدیمقراطي : دراسة تطبیقیة في الجزائر /  ناجي عبد النور.

43279-43283                                                                                                                      

.   ناجي عبد النور274

تجربة التعددیة الحزبیة والتحول الدیمقرطي_ دراسة تطبیقیة في الجزائر /  ناجي عبد النور.

43452-43456                                                                                                                      

.   ناجي عبد النور275

منھجیة البحث السیاسي /  ناجي عبد النور.

44271-44275                                                                                                                      

.   ناجي عبد النور276

منھجیة البحث السیاسي /  ناجي عبد النور.

51217-51218                                                                                                                      

.   ناجي ھدھود277

2007.الیابان و عولمة االقتصاد السیاسي /  ناجي ھدھود. - القاھرة : دار الطباعة المتمیزة، 

الیابان؛ التطور اإلقتصادي
33480-33487                                                                                                                      

.   نادیا لیتم، سعید278

دور المنظمات الدولیة في حمایة البیئة من التلوث بالنفایات الخطرة / سعید نادیا لیتم.
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55625/1-55625/3                                                                                                              

.   نادیة مرسي279

العالقات اإلسالمیة المسیحیة في اسبانیا /  نادیة مرسي.

24372-24381                                                                                                                      

.   نادیة مصطفى280

1 / 2.االعالن العالمي لحقوق االنسان 

51029-51033                                                                                                                      

.   نادیة صالح281

اإلدارة البیئیة : المبادئ و الممارسات /  نادیة صالح.

51574-51577                                                                                                                      

.   نادیة سعد الدین282

الصھیونیة والنازیة وإشكالیة التعایش السلمي مع اآلخر /  نادیة سعد الدین.

35883-35887                                                                                                                      

.   نادر283

التنظیم وأسالیب العمل /  نادر.

43915-43917                                                                                                                      

.   نادر أبو شیخة284

مدخل إلى إدارة الوقت /  نادر أبو شیخة.

34371-34372                                                                                                                      

.   نادر أبو شیخة285

اصول التفاوض /  نادر أبو شیخة.

46237-46246                                                                                                                      

.   نادر أحمد أبو شیخة286

التنظیم وأسالیب العمل /  نادر أحمد أبو شیخة.

43067-43069                                                                                                                      

.   نادر التل287

صنع السیاسة اإلقتصادیة /  نادر التل.

41865-41869                                                                                                                      

.   نادر التل288

إدارة اإلقتصاد العالمي /  نادر التل.

41870-41874                                                                                                                      
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.   نادر ابو شیخة289

مدخل الى ادارة الوقت /  نادر ابو شیخة.

50956-50960                                                                                                                      

.   نادر سراج290

مصر الثورة و شعارات شبابھا : دراسة لسانیة في عفویة التعبیر /  نادر سراج.

53869-53873                                                                                                                      

.   نادر فرجاني291

محاضرات اإلمارات : إحتماالت النھضة /  نادر فرجاني.

42828-42830                                                                                                                      

.   نایف حواتمة292

اسلو والسالم األخر المتوازن /  نایف حواتمة.

35908-35912                                                                                                                      

.   مبادئ علم االدارة.293

55614/1-55614/5                                                                                                              

.   ناضم الجاسور294

الوحدة األوروربیة و الوحدة العربیة الواقع و التوقعات /  ناضم الجاسور.

48323-48327                                                                                                                      

.   ناضم الجاسور295

إشكالیة الحدود في الوطن العربي /  ناضم الجاسور.

48328-48332                                                                                                                      

.   ناصیف نصار296

نحو مجتمع جدید : مقدمات أساسیة في نقد المجتمع الطائفي /  ناصیف نصار.

51369                                                                                                                                  

.   ناصر، مازن خلف297

الجریمة العسكریة : دراسة تحلیلیة مقارنة / مازن خلف ناصر.

55670                                                                                                                                  

.   ناصر نور الدین298

محاسسبة التكالیف في قطاع النقل البحري /  ناصر نور الدین.

35773                                                                                                                                  

.   ناصر مصلحي299

مكافحة المخدرات بین البحث والتقصي /  ناصر مصلحي.
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41598-41602                                                                                                                      

.   ناصر مصلحي300

مكافحة المخدرات بین البحث و التقصي /  ناصر مصلحي.

53275-53279                                                                                                                      

.   ناصر الدین سعیدوني301

الجزائر : منطلقات و آفاق /  ناصر الدین سعیدوني.

47060-47063                                                                                                                      

.   ناصر الدین سعیدوني302

أعمال األستاذ الدكتور ناصر الدین سعیدوني : في الحراك الثقافي و التفاعل الفكري /  ناصر الدین سعیدوني.

55162                                                                                                                                  

.   ناصر الدین سعیدوني303

أعمال األستاذ الدكتور ناصر الدین سعیدوني : الشرق الجزائري، رحلة العالم األلماني /  ناصر الدین سعیدوني.

55162/1                                                                                                                              

.   ناصر الدین سعیدوني304

) /  ناصر الدین سعیدوني.1791-1830أعمال األستاذ الدكتور ناصر الدین سعیدوني : الحیاة الریفیة بإقلیم مدینة الجزائر (دار السلطان) أواخر العھد العثماني (

55162/2                                                                                                                              

.   ناصر الدین سعیدوني305

)، قانون أسواق مدینة الجزائر /  ناصر الدین سعیدوني.1792-1830أعمال األستاذ الدكتور ناصر الدین سعیدوني : النظام المالي للجزائر أواخر العھد العثماني (

55162/3                                                                                                                              

.   ناصر الدین سعیدوني306

أعمال األستاذ الدكتور ناصر الدین سعیدوني : االستیطان الیھودي في فلسطین : مراحلھ و مصاعبھ /  ناصر الدین سعیدوني.

55162/4                                                                                                                              

.   ناصر الدین سعیدوني307

أعمال األستاذ الدكتور ناصر الدین سعیدوني : تاریخ الجزائر في العھد العثماني، والیات المغرب العثمانیة : الجزائر، تونس، طرابلس الغرب /  ناصر الدین سعیدوني.

55162/5                                                                                                                              

.   ناصر الدین سعیدوني308

أعمال األستاذ الدكتور ناصر الدین سعیدوني : الجزائر منطلقات و آفاق : مقاربات للواقع الجزائري من خالل قضایا و مفاھیم تاریخیة /  ناصر الدین سعیدوني.

55162/6                                                                                                                              

.   ناصر الدین سعیدوني309

أعمال األستاذ الدكتور ناصر الدین سعیدوني : من التراث التاریخي و الجغرافي للغرب اإلسالمي : تراجم مؤرخین و رحالة و جغرافیین /  ناصر الدین سعیدوني.

55162/7                                                                                                                              
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.   ناصر الدین سعیدوني310

أعمال األستاذ الدكتور ناصر الدین سعیدوني : في الھویة و اإلنتماء الحضاري /  ناصر الدین سعیدوني.

55162/8                                                                                                                              

.   ناصر الدین سعیدوني311

أعمال األستاذ الدكتور ناصر الدین سعیدوني : أسیاسیات منھجیة، في الشأن الخلدوني /  ناصر الدین سعیدوني.

55162/9                                                                                                                              

.   ناصر الدین سعیدوني312

أعمال األستاذ الدكتور ناصر الدین سعیدوني : ورقات جزائریة : دراسات و أبحاث في تاریخ الجزائر في العھد العثماني /  ناصر الدین سعیدوني.

55162/11                                                                                                                            

.   ناصر الدین سعیدوني313

أعمال األستاذ الدكتور ناصر الدین سعیدوني : دراسات أندلسیة : مظاھر التأثیر اإلیبیري و الوجود األندلسي بالجزائر /  ناصر الدین سعیدوني.

55162/12                                                                                                                            

.   ناصر الدین سعیدوني314

 propriété et fiscalité en algérie a l'époqueأعمال األستاذ الدكتور ناصر الدین سعیدوني : الملكیة و الجبایة في الجزائر : أثناء العھد العثماني، 
ottomane.ناصر الدین سعیدوني  / 

55162/13                                                                                                                            

.   ناصر الدین سعیدوني315

ه.12 / 13أعمال األستاذ الدكتور ناصر الدین سعیدوني : أعمال ندوة الجزائر العلمیة، الوقف في الجزائر، أثناء القرنین 

55162/14                                                                                                                            

.   ناصر الدین سعیدوني316

أعمال األستاذ الدكتور ناصر الدین سعیدوني : عالم القرن التاسع عشر : عصر األمیر عبد القادر، القول األوسط /  ناصر الدین سعیدوني.

55162/15                                                                                                                            

.   ناصر الدین سعیدوني317

 /  ناصر le waqf en algérie à l'époque ottomane، 19إلى17أعمال األستاذ الدكتور ناصر الدین سعیدوني : الوقف في الجزائر أثناء العھد العثماني من 
الدین سعیدوني.

55162/17                                                                                                                            

.   ناصر بن محمد الزمل318

لماذا یكرھوننا؟ /  ناصر بن محمد الزمل.

35913-35917                                                                                                                      

.   ناصر خلیل319

التجارة  و التسویق االلكتروني /  ناصر خلیل.

التجارة الدولیة، التسویق، ادارة المبیعات
29765-29770                                                                                                                      
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.   ناصر جابي320

الجزائر : سنوات بوتفلیقة /  ناصر جابي.

50094                                                                                                                                  

.   ناصر جابي321

الجزائر : سنوات بوتفلیقة /  ناصر جابي.

50097                                                                                                                                  

.   ناصر جابي322

الجزائر : سنوات بوتفلیقة /  ناصر جابي.

50600-50602                                                                                                                      

.   ناصر یوسف323

دینامیة التجربة الیابانیة في التنمیة المركبة : دراسة مقارنة بالجزائر /  ناصر یوسف.

48936-48940                                                                                                                      

.   ناصر یوسف324

دینامیة التجربة الیابانیة في التنمیة المركبة : دراسة مقارنة بالجزائر و مالیزیا /  ناصر یوسف.

53764-53768                                                                                                                      

.   ناصر عبد الرزاق325

اإلسالم والغرب : دراسة في نقد اإلستشراق /  ناصر عبد الرزاق.

36157                                                                                                                                  

.   ناصر عفیفي326

1 / 3.األصولیة الیھودیة 

44577-44580                                                                                                                      

.   ناظم الجاسور327

إشكالیة الحدود في الوطن العربي /  ناظم الجاسور.

36110-36115                                                                                                                      

.   ناظم الجاسور328

أسس وقواعد العالقات الدبلوماسیة القنصلیة /  ناظم الجاسور.

36525-36530                                                                                                                      

.   ناظم الجاسور329

موسوعة علم السیاسة /  ناظم الجاسور.

48303-48307                                                                                                                      

.   ناظم عبد الموحد الجاسور330
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2004.موسوعة علم السیاسة /  ناظم عبد الموحد الجاسور. - عمان : دار مجدالوي، 

العلوم السیاسیة؛ الثقافة السیاسیة
31189-31193                                                                                                                      

.   ناظم عبد الواحد331

الوحدة األوروبیة والوحدة العربیة الواقع والتغیرات /  ناظم عبد الواحد.

36287-36289                                                                                                                      

.   ناظم عبد الواحد332

موسوعة علم السیاسة /  ناظم عبد الواحد.

36305-36309                                                                                                                      

.   ناظم عبد الواحد الجاسور333

تأثیر الخالفات األمریكیة األوروبیة /  ناظم عبد الواحد الجاسور.

36857-36861                                                                                                                      

.   ناظم عبد الواحد الجاسور334

موسوعة المصطلحات السیاسیة والفلسفیة والدولیة /  ناظم عبد الواحد الجاسور.

49783-49787                                                                                                                      

.   ناظم عبد الواحد جاسور335

موسوعة المصطلحات السیاسیة و الفلسفیة /  ناظم عبد الواحد جاسور.

52937-52941                                                                                                                      

.   ناظم، عودة336

الفكر العربي البنى المتصارعة : من خطاب االستتئناف الى خطاب االختالف / عودة ناظم.

55651/1-55651/3                                                                                                              

.   ناعوم تشومسكي337

أوھام الشرق األوسط /  ناعوم تشومسكي.

45032-45036                                                                                                                      

.   ناعوم تشومسكي338

ارھاب اسرائیل المقدس : من مذكرات موسى شاریت وزیر الخارجیة و رئیس الوزراء االسرائیلي األسبق /  ناعوم تشومسكي.

46310-46314                                                                                                                      

.   ناھد أبراھیم الدسوفي339

دراسات في تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر /  ناھد أبراھیم الدسوفي.

36354-36358                                                                                                                      

.   ناھد زھیر دب الحرازین340

المسؤولیة التأدیبیة ألعضاء البرلمان : دراسة مقارنة /  ناھد زھیر دب الحرازین.
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52344-52348                                                                                                                      

.   ناھد إبراھیم الدسوقي341

التاریخ األمركي /  ناھد إبراھیم الدسوقي.

36359-36363                                                                                                                      

.   ناھدة حسین علي ألسدي342

ربیع الثورات العربیة : أسبابھ و تحوالتھ /  ناھدة حسین علي ألسدي.

51894-51898                                                                                                                      

.   ناھض القیس343

تاریخ النقود وتطورھا /  ناھض القیس.

36449-36453                                                                                                                      

.   ناوات محمد أمین القرد344

المبادئ المتعلقة بالسلطة في نظام الحكم اإلسالمي /  ناوات محمد أمین القرد.

49705-49709                                                                                                                      

.   نائل عبد الحافظ العواملة345

إدارة التنمیة : األسس -النظریات -التطبیقات العملیة /  نائل عبد الحافظ العواملة.

43073-43075                                                                                                                      

.   نبیل محمود السھلي346

2008. /  نبیل محمود السھلي. - دمشق : دار صفحات للدراسات والنشر، 2015مالمح البنیة الدیمغرافیة والسیاسیة واالقتصادیة والعسكریة إلسرائیل حتي عام 

البنیة الدیمغرافیة لإلسرائیل؛ السیاسة اإلسرائیلیة؛ اإلقتصاد اإلسرائیلي، المؤسسة العسكریة اإلسرائیلیة

یرصد البحث كل التطورات التي حصلت في الكیان الصھیوني على مستوى اإلقتصادي والدیمغرافي والعسكري، ویبحث في التطور الدیمغرافي للیھود في فلسطین 
المحتلة، األرض الفلسطینیة وتشریع اإلستالء الجائر، التركیب السكاني الراھن للدولة اإلسرائیلیة، تدھور الحالة األمنیة داخل إسرائیل، األزمة اإلقتصادیة، شبكة أرقام 

 فوق 1948ومعطیات داخل أسرائیل، التمییز بین األشكناز و السفاردیم، مؤتمرات ھرتسیلیا والمناعة الھشة، ترسیخ اإلستیطان بعد اإلنسحاب من غزة، فلسطینیي 
أرضھم، والمتغیر الواعد صمود وثبات، خصوصیة حیاة العرب داخل الخط األخضر، التمییز العنصري، اإلقتصاد اإلسرائیلي،آثار اإلنتفاضة الفلسطینیة في اإلقتصاد 
اإلسرائیلي، مصادر المیاه العربیة لتحسین أداء اإلقتصاد اإلسرائیلي، مؤسسة العسكرتاریا في إسرائیل، أبعاد الخیار النووي اإلسرائیلي، الصناعة األمنیة في إسرائیل 

والعالم.
31242-31243                                                                                                                      

.   نبیل محمود السھلي347

 /  نبیل محمود السھلي.2015مالمح البیئة الدیمغرافیة والسیاسة اإلقتصادیة والعسكریة لإلسرائیل حتى عام 

41910-41914                                                                                                                      

.   نبیل جمعة النجار348

 /  نبیل جمعة النجار.SPSSاإلحصاء في التربیة والعلوم اإلنسانیة مع تطبیقات برمجة 

43573-43577                                                                                                                      

.   نبیل حامد مرسي349

التخطیط االستراتیجي /  نبیل حامد مرسي.
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التخطیط االستراتیجي؛ الخصخصة؛ التخطیط القومي
29771-29772                                                                                                                      

.   نبیل حامد مرسي350

القیادة اإلداریة في الدول النامیة /  نبیل حامد مرسي.

41499-41503                                                                                                                      

.   نبیل، دریس351

الدیموقراطیة التشاركیة : مقاربات في المشاركة السیاسیة / دریس نبیل.

55522/1-55522/3                                                                                                              

.   نبیل جعفر / عدنان الجوارین352

تاریخ األزمات اإلقتصادیة في العالم /  نبیل جعفر / عدنان الجوارین.

52797-52801                                                                                                                      

.   نبیل جواد353

إدارة وتنمیة المؤسسات /  نبیل جواد.

37309-37313                                                                                                                      

.   نبیل جواد354

مائة كلمة في االقتصاد /  نبیل جواد.

37353-37357                                                                                                                      

.   نبیل راغب355

2007.الحكومة الخفیة في السیاسة األمریكیة /  نبیل راغب. - القاھرة : دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، 

الوالیات المتحدة األمریكیة؛ األحوال السیاسیة

كثیرین في المنظمة العربیة ال یعرفون أمریكا سوى صورتھا المبھرة التي تخفي الجانب المعتم من السیاسة األمریكیة، وتكمن خطورة ھذا الجانب المعتم فیما یمكن أن 
یطلق علیھا مصطلح" الحكومة الخفیة" والذي ال یعني حكومة بالمفھوم التقلیدي، بل یعني شخصیة اعتباریة تجمع كل قوى راس المال الخاص المتمثل في المؤسسات 

األخطبوطیة والشركات العمالقة عابرة الجنسیات، التي تجسد الجبروت اإلقتصادي المصحوب بالجبروت السیاسي أو اإلجتماعي أو اإلثنین معا. إن منظومة" الحكومة 
الخفیة" تملك كل مقومات الحكومة الرشیدة والقویة والراسخة دون أن تكون رسمیة أو علنیة أوتنفیذیة أو فدرالیة. وال توجد سلطة تستطیع أن تقید انطالقاتھا سواء في 

داخل لوالیات المتحدة أو خارجھا، ومن یدرسھا ویحللھا، ال یستطیع أن یرصد اآللیات والدوافع التي تحدد استراتیجیة الحكومة العلنیة الرسمیة بصرف النظر عن تغیر 
الحزب الحاكم وإدارتھ.

30830-30835                                                                                                                      

.   نبیل صقر356

التشریعات العسكریة نصا وتطبیقا /  نبیل صقر.

39392-39396                                                                                                                      

.   نبیل صقر357

الجریمة المنظمة التھریب والمخدرات وتبیض األموال /  نبیل صقر.

39472-39476                                                                                                                      

.   نبیل سعد358

الفلسفة السیاسیة الیوم افكار مجادالت رھانات /  نبیل سعد.
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24492-24501                                                                                                                      

.   نبیل صفر359

األحداث في التشریع الجزائري /  نبیل صفر.

31973-31977                                                                                                                      

.   نبیل صفر360

جرائم المخدر ات في التشریع الجزائري /  نبیل صفر.

32113-32117                                                                                                                      

.   نبیل صفر361

الجریمة المنظمة التھریب والمخدارات وتبیض األموال في التشریع الجزائري /  نبیل صفر.

31998-32002                                                                                                                      

.   نبیل صفوت مرسى362

فن إدارة الموارد البشریة في المنظمات الحكومیة /  نبیل صفوت مرسى.

42953-42955                                                                                                                      

.   نبیلة حسن363

في تاریخ افریقیا االسالمیة /  نبیلة حسن.

47299-47303                                                                                                                      

.   نبراس المعموري364

المرأة و الربیع العربي /  نبراس المعموري.

49118-49122                                                                                                                      

.   آبي ألفرد برنقر365

 /  آبي ألفرد برنقر.1959-1960كنیسة من الجزائر و مھمتھ في أمریكا الالتینیة 

55062                                                                                                                                  

.   أبي القاسم محمد الحفناوي بن الشیخ366

1 / 3.تعریف الخلف برجال السلف للحفناوي 

55080-55080/2                                                                                                                  

.   نیل ماك ماستر367

 : الجزائریون إرھاب الدولة و الذاكرة /  نیل ماك ماستر، (ترجمة)  أحمد بكلي.1961باریس 

55095                                                                                                                                  

.   نجم العاوي368

 /  نجم العاوي، عبد هللا النقار.14000إدارة البیئة_ نظم ومتطلبات وتطبیقات ایزو 

34128-34133                                                                                                                      
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.   نجم عبد هللا العزاوي / عباس حسین369

تطور إدارة الموارد البشریة : مفھوم إستراتیجیة الموقع التنظیمي /  نجم عبد هللا العزاوي / عباس حسین.

52694-52698                                                                                                                      

.   نجم عبود نجم370

إدارة اإلبتكار /  نجم عبود نجم.

42292-42293                                                                                                                      

.   نجم عبود نجم371

أخالقیات اإلدارة في عالم متغیر /  نجم عبود نجم.

53909-53913                                                                                                                      

.   نداء محمد الیاسري372

إدارة األزمات /  نداء محمد الیاسري.

54319                                                                                                                                  

.   أبحاث المؤتمر السنوي الثالث373

 /  أبحاث المؤتمر السنوي الثالث.1997 ینایر 4-7ثورة المعلوملت و االتصاالت و تأثیرھا في المجتمع و الدولة في العالم العربي : 

51379                                                                                                                                  

.   نجاح، الریس374

2013. - 178.مقدمة في العلوم السیاسیة : النظم السیاسیة ...الفكر السیاسي / الریس نجاح. - االردن : شركة الدلیلال للدراسات واالعمال الطبع، 

558010/1-55810/4                                                                                                            

.   نجاح السباتین375

أفغانستان أول ضحایا العولمة /  نجاح السباتین.

52358-52362                                                                                                                      

.   نجادي محمد مقران376

شھادة ضابط من المصالح السریة للثورة الجزائریة /  نجادي محمد مقران.

55063                                                                                                                                  

.   نخبة377

التبعیة الثقافیة "مفاھیم و أبعاد" /  نخبة.

44612-44616                                                                                                                      

.   نخبة378

أزمة المیاه في الممارسة التشریعیة في النظام السیاسي /  نخبة.

44990-44995                                                                                                                      

.   نجدات عبد السالم379
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التربیة الوطنیة /  نجدات عبد السالم.

40444                                                                                                                                  

.   نجیب أبو زید380

الرقابة على دستوریة المعاھدات الدولیة : دراسة مقارنة /  نجیب أبو زید.

52416-52420                                                                                                                      

.   نجیب بن عمر عوینات381

السیاسة الخارجیة األمریكیة في مجال نزع السالح النووي /  نجیب بن عمر عوینات.

52747-52751                                                                                                                      

.   نجیب إلیاس برسوم382

اإلتجاھات القومیة و التربویة للمجتمع العربي /  نجیب إلیاس برسوم.

8456/1                                                                                                                                

.   نجیب إسكندر إبراھیم383

1985.األستشارة األداریة في المجتمع العربي /  نجیب إسكندر إبراھیم. - األردن : المنظمة العربیة للعلوم اإلداریة، 

الألدارة - الألستشارة المجتمع العربي
51422                                                                                                                                  

.   نیكوالس بالفورد384

زلزال لبنان /  نیكوالس بالفورد.

35850-35852                                                                                                                      

.   نیكوالس بوالنتراس385

نظریة الدولة /  نیكوالس بوالنتراس.

37962-37965                                                                                                                      

.   نیكوالس بوالنتزاس386

نظریة الدولة /  نیكوالس بوالنتزاس.

42126-42129                                                                                                                      

.   نیفین مسعد387

كیف یصنع القرار في األنظمة العربیة /  نیفین مسعد.

40541-40545                                                                                                                      

.   نیفین ابراھیم یاسین388

تاریخ العداء لإلسالم : التأصیل و التنظیر /  نیفین ابراھیم یاسین.

46343-46347                                                                                                                      

.   نیفین عبد المنعم مسعد389

صنع القرار في إیران و العالقات العربیة /  نیفین عبد المنعم مسعد.
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39058-39062                                                                                                                      

.   ندوة390

أزمة الدولة في الوطن العربي /  ندوة.

48886-48890                                                                                                                      

.   ندوة فكریة391

الفساد والحكم الصالح في البالد العربیة /  ندوة فكریة.

39031-39035                                                                                                                      

.   ندوة فكریة392

الفساد و الحكم الصالح في البالد العربیة /  ندوة فكریة.

47494-47497                                                                                                                      

.   ندوة فكریة393

المجتمع المدني في الوطن العربي و دوره في تحقیق... /  ندوة فكریة.

47499-47503                                                                                                                      

.   ندوة فكریة394

النزاھة في االنتخابات البرلمانیة مقوماتھا و آلیاتھا.. /  ندوة فكریة.

47544-47548                                                                                                                      

.   ندوة فكریة395

دور التعلیم في الوحدة العربیة /  ندوة فكریة.

47569                                                                                                                                  

.   ندوة فكریة396

من أجل إصالح جامعة الدول العربیة /  ندوة فكریة.

47669-47673                                                                                                                      

.   ندوة فكریة397

وحدة المغرب العربي /  ندوة فكریة.

48796-48800                                                                                                                      

.   نجوي خالد الجمال398

الدور السیاسي والحضاري لعصر الفرعونیة /  نجوي خالد الجمال.

49852-49856                                                                                                                      

.   نرمین نجاة رشید399

األمم المتحدة بین التفعیل و التعطیل /  نرمین نجاة رشید.

53022-53026                                                                                                                      
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.   مبروك400

المدخل للعالقات الدولیة /  مبروك.

32058-32062                                                                                                                      

.   متروك401

المجتمع و الدیمقراطیة و الدولة في البلدان العربیة /  متروك.

47519-47521                                                                                                                      

.   مبروك لعوج402

2012.الطب العقلي في عھد االستعمار الفرنسي بالجزائر : تشریح مسیرة /  مبروك لعوج. - الجزائر : دار القصبة، 

48045                                                                                                                                  

.   متروك الفالح403

المجتمع و الدیمقراطیة و الدولة في البلدان /  متروك الفالح.

24300-24302                                                                                                                      

.   مبروك غضبان404

2007.المدخل للعالقات الدولیة /  مبروك غضبان. - عنابة : دار العلوم، 

34083                                                                                                                                  

.   مبروك غضبان405

المدخل للعالقات الدولیة /  مبروك غضبان.

39769-39773                                                                                                                      

.   مبروك، غضبان406

2007. - 382.المدخل الى العالقات الدولیة / غضبان مبروك. - الجزائر : دار العلوم، 

55805/1-55805/5                                                                                                              

.   نشات عثمان الھیاللي407

التنظیم الدولي /  نشات عثمان الھیاللي.

41303-41307                                                                                                                      

.   نصار، ناصیف408

الفكر الواقعي عند ابن خلدون : تفسیر تحلیلي وجدلي لكر ابن خلدون في بنیتھ ومعناه / ناصیف نصار.

55638/1-55638/2                                                                                                              

.   نزار محمد قادر409

داراسات في تاریخ الفكر السیاسي /  نزار محمد قادر.

34016                                                                                                                                  

.   نزار محمد قادر410
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دراسات في تاریخ الفكر السیاسي اإلسالمي /  نزار محمد قادر.

38369-38373                                                                                                                      

.   نزار اسماعیل الحیالي411

دور حلف شمال األطلسي بعد نھایة الحرب الباردة /  نزار اسماعیل الحیالي.

42882-42884                                                                                                                      

.   نزار، خالد تمیم412

الجغرافیا السیاسیة / خالد تمیم نزار.

55538/1-55538/3                                                                                                              

.   نزار كاظم الخیكاني413

السیاسات اإلقتصادیة : اإلطار العام و أثرھا في السوق المالي و متغیرات اإلقتصاد الكلي /  نزار كاظم الخیكاني.

52717-52721                                                                                                                      

.   نزار فاضل السامرائي414

قراءة في النزاع العراقي االیراني /  نزار فاضل السامرائي.

47945                                                                                                                                  

.   نصار، ولیم نجیب415

مأزق الدیمقراطیة في الوطن العربي / ولیم نجیب نصار.

55587                                                                                                                                  

.   نضال البزم416

جغرافیة العالم /  نضال البزم.

35101-35106                                                                                                                      

.   نضال، فواز العبود417

االنتخابات الرئاسیة االمریكیة : االبعاد التاریخیة والسیاسیة والدستوریة / فواز العبود نضال.

55528/1-55528/2                                                                                                              

.   نصیر، مروة418

 / مروة نصیر.1989-1992عن الدولة : دروس في الكولیج دو فرانس-

55637/1-55637/2                                                                                                              

.   نصیر، سمارة419

ظاھرة التسیب اإلداري في الجزائر / سمارة نصیر.

55279                                                                                                                                  

.   نصیف یوسف حتي420

القوى الخمس الكبرى والوطن العربي /  نصیف یوسف حتي.
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34019                                                                                                                                  

.   نزیھ ن األیوبي421

تضخیم الدولة العربیة : السیاسة و المجتمع في الشرق األوسط /  نزیھ ن األیوبي.

46285-46289                                                                                                                      

.   نزیھ نعیم شالال422

الجریمة المنظمة /  نزیھ نعیم شالال.

34420-34425                                                                                                                      

.   نزیھ نعیم شالال423

اإلرھاب الدولي والعدالة الجنائیة /  نزیھ نعیم شالال.

38611-38615                                                                                                                      

.   نزیھ نعیم شالال424

الجریمة المنظمة /  نزیھ نعیم شالال.

46049-46054                                                                                                                      

.   نصر أحمد ابراھیم425

مائتا عام على الحملة الفرنسیة : رؤیة مصریة /  نصر أحمد ابراھیم.

53538-53542                                                                                                                      

.   نصر محمد عارف426

إبستیمولوجیا السیاسة المقارنة /  نصر محمد عارف.

36639-36641                                                                                                                      

.   نصر مھنا427

اإلدارة العامة الحدیثة /  نصر مھنا.

31700-31703                                                                                                                      

.   نصر هللا، سناء428

الحمایة القانونیة للبیئة من التلوث في ضوء القانون الدولي االنساني / سناء نصر هللا.

55956                                                                                                                                  

.   نصر الدین، مختاري429

عملیات حفظ السالم لالمم المتحدة في ظل بلیاردو العالقات الدولیة / مختاري نصر الدین.

حفظ السالم - االمم المتحدة - العالقات الدولیة
55507/1-55507/3                                                                                                              

.   نصر الدین بن غنیسة430

عن أزمة الھویة و رھانات الحداثة في عصر العولمة /  نصر الدین بن غنیسة.

47414-47418                                                                                                                      
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.   نصر القفاص431

كنت في الجزائر /  نصر القفاص.

55185                                                                                                                                  

.   نصرة عبد هللا البستكي432

الیابان والخلیج إستراتیجیة العالقات والمشروع النھضوي /  نصرة عبد هللا البستكي.

35680-35684                                                                                                                      

.   نصري ذیاب خاطر433

الجغرافیا السیاسیة و الجیوبولتیكا /  نصري ذیاب خاطر.

50531                                                                                                                                  

.   نسرین نبیھ434

الجریمة المنظمة عبر الوطنیة /  نسرین نبیھ.

51058-51062                                                                                                                      

.   نسرین عبد المحمید نبیھ435

2008.مبدأ المواطنة بین الجدل والتطبیق /  نسرین عبد المحمید نبیھ. - اإلسكندریة : مركز اإلسكندریة للكتاب، 

المواطنة
31219-31224                                                                                                                      

.   نسرین عبد الحمید436

الجرائم الدولیة وااالنتربول /  نسرین عبد الحمید.

44080-44084                                                                                                                      

.   نسرین عبد الحمید437

جرائم الحرب /  نسرین عبد الحمید.

44239-44241                                                                                                                      

.   نسرین عبد الحمید438

الجرائم الدولیة و األنتربول /  نسرین عبد الحمید.

46045-46048                                                                                                                      

.   نسرین عبد الحمید نبیھ439

2008.مبدأ المواطنة /  نسرین عبد الحمید نبیھ. - اإلسكندریة : مركز اإلسكندریة، 

المواطنة؛ المواطن؛ الوطن
30349-30354                                                                                                                      

.   نسرین عبد الحمید نبیھ440

مبدأ المواطنة /  نسرین عبد الحمید نبیھ.

40461-40463                                                                                                                      
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.   نسرین عبد الحمید نبیھ441

مبدأ المواطنة /  نسرین عبد الحمید نبیھ.

40464-40466                                                                                                                      

.   نسرین عبد الحمید نبیھ442

الجریمة المنظمة عبر الوطنیة /  نسرین عبد الحمید نبیھ.

53188-53192                                                                                                                      

.   نظم المعلومات االداریة.443

47316                                                                                                                                  

.   نغم إسحاق زیا444

2009.القانون الدولي اإلنساني و الدولي لحقوق اإلنسان /  نغم إسحاق زیا. - اإلسكندریة : دار المطبوعات الجامعیة، 

القانون الدولي اإلنساني؛ القانون الدولي؛ حقوق اإلنسان
30491-30495                                                                                                                      

.   نعمان أحمد445

الوجیز في النظم السیاسیة /  نعمان أحمد.

44223-44227                                                                                                                      

.   نعمان أحمد446

الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري /  نعمان أحمد.

44228-44228                                                                                                                      

.   نعمان أحمد الخطیب447

2009.الوسیط في النظم السیاسیة و القانون الدستوري /  نعمان أحمد الخطیب. - عمان : دار الثقافة، 

القانون الدستوري؛ األردن

تتناول الدراسة نظم السیاسیة والقانون الدستوري من خالل ثالثة أبواب: الباب األول عرض فیھ التعریف بالدول وبیان أركانھا، ثم خصائصھا، وكیفیة نشأتھا، 
وأنواعھا، ووظائفھا، ثم بیان لمفھوم الدولة القانونیة. الباب الثاني یستعرض فیھ معنى الحكومة وأشكالھا، والدیمقراطیة وأنواعھا وسبل إسناد السلطة في النظم 

الدیمقراطیة، وأھم صور األنظمة السیاسیة النیابیة المعاصرة، ثم األحزاب السیاسیة فیھا. والباب اثالث مخصص لمبادئ القانون الدستوري، مبینا إیاه من خالل التعریف 
بالقانون الدستوري وعالقتھ بالقوانین وبیان مصادر القاعدة الدستوریة ، وأسالیب نشأة الدساتیر وأنواعھا وشرح مبدأ سمو الدستور وأسالیب انتھاء الدساتیر.

30794-30799                                                                                                                      

.   نعمان أحمد الخطیب448

2009.الوسیط في النظم السیاسیة و القانون الدستوري /  نعمان أحمد الخطیب. - عمان : دار الثقافة، 

القانون الدستوري؛ األردن
31462-31467                                                                                                                      

.   نعمان أحمد الخطیب449

الوجیز في النظم السیاسیة /  نعمان أحمد الخطیب.

43349-43353                                                                                                                      

.   نعمان أحمد الخطیب450

الوسیط في النظم السیاسیة و القانون الدستوري /  نعمان أحمد الخطیب.
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44965-44969                                                                                                                      

.   نعمان أحمد الخطیب451

الوجیز في النظم السیاسیة /  نعمان أحمد الخطیب.

46097-46104                                                                                                                      

.   نعمان أحمد، الخطیب452

2015. - 440.الوجیز في النظم السیاسیة / الخطیب نعمان أحمد. - عمان : دار الثقافة، 

55869/1-55869/5                                                                                                              

.   نعمان الھیتي453

 /  نعمان الھیتي.1قانون الحرب _القانون الدولي اإلنساني ج 

38308-38312                                                                                                                      

.   نعمان الھیتي454

 /  نعمان الھیتي.3قانون الحرب_ القانون الدولي اإلنساني ج

38318-38322                                                                                                                      

.   نعمان الھیتي455

األسلحة المحرمة دولیا القواعد واآللیات /  نعمان الھیتي.

38323-38324                                                                                                                      

.   نعمان الھیتي456

 /  نعمان الھیتي.1الدساتیر العربیة النافذة ج

42639/1-42641/1                                                                                                              

.   نعمان الھیتي457

 /  نعمان الھیتي.2الدساتیر العربیة النافذة ج

42639/2-42641/2                                                                                                              

.   نعمان الھیتي458

 /  نعمان الھیتي.2قانون الحرب _ القانون الدولي اإلنساني  ج

38313-38317                                                                                                                      

.   نعمان احمد، الخطیب459

2014. - 655.الوسیط في النظم الساسیة والقانون الدستوري / الخطیب نعمان احمد. - االردن : دار الثقافة، 

55795/1-55795/5                                                                                                              

.   نعمان دغیوش460

معاھدات دولیة لحقوق اإلنسان تعلو القانون /  نعمان دغیوش.

39397-39401                                                                                                                      
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.   نعمان شحادة461

2009.التعلیم والتقویم األكادیمي /  نعمان شحادة. - عمان : دار صفاء للنشر والتوزیع، 

اإلرشاد التربوي؛ التربیة؛ التعلم؛ طرق التعلم
30029-30034                                                                                                                      

.   نعمان عطا هللا462

1 / 2.قانون الحرب 

33121-33123                                                                                                                      

.   نعمان عطا هللا463

الدساتر العربیة النافذة /  نعمان عطا هللا.

38325-38326/2                                                                                                                  

.   نعمان عطا هللا الھیتمي464

2007.الرقابة علي الحكومة /  نعمان عطا هللا الھیتمي. - دمشق : دار رسالن للطباعة والنشر، 

الحكومة؛ الرقابة

ھذه الدراسة عبارة عن بحث مقرنا في الدساتیر العربیة لمضوضوع رقابة الدولة على أعمال الحكومة، والذي یعتبر میزة الدولة الدیمقراطیة الحدیثة، حیث یراقب 
الشعب أداء حكومتھ من خالل ممثلیھ، فیبارك الحكومة التي تستجیب إلرادتھ ویحاسب أو یسقط األخرى التي تتجاھل إرادتھ وتفقد ثقتھ. ووسائل البرلمان في مراقبة 

أداء الحكومة ومحاسبتھا ال تخضع للسلطة التقدیریة للبرلمان أو الحكومة، بل ھي وسائل ترد في الدستور على سبیل العد والحصر، وتخضع لإلجراءات المنصوص 
علیھا في النظام الداخلي لكل برلمان، ولذلك فھي تختلف من دولة ألخرى، كما ھو موضح في الفصول التسعة للكتاب.

30273                                                                                                                                  

.   نعمان عطا هللا الھیتي465

1 / 2.األنظمة الداخلیة 

33118-33120                                                                                                                      

.   نعمان عطا هللا الھیتي466

. - الجزء الثاني.2007الدساتیر العربیة النافدة /  نعمان عطا هللا الھیتي. - دمشق : دار رسالن للطباعة والنشر، 

الدساتیر العربیة

لقد تأثرت الدساتیر العربیة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بدساتیر دول أخرى وباألخص بعض الدول الغربیة باإلضافة إلى تأثیرھا بتوجاتھا السیاسیة واإلجتماعیة 
والدینیة، وقد بنیت أغلب الدساتیر على مبادئ كالفصل بین السلطات وسیادة القانون والدیمقراطیة إال ان ھذه المبادئ لیست قوالب جامدة بل ھي مبادئ مرنة تستجیب 

للبیئة المراد تطبیقھا فیھا ولذلك نجد وسائل التطبیق العملي لھا تختلف من دولة ألخرى ومن دستور آلخر.
30249-30254                                                                                                                      

.   نعمان عطا هللا الھیتي467

ج /  نعمان عطا هللا الھیتي.1األنظمة الداخلیة للبرلمانات العربیة . 

35236-35239                                                                                                                      

.   نعمان عطا هللا الھیتي468

 /  نعمان عطا هللا الھیتي.2األنظمة الداخلیة للبرلمانات العربیةج.

35240-35243                                                                                                                      

.   نعمان عطا هللا الھیتي469

 /  نعمان عطا هللا الھیتي.2الدساتیر العربیة النافذة وفق آخر التعدیالت ج.
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35400-35404                                                                                                                      

.   نعمان عطا هللا الھیتي470

األسلحة المحرمة دولیا : القواعد واآللیات /  نعمان عطا هللا الھیتي.

42511-42513                                                                                                                      

.   نعمة هللا471

أسس علم اإلقتصاد (التحلیل الجمعي) /  نعمة هللا.

49222-49226                                                                                                                      

.   نعمة هللا472

أسس علم اإلقتصاد (التحلیل الوحدي) /  نعمة هللا.

49227-49231                                                                                                                      

.   نعمة عباس الخفاجي473

تطور فكر قیادة المنظمة /  نعمة عباس الخفاجي.

52251-52255                                                                                                                      

.   نعمة عباس الخفاجي / طاھر محسن474

نظریة المنظمة : مدخل العملیات /  نعمة عباس الخفاجي / طاھر محسن.

52668-52672                                                                                                                      

.   نعمة عباس خضیر الخفاجي475

اإلدارة اإلستراتیجیة_ المداخل والمفاھیم والعملیات /  نعمة عباس خضیر الخفاجي.

35116-35120                                                                                                                      

.   نعنان عطا هللا الھیتي476

 /  نعنان عطا هللا الھیتي.1الدساتیر العربیة النافذة وفق آخر التعدیالت ج.

35397-35399                                                                                                                      

.   نعمھ الخفاجي477

ثقافة المنظمة /  نعمھ الخفاجي.

34676-34681                                                                                                                      

.   نعمھ الخفاجي478

ثقافة المنظمة /  نعمھ الخفاجي.

43982-43986                                                                                                                      

.   نظام الوقف و المجتمع المدني في الوطن العربي.479

24046-24048                                                                                                                      
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.   نظام بركات480

2008.مبادئ علم السیاسة /  نظام بركات، عثمان الرؤاف؛ محمد الحلوة. - الریاض : مكتبة العبیان، 

السیاسة؛ العالقات الدولیة

السیاسة فن الممكن، إذ إن التفكیر السیاسي یبدا بوضع التصورات لطبیعة السلطة، ومن ثم تحلیل للواقع السیاسي وانتقاده، ومحاولة وضع تصورات لما یجب أن تقوم 
علیھ الدولة. ومن ھنا تظھر الصعوبة في مجال البحث في العلم السیاسي؛ ألنھ نتاج عقلي في جمیع أحوالھ، وعقول بني البشر وقدراتھم تتفاوت وتتباین تبعا لمقومات 

اإلنسان والظروف التي عاش بھا.
33354-33361                                                                                                                      

.   نظام بركات481

مبائ علم السیاسة /  نظام بركات.

36581-36582                                                                                                                      

.   نظام سویدان482

إدارة التسویق في المنظمات غیر الربحیة /  نظام سویدان.

34134-34139                                                                                                                      

.   نظام عبد الواحد الجاسور483

2001.أسس وقواعد العالقات الدبلوماسیة والقنصلیة " دلیل عمل الدبلوماسي والبعثات الدبلوماسیة " /  نظام عبد الواحد الجاسور. - عمان : دار مجدالوي للنشر، 

العالقات الدبلوماسیة؛ السیاسة الخارجیة
31179-31182                                                                                                                      

.   نعیم محمد علي األنصاري484

2009.التلوث البیئي مخاطر عصریة واستجابة علمیة /  نعیم محمد علي األنصاري. - عمان : دار الدجلة، 

التلوث البیئي؛ حمایة البیئة؛ مكافحة التلوث
30971-30976                                                                                                                      

.   نعیم مغبغب485

تھریب وتبیض األموال المصرفیة /  نعیم مغبغب.

38709-38713                                                                                                                      

.   نعیم الباقي486

حركة اإلصالح الدیني /  نعیم الباقي.

38031-38035                                                                                                                      

.   نعیم الظاھر487

2007.الجغرافیا السیاسیة المعاصرة في ظل نظام دولي جدید /  نعیم الظاھر. - عمان : دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، 

الجغرافیا السیاسیة؛ النظام الدولي الجدید

وقد جاءت الدراسة في ثمانیة فصول وھي: الجغرافیة السیاسیة مفھومھا ومدارسھا وأھم النظریات اإلستراتیجیة للدولة، أما الفصل الثاني فقد استعرض طبیعة القوة في 
المفھوم الجوبولتیكي وكانت دراسة المقومات الطبیعیة وعالقاتھا بقوة الدولة من نصیب الفصل الثالث، أما الفصل الرابع فقد تحدث عن الموارد البشریة وعالقاتھا بقوة 

الدولة في حین انفرد الفصل الخامس بأثر الموارد اإلقتصادیة على قوة الدولة وخصص الباحث فصال عن األمن القومي بین أثره على قوة الدولة وتحدث الفصل 
السابع عن أھم القضایا الدولیة الساخنة في ضل النظام الدولي الجدید.انفرد الفصل الثامن  واألخیر للدراسة التطبیقیة للجغرافیة السیاسیة فاختار بلد األردن لیقیس قوة 

الدولة األوردونیة مقارنة مع الدول العربیة مستخدما متغیرات دولیة ومقاییس عالمیة إلبراز وجھ األردن المشرق وإعطائھ المكانة الالئقة بین الدول.
31152-31154                                                                                                                      
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.   نعیم الظاھر488

إدارة العولمة وأنواعھا /  نعیم الظاھر.

34152-34157                                                                                                                      

.   نعیم الظاھر489

النظم اإلداریة /  نعیم الظاھر.

34547-34552                                                                                                                      

.   نعیم الظاھر490

تنمیة الموارد البشریة /  نعیم الظاھر.

34553-34558                                                                                                                      

.   نعیم الظاھر491

إدارة الدولة والنظام السیاسي الدولي /  نعیم الظاھر.

44017-44021                                                                                                                      

.   نعیم الظاھر492

الطریق نحو الحكومة اإللكترونیة : رؤیة متكاملة /  نعیم الظاھر.

54530                                                                                                                                  

.   نعیم ابراھیم الظاھر493

إدارة المعرفة /  نعیم ابراھیم الظاھر.

34176-34181                                                                                                                      

.   نعیم ابراھیم الظاھر494

إدارة الدولة والنظام السیاسي الدولي /  نعیم ابراھیم الظاھر.

41837-41841                                                                                                                      

.   نعیم ابراھیم الظاھر495

إدارة العولمة وأنواعھا /  نعیم ابراھیم الظاھر.

41842-41846                                                                                                                      

.   نعیم ابراھیم الظاھر496

اإلدارة اإلستراتیجیة : المفھوم، األھمیة، التحدیات /  نعیم ابراھیم الظاھر.

41875-41879                                                                                                                      

.   نعیم ابراھیم الظاھر497

اإلدارة الحدیثة نظریات ومفاھیم /  نعیم ابراھیم الظاھر.

41885-41889                                                                                                                      

.   نعیم ابراھیم الظاھر498
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إدارة المعرفة /  نعیم ابراھیم الظاھر.

41895-41899                                                                                                                      

.   نعیم ابراھیم، الظاھر499

2015. - 295.مدخل الى العلوم السیاسیة المعاصرة / الظاھر نعیم ابراھیم. - االردن : دار الكتاب الحدیث، 

55798/1-55798/10                                                                                                            

.   نعیم شالال500

اإلقتصادیات العربیة وتناقضات سوق التنمیة /  نعیم شالال.

39268                                                                                                                                  

.   نعیم شالال501

إعادة المحاكمة /  نعیم شالال.

39269-39272                                                                                                                      

.   نعیمة بنت ابراھیم الغنام502

مدخل في جودة التعلیم و التعلم /  نعیمة بنت ابراھیم الغنام.

52314-52318                                                                                                                      

.   نعیمة شومان503

االسالم بین كینز وماركس وحقوق االنسان /  نعیمة شومان.

33098-33101                                                                                                                      

.   نعیمة عمیمر504

دمقرطة األمم المتحدة /  نعیمة عمیمر.

43244-43248                                                                                                                      

.   نعیمة عباس الخفناجي505

2008. /  نعیمة عباس الخفناجي. - عمان : دار الثقافة، 1-2الفكر اإلستراتیجي : قراءات معاصرة ج 

إدارة األعمال؛ الفكر؛ الثقافة؛ إدارة المشروعات
30591-30596                                                                                                                      

.   نظیفة أحمد سرحان506

منھاج الخدمة اإلجتماعیة لحمایة البیئة من التلوث /  نظیفة أحمد سرحان.

43432-43436                                                                                                                      

.   نعوم تشومسكي507

2004.الدول المارقة /  نعوم تشومسكي، أسامة إسبر. - الریاض : مكتبة العبیكان، 

العالم/األحوال السیاسیة

تحلیل لحملة الوالیات المتحدة التفجیریة ضد العراق، و تدخل الناتو في كوسوفو، و دعم الوالیات المتحدة لنظام إرھابي في تیمور الشرقیة، و المشاكل السیاسیة في 
كولومبیا، بمعنى إجراء تحاور للسیاسة الخارجیة الغربیة إلظھار اإلفادة من ھذه التصرفات غیر المحتملة انطالقا من الشلل اإلقتصادي وصوال لالضطرابات العسكریة 

باإلضافة لتورط الوالیات المتحدة المستمر في الشرق األوسط، جنوب شرق آسیا، الكاریبي، و أمریكا الالتینیة لرسم التأثیرات المجتمعة للسیطرة العسكریة و 
اإلمبریالیة االقتصادیة على كل المناطق.
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33338-33345                                                                                                                      

.   نعوم تشومسكي508

الدول المارقة /  نعوم تشومسكي.

35977-35978                                                                                                                      

.   نعوم تشومسكي509

الدول الفاشلة /  نعوم تشومسكي.

43094-43096                                                                                                                      

.   أبغور بلیف510

مصر في عھد عبد الناصر /  أبغور بلیف.

4721-4723                                                                                                                          

.   نفین عبد المنعم مسعد511

صنع القرار في إیران والعالقات العربیة /  نفین عبد المنعم مسعد.

36917                                                                                                                                  

.   نفط الخلیج بعد الحرب على العراق.512

42888-42890                                                                                                                      

.   نفط إیران.513

36167-36169                                                                                                                      

.   نھلة شھاب أحمد514

تاریخ المغرب العربي /  نھلة شھاب أحمد.

35087-35088                                                                                                                      

.   نھي القاطرجي515

المرأة في منظومة األمم المتحدة_ رؤیة إسالمیة /  نھي القاطرجي.

35582-35586                                                                                                                      

.   نھي القاطرجي516

المرأة في منظومة األمم المتحدة /  نھي القاطرجي.

42525-42537                                                                                                                      

.   نھي حامد عبد517

صنع القرار في السیاسة التعلیمیة /  نھي حامد عبد.

32279-32283                                                                                                                      

.   نھى حامد عبد الكریم518

صنع القرار في السیاسة التعلیمیة /  نھى حامد عبد الكریم.
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53308-53312                                                                                                                      

.   نھیم الظاھر519

إدارة األزمات /  نھیم الظاھر.

41850-41854                                                                                                                      

.   نھیم الظاھر520

تنمیة الموارد البشریة /  نھیم الظاھر.

41855-41859                                                                                                                      

.   نھیم الظاھر521

النظم اإلداریة : المفھوم_ المبادئ _األساسیات_ األھمیة /  نھیم الظاھر.

41860-41864                                                                                                                      

.   نھیر منصور522

دور التفكیر في العملیة التعلیمیة /  نھیر منصور.

52752-52756                                                                                                                      

.   أبو أحمد محمد بلقرد523

أزمة الفكر اإلسالمي في القدیم والحدیث /  أبو أحمد محمد بلقرد.

39699-39703                                                                                                                      

.   أبو أحمد محمد بلقرد524

أزمة الفكر االسالمي في القدیم و الحدیث /  أبو أحمد محمد بلقرد.

47699-47703                                                                                                                      

.   أبو أحمد محمد بلقرد525

مفھوم الحزبیة السیاسیة و حكمھا في اإلسالم /  أبو أحمد محمد بلقرد.

54195-54199                                                                                                                      

.   أبو أحمد بلقرد526

مفھوم الحزبیة السیاسیة و حكمھا في اإلسالم /  أبو أحمد بلقرد.

32198-32202                                                                                                                      

.   أبو أحمد بلقرد527

مفھوم الحزبیة السیاسیة وحكمھا في اإلسالم /  أبو أحمد بلقرد.

39839-39843                                                                                                                      

.   أبو أحمد بلقرد528

مفھوم الحزبیة السیاسیة و حكمھا في االسالم /  أبو أحمد بلقرد.

50876-50880                                                                                                                      
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.   أبو األعلى المودودي529

منھاج اإلنقالب اإلسالمي /  أبو األعلى المودودي.

34050                                                                                                                                  

.   أبو األعلى الموردي530

نظریة اإلسالم السیاسیة /  أبو األعلى الموردي.

39899                                                                                                                                  

.   أبو الخیر السید مصطفى أحمد531

فتوى الجدار العازل والقانون الدولي /  أبو الخیر السید مصطفى أحمد.

40083-40085                                                                                                                      

.   أبو الحسن532

تكنولوجیا الخدمة االجتماعیة التعلیم- الممارسة- الدولیة /  أبو الحسن.

47369-47373                                                                                                                      

.   أبو الحسن عبد الموجود533

التطویر اإلداري في منظمات الرعایة اإلجتماعیة /  أبو الحسن عبد الموجود.

31651-31653                                                                                                                      

.   أبو الحسن إبراھیم534

التنمیة اإلجتماعیة و حقوق اإلنسان /  أبو الحسن إبراھیم.

36722-36726                                                                                                                      

.   أبو القاسم سعد هللا535

 المجلد االول /  أبو القاسم سعد هللا.1500-1830تاریخ الجزائر الثقافي 

26759                                                                                                                                  

.   أبو القاسم سعد هللا536

 المجلد الثاني /  أبو القاسم سعد هللا.1830-1854تاریخ الجزائر الثقافي 

26760                                                                                                                                  

.   أبو القاسم سعد هللا537

 المجلد الثالث /  أبو القاسم سعد هللا.1830-1954تاریخ الجزائر الثقافي 

26761                                                                                                                                  

.   أبو القاسم سعد هللا538

 المجلد الرابع /  أبو القاسم سعد هللا.1830-1954تاریخ الجزائر الثقافي 

26762                                                                                                                                  

.   أبو القاسم سعد هللا539
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تاریخ الجزائر الثقافي -المجلد الخامس /  أبو القاسم سعد هللا.

26763                                                                                                                                  

.   أبو القاسم سعد هللا540

 المجلد االول /  أبو القاسم سعد هللا.1830-1900الحركة الوطنیة الجزائریة 

26764                                                                                                                                  

.   أبو القاسم سعد هللا541

 المجلد الثاني /  أبو القاسم سعد هللا.1900-1945الحركة الوطنیة الجزائریة 

26765                                                                                                                                  

.   أبو القاسم سعد هللا542

 /  أبو القاسم سعد هللا.3الحركة الوطنیة الجزائریة محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث(بدایة االحتالل) المجلد

26766                                                                                                                                  

.   أبو القاسم سعد هللا543

 /  أبو القاسم سعد هللا.2تحقیق التراث الجزء 

26771                                                                                                                                  

.   أبو القاسم سعد هللا544

 /  أبو القاسم سعد هللا.3تحقیق التراث الجزء 

26772                                                                                                                                  

.   أبو القاسم سعد هللا545

اعالم وبیئات /  أبو القاسم سعد هللا.

26773                                                                                                                                  

.   أبو القاسم سعد هللا546

 /  أبو القاسم سعد هللا.1تأمالت وأفكار ج.

26774                                                                                                                                  

.   أبو القاسم سعد هللا547

 /  أبو القاسم سعد هللا.2تأمالت و أفكار ج.

26775                                                                                                                                  

.   أبو القاسم سعد هللا548

دراسات ونقد /  أبو القاسم سعد هللا.

26776                                                                                                                                  

.   أبو القاسم سعد هللا549

مسار قلم-یومیات- /  أبو القاسم سعد هللا.
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26777                                                                                                                                  

.   أبو القاسم سعد هللا550

ابداعات /  أبو القاسم سعد هللا.

26778                                                                                                                                  

.   أبو القاسم سعد هللا551

مترجمات الجزائر وأوروبا : حیاة األمیر عبدالقادر /  أبو القاسم سعد هللا.

26779                                                                                                                                  

.   أبو القاسم سعد هللا552

 /  أبو القاسم سعد هللا.1أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر المجلد

26767                                                                                                                                  

.   أبو القاسم سعد هللا553

 /  أبو القاسم سعد هللا.2أبحاث و آراء في تاریخ الجزائر المجلد 

26768                                                                                                                                  

.   أبو القاسم سعد هللا554

أضواء تاریخیة بحوث في التاریخ العربي اإلسالمي و شعوب و قومیات /  أبو القاسم سعد هللا.

26769                                                                                                                                  

.   أبو القاسم، سعد هللا555

أبحاث و آراء في تاریخ الجزائر الجزء الرابع / سعد هللا أبو القاسم.

55296                                                                                                                                  

.   أبو العید دودو556

2009.؛ األمیر عبد القادر؛ األمیر  عبد القادر والعالقات الفرنسیة العربیة في الجزائر /  أبو العید دودو. - الجزائر : دار المة، 1832-1837قسنطینة أیام أحمد باي 

47883                                                                                                                                  

.   أبو العید دودو557

 /  أبو العید دودو. - 1؛ مذكرات جزائریة عشیة االحتالل؛ الطب الشعبي الجزائري في بدایة االحتالل مج1830-1855الجزائر  في مؤلفات الراحالین األلمان 
2009.الجزائر : دار المة، 

47882                                                                                                                                  

.   أبو بكر علي محمد558

العدالة /  أبو بكر علي محمد.

38364-38368                                                                                                                      

.   أبو جمعة، نعیم حافظ559

أساسیات و طرق البحث العلمي في االدارة / نعیم حافظ أبو جمعة.

55391/1-55391/5                                                                                                              
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.   أبو داھود یوسف جمیل560

نحو خطاب سیاسي دیمقراطي /  أبو داھود یوسف جمیل.

40352-40355                                                                                                                      

.   أبو جرة سلطاني561

جذور الصراع في الجزائر /  أبو جرة سلطاني.

33240-33242                                                                                                                      

.   أبو جرة سلطاني562

أنظمة في وجھ اإلعصار ثورة تونس نموذجا /  أبو جرة سلطاني.

47749-47753                                                                                                                      

.   أبو جرة سلطاني563

أردوغان : الرجل المشروع /  أبو جرة سلطاني.

54152-54156                                                                                                                      

.   أبو شبانة علي564

الصراع الحضاري بین الشرق و الغرب /  أبو شبانة علي.

47314                                                                                                                                  

.   أبو زید أحمد سلیمان565

علم اإلجتماع السیاسي /  أبو زید أحمد سلیمان.

40388-40390                                                                                                                      

.   أبو زھرة، محمد566

العالقات الدولیة في اإلسالم / محمد أبو زھرة. - الكویت : دار الفكر العربي،.

العالقات الدولیة - اإلسالم
51423                                                                                                                                  

.   أبو كروم، بھاء567

ص..2013. - 224الممانعة و تحدي الربیع / بھاء أبو كروم. - بیروت : دار الساقي، 

55915/1-55915/4                                                                                                              

.   أبو عمران الشیخ568

) /  أبو عمران الشیخ.1936-1955الكشافة اإلسالمیة الجزائریة (

33647                                                                                                                                  

.   أبو عامود محمد سعد569

النظم السیاسیة في ظل العولمة /  أبو عامود محمد سعد.

40287-40290                                                                                                                      

.   أبو عامود محمد سعد570
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العالقات الدولیة المعاصرة /  أبو عامود محمد سعد.

40366-40368                                                                                                                      

.   أبو عیشة، عبد الفتاح571

ص..2005. - 365موسوعة القادة السیاسیین : عرب و أجانب / عبد الفتاح أبو عیشة. - عمان : دار أسامة، 

القادة السیاسیین
55916/1-55916/6                                                                                                              

.   أتومي جودي572

 /  أتومي جودي.1 : جرائم بدون عقوبات ج1956-1962وقائع سنین الحرب في الوالیة الثالثة ( منطقة القبائل ) 

55144                                                                                                                                  

.   أتومي جودي573

 /  أتومي جودي.2 : قصص حرب ج1956-1962وقائع سنین الحرب في الوالیة الثالثة ( منطقة القبائل ) 

55145                                                                                                                                  

.   نوال أحمد بسج574

القانون الدولي اإلنساني وحمایة المدنیین واألعیان المدنیة في زمن النزاعات المسلحة /  نوال أحمد بسج.

34499-34504                                                                                                                      

.   نوال الحوار575

1 / 5.موسوعة الثورة الجزائریة 

55121-55121/4                                                                                                                  

.   أبوالقاسم سعد هللا576

 /  أبوالقاسم سعد هللا.1تحقیق الترلث الجزء 

26770                                                                                                                                  

.   نوارة سعید جعفر577

2012. الخالدة /  نوارة سعید جعفر. - الجزائر : دار الھدي، 1954الوفاء : سلسلة حوارات ولقاءات مع مجموعة من مجاھدات ثورة نوفمبر 

48069                                                                                                                                  

.   نواف كنعان578

القانون اإلداري : الوظیفة العامة، القرارات اإلداریة، العقود اإلداریة واألموال العامة /  نواف كنعان.

35484-35488                                                                                                                      

.   نواف قطیش579

األمن الوطني -األزمات /  نواف قطیش.

43354-43358                                                                                                                      

.   نواف قطیش580

إدارة األزمات ( األمن الوطني) /  نواف قطیش.
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43369-43373                                                                                                                      

.   نواف قطیش581

إدارة األزمات : األمن الوطني /  نواف قطیش.

44286-44290                                                                                                                      

.   نویجي محمود فوزي لطیف582

مسؤولیة رئیس الدولة في الفقھ اإلسالمي : دراسة مقارنة /  نویجي محمود فوزي لطیف.

40187-40189                                                                                                                      

.   نور هللا خلیفة583

تنظیم و إدارة الوظیفة العامة في الوطن العربي /  نور هللا خلیفة.

50576-50580                                                                                                                      

.   نور هللا خلیفة584

 /  نور هللا خلیفة.2تنظیم و إدارة الوظیفة العامة في الوطن العربي ط

53919-53923                                                                                                                      

.   نور الدین الحامد585

آثار العولمة على إقتصادیات الدول النامیة /  نور الدین الحامد.

48138-48142                                                                                                                      

.   نور الدین السافي586

نقد العقل في فلسفة الغزالي /  نور الدین السافي.

37969-37973                                                                                                                      

.   نور الدین حاروش587

تاریخ الفكر السیاسي /  نور الدین حاروش.

32605-32609                                                                                                                      

.   نور الدین حاروش588

تاریخ الفكر السیاسي /  نور الدین حاروش.

49309                                                                                                                                  

.   نور الدین حاروش589

علم اإلدارة من المدرسة التقلیدیةالى الھندرة /  نور الدین حاروش، أرفیقة حروش.

52185-52194                                                                                                                      

.   نور الدین زمام590

القوى السیاسیة والتنمیة /  نور الدین زمام.

41562-41564                                                                                                                      
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.   نور الدین زمام591

أعمال عبد القادر جغلول : فرانز فانون غموض أیدیولوجیة العالم الثالث، المجلد الثالث /  نور الدین زمام.

55132/2                                                                                                                              

.   نوران طالب، وشاش592

العالقات الدولیة : وتدویل الطاقة النوویة السلمیة / وشاش نوران طالب.

55527/1-55527/3                                                                                                              

.   نورالدین حاروش593

األحزاب السیاسیة /  نورالدین حاروش.

33626-33635                                                                                                                      

.   نورالدین حاروش594

مواقف بن یوسف بن خدة النضالیة والسیاسیة /  نورالدین حاروش.

39864-39868                                                                                                                      

.   نورالدین حاروش595

إدارة المستشفیات العمومیة الجزائریة /  نورالدین حاروش.

27948-27950                                                                                                                      

.   نوري منیر596

السیاسات اإلقتصادیة في ظل العولمة /  نوري منیر.

38816-38820                                                                                                                      

.   نوري منیر597

السیاسات االقتصادیة في ظل العولمة /  نوري منیر.

46949-46953                                                                                                                      

.   نوري علوان العجیلي، صباح598

ص. : غلف.ملو. ؛ 2014. - 262استراتیجیة حروب التحریر الوطنیة / صباح نوري علوان العجیلي، صالح حسن الربیعي. - عمان : مركز الكتاب األكادیمي، 
سم..24

حروب التحریر
55385/1-55385/3                                                                                                              

.   نورھان الشیخ599

صنع القرار في روسیا /  نورھان الشیخ.

40634-40635                                                                                                                      

.   نوفل أحمد سعید600

الوطن العربي والتحدیات المعاصرة /  نوفل أحمد سعید.

40208-40210                                                                                                                      
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.   نوفل، أحمد سعید601

التداعیات الجیوستراتیجیة للثورات العربیة / أحمد سعید نوفل.

55584/1-55584/2                                                                                                              

.   مي عبد هللا602

اإلتصال و الدیموقراطیة /  مي عبد هللا.

36691-36692                                                                                                                      

.   لیم نجیب جورج نصار603

مفھوم الجرائم ضد اإلنسانیة في القانون الدولي /  لیم نجیب جورج نصار.

40718-40722                                                                                                                      

.   آدم عبد الجبار بیدار604

حمایة حقوق االنسان أثناء النزاعات المسلحة الدولیة /  آدم عبد الجبار بیدار.

51261-51265                                                                                                                      

.   أیمن نور الدین605

العولمة و مستقبل البشریة /  أیمن نور الدین.

44810-44818                                                                                                                      

.   أیمن محمود المعاني606

اإلدارة العامة الحدیثة /  أیمن محمود المعاني.

42347-42351                                                                                                                      

.   أیمن الشربیني607

تطویر الشخصیة و تنمیة قدرات التعامل مع اآلخرین /  أیمن الشربیني.

52461-52465                                                                                                                      

.   أیمن صالل یوسف608

مراكز الفكر و األبحاث في الھند : دراسة تقویمیة في المحتوى و المضمون و مدى التأثیر العام /  أیمن صالل یوسف.

54092-54096                                                                                                                      

.   أیمن علي609

تقریر لوشتر.. أو نھایة أسطورة إعدام الیھود بالغاز /  أیمن علي.

45042-45043                                                                                                                      

.   أیمن علي610

تقریر لوشتر.. أو نھایة أسطورة اعدام الیھود بالغاز /  أیمن علي.

45089-45093                                                                                                                      

.   أیمن عودة المعاني611
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اإلدارة المحلیة /  أیمن عودة المعاني.

42304-42306                                                                                                                      

.   لیمام سالمة612

2014.صنع السیاسات العامة : دراسة في المفاھیم و المنھجیة و البیئة ( حالة الجزائر ) /  لیمام سالمة، بارة سمیر. - دار مجدالوي : عمان، 

51420-51421                                                                                                                      

.   لیمام سالمة613

صنع السیاسات العامة : دراسة في المفاھیم و المنھجیة و البیئة /  لیمام سالمة.

51934-51938                                                                                                                      

.   میالد مفتاح، الحراثى614

التحدیات االمنیة والشراكة االقلیمیة : ودورھا في تعزیز االمن القومي في منطقة غرب المتوسط / الحراثى میالد مفتاح.

55657/1-55657/3                                                                                                              

.   میالد مفتاح، الحرثي615

منظمات االدارة المحلیة وعالقتھا بالدیمقراطیة الجواریة / الحرثي میالد مفتاح.

55446/1-55446/4                                                                                                              

.   لین ھانت616

نشأة حقوق اإلنسان /  لین ھانت.

49534-49538                                                                                                                      

.   لینا طبال617

االتفاقیات الدولیة و االقلیمیة لحقوق االنسان /  لینا طبال.

45892-45893                                                                                                                      

.   محند أكلي بن یونس618

سبع سنوات في قلب المعركة /  محند أكلي بن یونس.

55097                                                                                                                                  

.   محند الشریف ساحلي619

تخلیص التاریخ من اإلستعمار /  محند الشریف ساحلي.

55099                                                                                                                                  

.   مدني بن شھرة620

اإلصالح اإلقتصادي وسیاسة التشغیل ( التجربة الجزائریة) /  مدني بن شھرة.

34264-34269                                                                                                                      

.   مدني بن شھرة621

االصالح االقتصادي و سیاسة التشغیل ( التجربة الجزائریة ) /  مدني بن شھرة.
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45824-45833                                                                                                                      

.   مدني قصري622

حوارات بین الشرق والغرب /  مدني قصري.

35918-35922                                                                                                                      

.   لیندا ھتشیون623

سیاسة ما بعد الحداثة /  لیندا ھتشیون.

39146-39150                                                                                                                      

.   لیندا ھتشیون624

سیاسة مابعد الحداثة /  لیندا ھتشیون.

47604-47608                                                                                                                      

.   لیندة لطاد بن محرز625

المعارضة السیاسیة في الجزائر /  لیندة لطاد بن محرز.

51984-51988                                                                                                                      

.   لیندة عمیري626

معركة فرنسا : حرب الجزائر بفرنسا /  لیندة عمیري.

55120                                                                                                                                  

.   لینش، مارك627

شرح أسباب االنتفاضات العربیة : منحى سیاسي خالفي جدید في الشرق األوسط / مارك لینش.

55462                                                                                                                                  

.   محمد628

صنع القرار في االتحاد األوروبي و العالقات العربیة /  محمد.

47614-47616                                                                                                                      

.   محمد منذر629

الجبھة والحزب السیاسي مبادئ عامة ومنطلقات أساسیة /  محمد منذر.

35342                                                                                                                                  

.   محمد منصور630

النظم السیاسیة و سیاسات اإلعالم /  محمد منصور.

44524-44525                                                                                                                      

.   أحمد أنعم بن ناجي الصالحي631

النظام القانةني للتحكیم التجاري الدولي /  أحمد أنعم بن ناجي الصالحي.

35641-35643                                                                                                                      
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.   أحمد منغور632

1954 / 1962.موقف الرأي العام الفرنسي من الثورة الجزائریة 

55083                                                                                                                                  

.   محمد منظور نعماني633

الثورة اإلیرانیة في میزان اإلسالم /  محمد منظور نعماني.

33963                                                                                                                                  

.   أحمد أنور634

الجریمة السیاسیة /  أحمد أنور.

36151-36155                                                                                                                      

.   محمد أمین635

بناء اقتصادیات المعرفة _ استراتیجیات تنمویة متقدمة /  محمد أمین.

43726-43730                                                                                                                      

.   أحمد أمین636

قصة الألدب في العالم /  أحمد أمین.

33912                                                                                                                                  

.   محمد أمین الرومي637

غسل األموال في التشریع المصري /  محمد أمین الرومي.

32855-32859                                                                                                                      

.   محمد أمین المیداني638

النظام األوروبي لحمایة حقوق اإلنسان /  محمد أمین المیداني.

34872-34877                                                                                                                      

.   محمد أمین العام639

اإلسالم والسیاسة /  محمد أمین العام.

38097-38101                                                                                                                      

.   أحمد أمین سلیم640

2009.دراسات في حضارة الشرق األدنى القدیم العراق و إیران /  أحمد أمین سلیم، سوزان عباس عبد اللطیف. - اإلسكندریة : دار المعرفة الجامعیة، 

حضارة العراق القدیمة؛ حضارة  إیران القدیمة
33296-33300                                                                                                                      

.   أحمد أمین سلیم641

2008.حضارة العراق القدیم /  أحمد أمین سلیم. - اإلسكندریة : دار المعرفة الجامعیة، 

الحضارة القدیمة؛ العراق
33286-33290                                                                                                                      
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.   أحمد أمین سلیم642

في تاریخ الشرق األدنى القدیم /  أحمد أمین سلیم.

33434-33438                                                                                                                      

.   أحمد أمین سلیم، سوزان عباس عبد اللطیف643

دراسات في تاریخ مصر الفرعونیة منذ أقدم العصور و حتى دخول اإلسكندر المقدونى / سوزان عباس عبد اللطیف أحمد أمین سلیم، سوزان عباس عبد اللطیف. - 
9)).. - (دراسات في تاریخ مصر و الشرق األدنى القدیم (2008اإلسكندریة : دار المعرفة الجامعیة، 

تاریخ مصر؛ الحضارة الفرعونیة؛ اإلسكندر المقدوني
33291-33295                                                                                                                      

.   أحمد أمین سلیم، سوزان عباس عبد اللطیف644

2007.) في حضارة مصر القدیمة / سوزان عباس عبد اللطیف أحمد أمین سلیم. - اإلسكندریة : دار المعرفة الجامعیة، 4دراسات في تاریخ و حضارة الشرق القدیم (

حضارة مصر القدیمة
30623-30624                                                                                                                      

.   أحمد أمین سالم645

في تاریخ الشرق األدنى القدیم /  أحمد أمین سالم.

33434-33438                                                                                                                      

.   محمد أمین عوده646

مشكالت و معوقات االتصاالت االداریة /  محمد أمین عوده.

51389                                                                                                                                  

.   أحمد ملوخیة647

مبادئ اإلقتصاد /  أحمد ملوخیة.

34344-34345                                                                                                                      

.   أحمد ملوخیة648

مبادئ علم اإلحصاء /  أحمد ملوخیة.

34357-34358                                                                                                                      

.   محمد مالكي649

الحركات الوطنیة و االستعمار في المغرب العربي /  محمد مالكي.

47409-47413                                                                                                                      

.   أحمد ماھر650

اإلدارة المبادئ و المھارات /  أحمد ماھر.

31710-31715                                                                                                                      

.   أحمد ماھر651

2008.اتخاد القرار بین العلم واالبتكار /  أحمد ماھر. - ااإلسكندریة : الدار الجامعیة، 

اتخاذ القرار؛ العلم؛ اإلبتكار
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تحتوي الدراسة على الفصول التالیة: المشاكل والقرارات. ھل نحن مثالیون في اتخاذ القرار ؟ ماھو نمطك في اتخاذ القرار؟ الوعي بوجود مشكلة. تشخیص المشكلة. 
المدخل العلمي في البحث عن بدائل. المدخل االبتكاري في البحث عن بدائل. المدخل العلمي في تقییم البدائل. تنفیذ القرار. متابعة تنفیذ القرار.

31381-31396                                                                                                                      

.   أحمد ماھر652

الدلیل العلمي للمدریین في اإلدارة اإلستراتیجیة /  أحمد ماھر.

35813-35818                                                                                                                      

.   أحمد ماھر653

تخطیط القوى العاملة /  أحمد ماھر.

41411-41415                                                                                                                      

.   أحمد ماھر654

مبادئ اإلد /  أحمد ماھر.

41416-41420                                                                                                                      

.   أحمد ماھر655

السلوك التنظیمي : مدخل بناء المھارات /  أحمد ماھر.

41421-41425                                                                                                                      

.   أحمد ماھر656

نظم األجور والتعویضات /  أحمد ماھر.

41431-41434                                                                                                                      

.   محمد ناجي الجوھر657

اإلتصال التنظیمي /  محمد ناجي الجوھر.

52757-52761                                                                                                                      

.   محمد ناجي جوھر658

1986.دور العالقات العامة في التنمیة /  محمد ناجي جوھر. - دار الشؤون الثقافیة العامة : بغداد، 

51323                                                                                                                                  

.   محمد ناصر659

رمضان حمود أثاره /  محمد ناصر.

33688                                                                                                                                  

.   أحمد نبیل مسعود660

دلیل المحارب القدیم /  أحمد نبیل مسعود.

33934                                                                                                                                  

.   محمد نبیل جامع661

البطالة قنبلة موقوتة /  محمد نبیل جامع.
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31668-31671                                                                                                                      

.   محمد نبیل جامع662

البطالة : قنبلة موقوتة فك شفراتھا و حدیث الشباب /  محمد نبیل جامع.

47379-47380                                                                                                                      

.   أحمد نجم الدین663

إفریقیا : دراسة عامة إقلیمیة /  أحمد نجم الدین.

49454-49456                                                                                                                      

.   أحمد نجم الدین664

افریقیا : دراسة عامة و اقلیمیة /  أحمد نجم الدین.

51884-51886                                                                                                                      

.   محمد نجیب، الصرایره665

العالقات العامة األسس و المبادئ / الصرایره محمد نجیب.

55301                                                                                                                                  

.   محمد نصر666

تطور السیاسات العالمیة واإلستراتیجیة القومیة /  محمد نصر.

35888-35891                                                                                                                      

.   محمد نصر مھنا667

في تنظیر االدارة العامة /  محمد نصر مھنا.

اإلدارة العامة؛ الخدمات
29932-29933                                                                                                                      

.   محمد نصر مھنا668

2009.علوم السیاسة األصول والنظریات /  محمد نصر مھنا. - اإلسكندریة : مؤسسة شباب الجامعة، 

العلوم السیاسیة؛ األنظمة السیاسیة؛ العالقات السیاسیة
30303-30308                                                                                                                      

.   محمد نصر مھنا669

2006.في تاریخ الفكر السیاسي المقارن /  محمد نصر مھنا. - اإلسكندریة : مركز اإلسكندریة للكتاب، 

الفكر السیاسي؛ الفكر السیاسي افسالمي
30329-30330                                                                                                                      

.   محمد نصر مھنا670

2009.قضایا سیاسیة معاصرة /  محمد نصر مھنا. - اإلسكندریة : المكتب الجامعي الحدیث، 

التسلح؛ األمن القومي؛ األمن العربي
30866-30871                                                                                                                      

.   محمد نصر مھنا671
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2009.في النظریة السیاسیة وفلسفة السیاسة /  محمد نصر مھنا، منال أبو زید الشھابي. - اإلسكندریة : مركز اإلسكندریة للكتاب، 

النظریة السیاسیة؛ الفلسفة السیاسیة
30323-30328                                                                                                                      

.   محمد نصر مھنا672

2006.اإلدارة العامة وإدارة الخصخصة مع نماذج لتجارب بعض دول العالم /  محمد نصر مھنا. - اإلسكندریة : المكتب الجامعي الحدیث، 

اإلدارة العامة؛ إدارة الخصخصة

تحلیل وضعیات البیئة" األیكولوجیة" المحلیة لمجموعة من الدول المختارة لدراسة أوضاع الخدمة المدنیة بھا في إطار متغیر مستقل ھو الوضع اإلقتصادي والذي 
تنبثق منھ عملیة اإلصالح اإلقتصادي بما یستلزمھ ذلك من عملیة اإلصالح اإلداري؛ وبعدھا إقتراح الحلول للمشكالت والعلل التي استحدثھا تطبیق النظام الدولي 

الجدید كما تم العنایة بموضوعات اإلدارة العامة..مجاالتھا الجدیدة وأنماطھا.. وأنشطتھا...ومكانتھا بین العلوم اإلجتماعیة بمقتضیات تحدیثھا .
31853-31858                                                                                                                      

.   محمد نصر مھنا673

2005.تحدیث في اإلدارة العامة والمحلیة /  محمد نصر مھنا. - اإلسكندریة : مؤسسة شباب الجامعة، 

اإلدارة العامة؛ اإلدارة المحلیة
31865-31870                                                                                                                      

.   محمد نصر مھنا674

2006.العالقات الدولیة بین العولمة واألمركة /  محمد نصر مھنا. - اإلسكندریة : المكتب الجامعي الحدیث، 

العولمة؛ األمركة
31056-31060                                                                                                                      

.   محمد نصر مھنا675

2009.علوم السیاسة : األصول و النظریات /  محمد نصر مھنا. - االسكندریة : مؤسسة شباب الجامعة، 

علوم سیاسیة؛ الفكر السیاسي

لقد قسمت الدراسة إلى أربعة أبواب وھي: الباب األول تناول تاریخ الفكر السیاسي والنظریات السیاسیة. الباب الثاني: األنظمة السیاسیة المعاصرة. وتناول الباب 
الثالث العالقات السیاسیة الدولیة، أما الفصل األخیر فعالج مالمح اإلدارة العامة الحدیثة

31540-31545                                                                                                                      

.   محمد نصر مھنا676

2007.في علم السیاسة : قراءة في المنھج /  محمد نصر مھنا. - االسكندریة : مركز االسكندریة للكتاب، 

العلوم السیاسیة؛ مناھج العلوم السیاسیة

من أھم موضوعات الدراسة: كیف یمكن اتخاذ منھجیة صائبة في البحث السیاسي؟ كیف تسیر جھود تنظیر السیاسي في الغرب؟ ھل النظریة السیاسیة- بالتالي- تتخذ 
أفضل الوسائل للتحول من التقلیدیة إلى التجریب ثم الحداثة؟ ماھي سمة الفترة المعاصرة_ على وجھ الدقة_ ھل تداعت النظریة السیاسیة إلى األفوال أم أنھا في 

طریقھا إلى انبعاث جدید؟ إلى أي مدى یدور الجدل حالیا حول الصراع األیدیولوجي؟ ماھي العلل والمشكالت التي تسود علم السیاسة العربي المعاصر؟ ما مدى ما 
حققھ التحلیل السیاسي الحدیث من إنجاز على صعید المنھج؟ ما مدى قدرة نظریة النظم والبنائیة والوظیفیة" مامدى ما حققتھ جھود التنمیة السیاسیة من وجھة النظر 

الغربیة تجاه ما یشھده العالم الثالث من تحوالت جذریة؟
31568-31573                                                                                                                      

.   محمد نصر مھنا677

اإلتجاھات المعاصرة في تنظیر السیاسة /  محمد نصر مھنا.

36244-36248                                                                                                                      

.   محمد نصر مھنا678

مصادر التھدید الداخلیة والخارجیة لالمن القومي العربي /  محمد نصر مھنا.

21757-21759                                                                                                                      
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.   محمد نصر مھنا679

في النظام الدستوري والسیاسي : دراسة تطبیقیة /  محمد نصر مھنا.

40006-40008                                                                                                                      

.   محمد نصر مھنا680

علوم السیاسة ( األصول والنظریات ) /  محمد نصر مھنا.

42921-42923                                                                                                                      

.   محمد نصر مھنا681

قضایا سیاسیة معاصرة /  محمد نصر مھنا.

44671-44672                                                                                                                      

.   محمد نصر مھنا682

في نظریة الدولة و النظم السیاسیة /  محمد نصر مھنا.

44951-44953                                                                                                                      

.   محمد نصر مھنا683

مصادر التھدیدات الداخلیة و الخارجیة لألمن القومي العربي /  محمد نصر مھنا.

44970-44974                                                                                                                      

.   محمد نصر مھنا684

علم السیاسة بین األصالة و المعاصرة /  محمد نصر مھنا.

45216-45220                                                                                                                      

.   محمد نصر مھنا685

علوم السیاسة /  محمد نصر مھنا.

45221-45229                                                                                                                      

.   محمد نصر مھنا686

في النظریة العامة للمعرفة اإلعالمیة /  محمد نصر مھنا.

45240-45244                                                                                                                      

.   محمد نصر مھنا687

في نظریة الدولة و النظم السیاسیة /  محمد نصر مھنا.

45245-45249                                                                                                                      

.   محمد نصر مھنا688

قضایا سیاسیة معاصرة /  محمد نصر مھنا.

45255-45259                                                                                                                      

.   محمد نصر مھنا689
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مصادر التھدیدات الداخلیة و الخارجیة لألمن القومي العربي /  محمد نصر مھنا.

45300-45304                                                                                                                      

.   محمد نصر مھنا690

علم السیاسة بین األصالة و المعاصرة /  محمد نصر مھنا.

45559-45563                                                                                                                      

.   محمد نصر مھنا691

تطور السیاسات العالمیة و االستراتیجیة القومیة /  محمد نصر مھنا.

45564-45568                                                                                                                      

.   محمد نصر مھنا692

تطور السیاسات العالمیة و اإلستراتیجیة /  محمد نصر مھنا.

54634-54635                                                                                                                      

.   لیلى نقوال الرحباني693

التدخل الدولي مفھوم في طور التبدل /  لیلى نقوال الرحباني.

46040-46044                                                                                                                      

.   محمد نعیم علوه694

 /  محمد نعیم علوه.2موسوعة القانون الدولي العام : األشخاص القانونیة الدولیة ج 

50169/2-50173/2                                                                                                              

.   محمد نعیم علوه695

 /  محمد نعیم علوه.3موسوعة القانون الدولي العام : النطاق الدولیةج 

50169/3-50173/3                                                                                                              

.   محمد نعیم علوه696

 /  محمد نعیم علوه.4موسوعة القانون الدولي العام : اإلتفاقیات و المعاھدات الدولیة للنقل البري ج 

50169/4-50173/4                                                                                                              

.   محمد نعیم علوه697

 /  محمد نعیم علوه.5موسوعة القانون الدولي العام : القانون البحري ج 

50196/5-50173/5                                                                                                              

.   محمد نعیم علوه698

 /  محمد نعیم علوه.6موسوعة القانون الدولي العام : إتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحارج 

50169/6-50172/6                                                                                                              

.   محمد نعیم علوه699

 /  محمد نعیم علوه.7موسوعة القانون الدولي العام : القانون الجوي ج 
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50169/7-50174/7                                                                                                              

.   محمد نعیم علوه700

 /  محمد نعیم علوه.8موسوعة القانون الدولي العام : حقوق اإلنسان ج 

50169/8-50173/8                                                                                                              

.   محمد نعیم علوه701

 /  محمد نعیم علوه.9موسوعة القانون الدولي العام : القانون الدولي اإلنساني ج 

50169/7-50173/7                                                                                                              

.   محمد نعیم علوه702

 /  محمد نعیم علوه.10موسوعة القانون الدولي العام : قانون مكافحة اإلرھابى الدولي ج 

50169/10-50173/10                                                                                                          

.   محمد نعیم علوه703

 /  محمد نعیم علوه.11موسوعة القانون الدولي العام : العالقات الدبلوماسیة و القنصلیة ج 

50169/11-50173/11                                                                                                          

.   محمد نعیم علوه704

 /  محمد نعیم علوه.12موسوعة القانون الدولي العام : التحكیم الدولي ج 

50169/12-50173/12                                                                                                          

.   محمد نعیم علوه705

 /  محمد نعیم علوه.13موسوعة القانون الدولي العام : المعاھدات و اإلتفاقیات الدولیة ج 

50169/13-50173/13                                                                                                          

.   محمد نعیم علوه706

 /  محمد نعیم علوه.14موسوعة القانون الدولي العام : مجالس و أحالف ج 

50169/14-50173/14                                                                                                          

.   أحمد أبو الروس707

منھج البحث الجنائي /  أحمد أبو الروس.

36981-36985                                                                                                                      

.   أحمد أبو العال708

تطور دور مجلس األمن في حفظ السلم و األمن الدولیین /  أحمد أبو العال.

31622-31627                                                                                                                      

.   محمد أبو بكر709

المبادئ األولیة لحقوق المؤلف_ واإلتفاقیات والمعاھدات الدولیة /  محمد أبو بكر.

35546-35550                                                                                                                      
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.   أحمد أبو یوسف710

جنوب السودان /  أحمد أبو یوسف.

40869-40873                                                                                                                      

.   محمد أبو رمان711

اإلصالح السیاسي وفي الفكر اإلسالمي /  محمد أبو رمان.

41260-41264                                                                                                                      

.   محمد أبو ضیف  باشا خلیل712

2008.جماعات الضغط  و تأثیرھا على القرارات اإلداریة و الدولیة /  محمد أبو ضیف  باشا خلیل. - األزاریطة : دار الجامعة الجدیدة، 

جماعات الضغط؛ القرارات اإلداریة؛ المنظمات العالمیة

طالما كانت ھناك مصالح مختلفة ومتشعبة فمن الطبیعي أن یسعى كل إنسان إلىتحقیق مصلحتھ وفي سبیل ذلك تظھر ضرورة السعي للتأثیر على الجھة التي تختص 
بإصدار القرار اإلداري الذي یتعلق بتلك المصلحة ویؤثر فیھا سلبا وإیجابا وھنا یظھر دور جماعات الضغط على المستوى المحلي وبذات القدر إن لم یزد تبدو أھمیة 

التأثیر في القرارات الدولیة من جانب بعض الجماعات والقوى الضاغطة بغرض تحقیق ما تصبو إلیھ ھذه الكیانات من التأثیر على الجھات التي تختص بإصدار القرار 
الدولي أوالتي تؤثر في إصداره بحیث بحیث تصدر ھذه القرارات في صالح طرف بعینھ سواء كان ھذا الطرف جماعة أو دولة أوأیة قوة ضاغطة .

30764-30769                                                                                                                      

.   محمد أبو ضیف باشا خلیل713

جماعات الضغط وتأثیرھا على القرارت اإلداریة والدولیة : ماھیتھا، أنواعھا /  محمد أبو ضیف باشا خلیل.

40432-40434                                                                                                                      

.   محمد أبو ضیف باشا خلیل714

جماعات الضغط وتأثیرھا على القرارات اإلداریة والدولیة : مفاھیمھا وأنواعھا /  محمد أبو ضیف باشا خلیل.

40438-40440                                                                                                                      

.   محمد أبو زید715

الشیعة و السنة و األكراد في العالم /  محمد أبو زید.

52526-52530                                                                                                                      

.   محمد أبو زھرة716

دراسات في األدیان : مقانة األدیان ( الدیانات القدیمة )، محاضرات في النصرانیة، الدعوة إلى اإلسالم /  محمد أبو زھرة.

55009-55013                                                                                                                      

.   أحمد أبو كریم717

الشفافیة والقیادة في اإلدارة /  أحمد أبو كریم.

43797-43801                                                                                                                      

.   محمد أبو عامود718

السیاسة بین النمدجة و المحاكاة /  محمد أبو عامود.

44489-44490                                                                                                                      

.   محمد أبو عامود719

السیاسة بین النمدجة و المحاكاة /  محمد أبو عامود.
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44698-44702                                                                                                                      

.   محمد أبو عامود720

العالقات الدولیة المعاصرة /  محمد أبو عامود.

51101-51102                                                                                                                      

.   محمد أبو ھنطش721

علم اجتماع السیاسي /  محمد أبو ھنطش.

34694-34699                                                                                                                      

.   محمد أبو ھنطش722

علم االجتماع السیاسي /  محمد أبو ھنطش.

43998-43988                                                                                                                      

.   أحمد أبو ھدبة723

إسرائیل والمشروع النووي اإلیراني /  أحمد أبو ھدبة.

35197-35200                                                                                                                      

.   أحمد أبو ھدیة724

 یوم حرب على لبنان /  أحمد أبو ھدیة.33

36173-36174                                                                                                                      

.   محمد أبو ھطنش725

علم االجتماع السیاسي قضایا العنف و الحرب و السالم /  محمد أبو ھطنش.

51271-51273                                                                                                                      

.   أحمد أبو ھوبة726

الدور اإلسرائیلي في الحرب األمریكیة على العراق /  أحمد أبو ھوبة.

35411-35413                                                                                                                      

.   محمد نور الدین727

الدور التركي تجاه المحیط العربي /  محمد نور الدین.

48851-48855                                                                                                                      

.   محمد نور الدین728

الدور التركي تجاه المحیط العربي /  محمد نور الدین.

53716-53720                                                                                                                      

.   أحمد نور بدر729

مجتمع المعرفة  بین اإلطار الفكري والتطبیقات العالمیة /  أحمد نور بدر.

41401-41405                                                                                                                      
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.   محمد نور فرحات730

دساتیر من ورق /  محمد نور فرحات.

40976-40980                                                                                                                      

.   أحمد نوري النعیمي731

العالقات التركیة الروسیة : دراسة في الصراع /  أحمد نوري النعیمي.

43037-43039                                                                                                                      

.   أحمد محمد المصري732

التخطیط و المراقبة اإلداریة /  أحمد محمد المصري.

29779                                                                                                                                  

.   أحمد محمد المصري733

2006.العالقات العامة /  أحمد محمد المصري. - اإلسكندریة : مؤسسة شباب الجامعة، 

العالقات العامة؛ اإلتصاالت؛ الجمھور؛ الرأي العام

البحث عبارة عن عرض وتحلیل ومناقشة لمفاھیم العالقات العامة، بین القدیم والحدیث، ودراسة علمیة ألصول اإلتصاالت وقنوات اإلتصال، واإلعالم، والجمھور 
ونوعیاتھ، والرأي العام وكیف یتكون، واإلقناع وكیف یتحقق. ثم تناول تنظیم إدارة العالقات العامة وما یجب أن تتضمنھ من اختصاصات، والشروط الواجب توفرھا 

فیمن یعمل في ھذا المجال، الذي یلعبھ المستشارون في العالقات العامة.وأخیرا برامج العالقات العامة وكیف تصمم في داخل وخارج المنشأة .
31859-31864                                                                                                                      

.   أحمد محمد المومنى734

نظام الحكم في اإلسالم السیاسة الشرعیة دراسة مقارنة باألنظمة /  أحمد محمد المومنى.

48128-48132                                                                                                                      

.   محمد أحمد الخطیب735

مقارنة األدیان /  محمد أحمد الخطیب.

35076-35078                                                                                                                      

.   محمد أحمد الخطیب736

أصول المنھجیة العلمیة في بحوث العلوم اإلداریة /  محمد أحمد الخطیب.

41387-41391                                                                                                                      

.   أحمد محمد الرشیدي737

دراسات استراتیجیة : التسویة السلمیة لمنازاعات /  أحمد محمد الرشیدي.

42807-42809                                                                                                                      

.   محمد أحمد العدوى738

1998.حرب الخلیج وأمن الخلیج /  محمد أحمد العدوى. - القاھرة : مركز المحروسة للبحوث والتدریب والنشر، 

حرب الخلیج؛ أمن الخلیج

تعد منطقة الخلیج العربي إحدى المناطق المشتعلة في منطقة الشرق األوسط حیث شھدت حربین متتالیتین، دارة األولى بین العراق وإیران لمدة ثماني سنوات والثانیة 
والتي شھدت حشود عسكریة ھي األكبر من نوعھا بعد الحرب العالمیة الثانیة. والزالت السیاسات األمنیة والدفاعیة في مجال الدراسات اإلستراتیجیة نظرا لألھمیة 

العالمیة للمنطقة ومن ھذا كانت ھذه الدراسة التي تتناول آثار حرب الخلیج الثانیة على سیاسات الدفاع لدول مجلس التعاون الخلیجي الست ( السعودیة _ اإلمارات_ 
الكویت_ عمان_ قطر_ البحرین ) بدراسة السیاسات األمنیة والدفاعیة قبل وبعد الحرب باإلضافة إلى األوضاع الخاصة بالتوازن اإلستراتیجي في منطقة الخلیج 
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العربي ككل. كما تطرح الدراسة سیناریوھات حول مستقبل السیاسات الدفاعیة لدول مجلس التعاون الخلیجي باإلضافة إلى تناول القضایا والتصورات اآلنیة 
والمستقبلیة بشأن أمن الخلیج .

33426-33433                                                                                                                      

.   محمد محمد الھادي739

التعلیم اإللكتروني المعاصر /  محمد محمد الھادي.

53463-53467                                                                                                                      

.   محمد محمد ابراھیم740

التسویق السیاسي /  محمد محمد ابراھیم.

41456-41460                                                                                                                      

.   محمد أحمد بیومي741

أسس وموضوعات علم اإلجتماع /  محمد أحمد بیومي.

35736                                                                                                                                  

.   أحمد محمد بونة742

2009.میثاق األمم المتحدة ومنظمة العدل الدولیة /  أحمد محمد بونة. - اإلسكندریة : المكتب الجامعي الحدیث، 

األمم المتحدة/ میثاق؛ منظمة العدل الدولیة
30393*-30388                                                                                                                    

.   أحمد محمد بونة743

2009.میثاق جامعة الدول العربیة ومنظمة الوحدة االفریقیة /  أحمد محمد بونة. - اإلسكندریة : المكتب الجامعي الحدیث، 

جامعة الدول العربیة/ میثاق؛ منظمة الوحدة اإلفریقیة
30394-30399                                                                                                                      

.   أحمد محمد بونة744

2009.إتفاقیات الحاصانات و اإلمتیازات الدبلوماسیة لألمم المتحدة /  أحمد محمد بونة. - األسكندریة : المكتب الجامعي الحدیث، 

إتفاقیات األمم المتحدة
30704-30709                                                                                                                      

.   أحمد محمد بونة745

2009.إتفاقیات الحصانات واإلمتازات الدبلوماسیة لألمم المتحدة /  أحمد محمد بونة. - اإلسكندریة : المكتب الجامعي الحدیث، 

الدبلوماسیة؛ األمم المتحدة؛ إتفاقیات
31116-31121                                                                                                                      

.   أحمد محمد بونة746

2009.میثاق جامعة الدول العربیة ومنظمة الوحدة االفریقیة /  أحمد محمد بونة. - اإلسكندریة : المكتب الجامعي الحدیث، 

جامعة الدول العربیة؛ منظمة الوحدة اإلفریقیة
31235-31240                                                                                                                      

.   أحمد محمد بونة747

2009.میثاق األمم المتحدة و منظمة العدل الدولیة /  أحمد محمد بونة. - االسكندریة : المكتب الجامعي الحدیث، 

األمم المتحدة_ میثاق؛ منظمة العدل الدولیة
31558-31563                                                                                                                      
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.   أحمد محمد بونة748

میثاق األمم المتحدة ومنظمة األمم المتحدة /  أحمد محمد بونة.

40470-40472                                                                                                                      

.   محمد أحمد حلمي749

النظام العالمي الجدید /  محمد أحمد حلمي.

32765-32769                                                                                                                      

.   محمد أحمد حلمي الطوابي750

2009.النظام العالمي الجدید  رؤیة نقدیة في ضوء مقاصد الشریعة والقانون /  محمد أحمد حلمي الطوابي. - اإلسكندریة : دار الفكر الجامعي، 

العالقات الدولیة؛ اإلسالم؛ النظام العالمي الجدید؛ العولمة
30400-30404                                                                                                                      

.   محمد أحمد خلف هللا751

نظریة الشراكة /  محمد أحمد خلف هللا.

46559-46563                                                                                                                      

.   محمد محمد جاب هللا عمارة752

العلوم السیاسیة في إطار الكونیة البشریة /  محمد محمد جاب هللا عمارة.

40145-40147                                                                                                                      

.   أحمد محمد جاد الرب أبو زید753

مدخل إلى تربیة و تعلیم المعاقین عقلیا /  أحمد محمد جاد الرب أبو زید.

55226-55227                                                                                                                      

.   محمد محمد حسن شراب754

1994.المدینة النبویة في فجر اإلسالم والعصر الراشدي /  محمد محمد حسن شراب. - دمشق : دار القلم، 

المدینة النبویة- سیاسیا؛ إقتصادي؛ إداریا؛ إجتماعیا؛ علمیا
33993                                                                                                                                  

.   أحمد محمد سالم755

الرأة في الفكر العربي الحدیث قراءة في معارك عصر التنویر /  أحمد محمد سالم.

43966-43970                                                                                                                      

.   محمد محمد قاسم756

2003.برتراند رسل االستقراء و مصادرات البحث العلمي /  محمد محمد قاسم. - اإلسكندریة : دار المعرفة الجامعیة، 

اإلستقراء؛ البحث العلمي
30953-30958                                                                                                                      

.   محمد محمد قاسم757

 / م / ج.1377المدخل إلى مناھج البحث العلمي : م ف 

52832-52836                                                                                                                      
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.   محمد أحمد عبد الغفار758

فض النزاعات في الفكر و الممارسة الغربیة : دراسة نقدیة و تحلیلیة : الجزء األول : مقدمة في علم النزاعات و نظام االنذار المبكر /  محمد أحمد عبد الغفار.

51414                                                                                                                                  

.   محمد أحمد عبد الغفار759

فض النزاعات في الفكر و الممارسة الغربیة : دراسة نقدیة و تحلیلیة : الجزء الثاني : النظم الوقائیة الحكومیة و غیر الحكومیة /  محمد أحمد عبد الغفار.

51415                                                                                                                                  

.   محمد أحمد عبد الغفار760

فض النزاعات في الفكر و الممارسة الغربیة : دراسة نقدیة و تحلیلیة : الجزء الثالث : التدابیر الوقائیة مع دراسة لحالة رواندا /  محمد أحمد عبد الغفار.

51416                                                                                                                                  

.   محمد محمود761

الحكم المحلي في الوطن العربي /  محمد محمود.

32304-32308                                                                                                                      

.   محمد محمود مصطفى762

إدارة المخزون والمواد- مدخل كمي /  محمد محمود مصطفى.

37050-37054                                                                                                                      

.   محمد محمود المھدلي763

ممارسة السیاسة اإلجتماعیة و دورھا في التخطیط للتنمیة /  محمد محمود المھدلي.

45429-45433                                                                                                                      

.   محمد محمود االمام764

الجوانب المؤسسیة و االداریة للتكامل االقتصادي العربي /  محمد محمود االمام.

50721-50723                                                                                                                      

.   محمد محمود الجوھري765

2008.علم االجتماع الصناعي والتنظیم /  محمد محمود الجوھري. - عمان : دار المسیرة للنشر والتوزیع، 

علم اإلجتماع الصناعي؛ علم النفس الصناعي؛ اإلدارة الصناعیة
30058                                                                                                                                  

.   محمد محمود الجوھري766

اسس البحث اإلجتماعي /  محمد محمود الجوھري.

35693-35695                                                                                                                      

.   محمد محمود السروجي767

2005.سیاسة الوالیات المتحدة األمریكیة الخارجیة منذ اإلستقالل إلى منتصف القرن العشرین /  محمد محمود السروجي. - اإلسكندریة : مركز اإلسكندریة للكتاب، 

السیاسة الخارجیة للوالیات المتحدة

. ولھ شقان األول تعھد الوالیات المتحة بعدم التدخل في الشئون األوروبیة في 1823قامت سیاسة الوالیات المتحدة األمریكیةالخارجیة على مبدأ منرو الذي صدر عام 
مقابل عدم تدخل الدول األوروبیة في شؤون األمركیة. وقد إلتزمت بنص المبدأ طالما قوتھا محدودة. ولكن عندما أصبحت قوة عظمى یخشى باسمھا والسیما بعد 
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الحرب العالمیة الثانیة أرغمت دول أوربا على عدم التدخل في الشؤون األمریكیة، بینما سمحت لنفسھا بالتدخل في شؤون دول العالم بذرائع شتى. فمدلول مبدأ منرو 
وتطور قوة الوالیات المتحدة األمریكیة كدولة عظمى والقطب األوحد الذي یتزعم العالم . وقد أغرتھا قوتھا في السنوات األخیرة على تجاھل األمم المتحدة والشرعیة 

الدولیة اذا ما تعارضت مع مصالحھا وأھدافھا.
31140-31145                                                                                                                      

.   محمد محمود الطعامنة768

الحكم المحلي في الوطن العربي واتجاھات التطور /  محمد محمود الطعامنة.

36323                                                                                                                                  

.   محمد محمود العزة769

النظام العالمي الجدید والعرب /  محمد محمود العزة.

34878-34883                                                                                                                      

.   محمد محمود العزة770

النظام العالمي الجدید و العرب /  محمد محمود العزة.

46094-46096                                                                                                                      

.   أحمد محمود خلیل771

2009.الجریمة المنظمة االرھاب وغسل األموال /  أحمد محمود خلیل. - القاھرة : المكتب الجامعي الحدیث، 

مكافحة اإلرھاب؛ قانون العقوبات؛ غسل األموال؛ مصر
30219-30224                                                                                                                      

.   أحمد محمود خلیل772

الجریمة المنظمة : اإلرھاب وغسل األموال /  أحمد محمود خلیل.

34426-34427                                                                                                                      

.   محمد محمود ربیع773

الفكر السیاسي الغربي فلسفتھ و مناھجھ من افالطون الى ماركس /  محمد محمود ربیع.

26866                                                                                                                                  

.   أحمد محمود صبحي774

نظریة اإلمامة لدى الشیعة اإلثني عشر مجلد /  أحمد محمود صبحي.

52827-52831                                                                                                                      

.   أحمد محمود صبحي، صفاء عبد السالم جعفر775

2006.في فلسفة الحضارة " الیونانیة" االسالمیة الغربیة / صفاء عبد السالم جعفر أحمد محمود صبحي. - األزرایطة : دار المعرفة الجامعیة، 

الفلسفة؛ الفلسفة الحضاریة؛ الیونانیة؛ اإلسالمیة؛ الغربیة
30906-30910                                                                                                                      

.   محمد محاسنة776

الحضارة اإلسالمیة مدخل معمق /  محمد محاسنة.

36295-36297                                                                                                                      

.   محمد مجذوب777
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القانون الدولي العام /  محمد مجذوب.

35507-35508                                                                                                                      

.   محمد آیت حمو778

الدین والسیاسة في فلسفة الفارابي /  محمد آیت حمو.

37819-37828                                                                                                                      

.   محمد أیت حمو779

فضاءات الفكر في الغرب اإلسالمي /  محمد أیت حمو.

47355-47357                                                                                                                      

.   محمد مختار780

في مواجھة النزعة البربریة /  محمد مختار.

33039-33043                                                                                                                      

.   أحمد مختار العبادي781

في التاریخ العباسي و الفاطمي /  أحمد مختار العبادي.

36618-36621                                                                                                                      

.   محمد محي الدین782

ملخص محاضرات في حقوق اإلنسان /  محمد محي الدین.

47849-47853                                                                                                                      

.   محمد مجدان783

مكانة الحضارة اإلسالمیة عالمیا : دراسة مقارنة و مستقبلیة /  محمد مجدان.

42103-42103/1                                                                                                                  

.   محمد مجدان784

تحلیالت النظم في العالقات الدولیة : دراسة نظریة /  محمد مجدان.

42104-42104/1                                                                                                                  

.   محمد مجدان785

تحلیل العالقات الدولیة : دراسة في المفاھیم االساسیة و المدارس الكبرى /  محمد مجدان.

42105-42105/1                                                                                                                  

.   محمد مجدان786

موقع النظام االقلیمي العربي و دوره في السیاسة العالمیة /  محمد مجدان.

55276                                                                                                                                  

.   أحمد مجدي حجازي787

الموطنة وحقوق اإلنسان في ظل المتغیرات الدولیة /  أحمد مجدي حجازي.
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41397-41400                                                                                                                      

.   أحمد مجدي حجازي788

المواطنة و حقوق اإلنسان /  أحمد مجدي حجازي.

49158-49160                                                                                                                      

.   أحمد مجدي حجازي789

المواطنة و حقوق اإلنسان /  أحمد مجدي حجازي.

52309-52313                                                                                                                      

.   محمد محفوظ790

الحریة واإلصالح في العالم العربي /  محمد محفوظ.

35362-35364                                                                                                                      

.   محمد مراد791

السیاسة األمریكیة تجاه الوطن العربي /  محمد مراد.

37436-37440                                                                                                                      

.   محمد مراد792

أوروبا من الثورة الفرنسیة إلى العولمة /  محمد مراد.

37441-37445                                                                                                                      

.   أحمد مریوش793

2006.الشیخ الطیب العقبي و دوره في الحركة الوطنیة الجزائریة /  أحمد مریوش. - الجزائر : دار ھومھ، 

48041                                                                                                                                  

.   لیلى مرسي794

أصول علم العالقات الدولیة /  لیلى مرسي.

54415-54416                                                                                                                      

.   محمد مرعي795

التحفیز المعنوي و كیفیة تفعیلھ /  محمد مرعي.

32384-32388                                                                                                                      

.   محمد مرعي مرعي796

التحفیز المعنوي وكیفیة تفعیلھ في القطاع العام /  محمد مرعي مرعي.

42228-42230                                                                                                                      

.   محمد مطاوع797

الغرب و قضایا الشرق األوسط من حرب العراق إلى ثورات الربیع العربي /  محمد مطاوع.

53573-53577                                                                                                                      
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.   محمد مصباحي798

الدین و السیاسة من منظور فلسفي /  محمد مصباحي.

50289-50293                                                                                                                      

.   محمد مستجیب مصطفى799

أنا والعولمة /  محمد مستجیب مصطفى.

40827-40836                                                                                                                      

.   محمد مصدق یوسفي800

األزمة الجزائریة و البدائل المطروحة /  محمد مصدق یوسفي.

55272                                                                                                                                  

.   محمد، مطر801

2015. - 422.ادارة االستثمارات : االطار النظري والتطبیقات العلمیة / مطر محمد. - عمان : دار وائل للنشر، 

55834/1-55834/5                                                                                                              

.   أحمد مصطفى حسونة802

لعبة الشیطان : كیف ساعدت الوالیات المتحدة على إطالق العنان لألصولیة اإلسالمیة /  أحمد مصطفى حسونة.

52561-52565                                                                                                                      

.   محمد مصطفى كمال803

صنع القرار في اإلتحاد األوروبي والعالقات العربیة األوروبیة /  محمد مصطفى كمال، فؤاد نھرا.

39264-39265-39265/1                                                                                                      

.   محمد أزھر804

الجغرافیا السیاسیة بمنظور القرن الحادي والعشرون بین المنھجیة /  محمد أزھر.

44334-44338                                                                                                                      

.   محمد أزھر السماك805

الجغرافیا السیاسیة بمنظور القرن الحادي و العشرین /  محمد أزھر السماك.

45524-45528                                                                                                                      

.   محمد أزھر سعید806

الجغرافیا السیاسیة بمنظور القرن الحادي و العشرین /  محمد أزھر سعید.

51068-51072                                                                                                                      

.   محمد مقدم807

القادة في المغرب اإلسالمي /  محمد مقدم.

37543-37547                                                                                                                      

.   محمد مقداد و أخرون808
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رعایة ذوي اإلحتیاجات الخاصة /  محمد مقداد و أخرون.

47287                                                                                                                                  

.   محمد مظلوم809

األمن غیر التقلیدي /  محمد مظلوم.

54446                                                                                                                                  

.   محمد معراجي810

 /  محمد معراجي.1898-1938مذكرات مصالي الحاج 

33650                                                                                                                                  

.   محمد مھدلي811

اإلتصال اإلجتماعي في الخدمة اإلجتماعیة /  محمد مھدلي.

31675-31680                                                                                                                      

.   محمد مھري812

2013.ومضات من دروب الحیاة /  محمد مھري. - الجزائر : منشورات السائحي، 

48059                                                                                                                                  

.   أحمد مھساس813

الحقائق االستعماریة والمقاومة /  أحمد مھساس.

33644                                                                                                                                  

.   أحمد مھساس814

 /  أحمد مھساس.1914-1954الحركة الثوریة في الجزائر 

33678                                                                                                                                  

.   محمد مورو815

صراع الحضارات /  محمد مورو.

50393-50396                                                                                                                      

.   أحمد المنیاوي816

نابلیون بونابرت : إمبراطور الحرب والحب /  أحمد المنیاوي.

41643-41647                                                                                                                      

.   محمد األمین817

أنماط الجرائم في الوطن العربي /  محمد األمین.

54616-54619                                                                                                                      

.   محمد األمین البشري818

الفساد و الجریمة المنظمة /  محمد األمین البشري.
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48791-48795                                                                                                                      

.   محمد األمین الخرشة819

مبدأ الشورى في اإلسالم /  محمد األمین الخرشة.

44425-44429                                                                                                                      

.   محمد األمین ولد820

مظاھر المشاركة السیاسیة في مریتانیا /  محمد األمین ولد، سید باب.

39238-39239                                                                                                                      

.   محمد األمین ولد سیدي821

مظاھر المشاركة في موریتانیا /  محمد األمین ولد سیدي.

40691-40694                                                                                                                      

.   محمد النحال822

نضال شعب السودان خالل قرن من الزمان /  محمد النحال.

37735-37739                                                                                                                      

.   محمد النصر823

مبادئ اإلقتصاد الجزئي /  محمد النصر، عبد هللا شامیة.

34351-34356                                                                                                                      

.   أحمد النعیمي824

2009.السیاسة الخارجیة /  أحمد النعیمي. - عمان : دار زھران، 

السیاسة الخارجیة
33621-33625                                                                                                                      

.   أحمد النعیمي825

2009.السیاسة الخارجیة /  أحمد النعیمي. - عمان : دار زھران، 

السیاسة الخارجیة
31528-31533                                                                                                                      

.   أحمد النعیمي826

السیاسة الخارجیة /  أحمد النعیمي.

36141-36145                                                                                                                      

.   أحمد النعیمي827

السیاسة الخارجیة /  أحمد النعیمي.

45579-45583                                                                                                                      

.   محمد النوافلة828

الصفات الشخصیة و سمات السلوك القیادي عند الخلیفة عمر بن الخطاب /  محمد النوافلة.

82



48093-48097                                                                                                                      

.   محمد المدني829

الحضارة و الدیانة الفرعونیة /  محمد المدني.

52892-52896                                                                                                                      

.   محمد المیلي830

2006.المؤتمر اإلسالمي الجزائري /  محمد المیلي. - الجزائر : دار ھومة، 

47994                                                                                                                                  

.   محمد المجذوب831

التنظیم الدولي /  محمد المجذوب.

38680-38684                                                                                                                      

.   محمد األرناوط832

البوسنة بین الشرق والغرب /  محمد األرناوط.

33091-33092                                                                                                                      

.   محمد المصالحة833

التجربة الحزبیة السیاسیة في األردن دراسة تحلیلیة /  محمد المصالحة.

44617-44620                                                                                                                      

.   أحمد المصري834

االادرة الحدیثة االتصاالت المعلومات القرارات /  أحمد المصري.

31783-31788                                                                                                                      

.   أحمد المصري835

التخطیط و المراقبة اإلداریة /  أحمد المصري.

التخطیط، التخطیط والرقابة
28167-28169                                                                                                                      

.   أحمد المصري836

اإلدارة في اإلسالم /  أحمد المصري.

51704-51708                                                                                                                      

.   أحمد األزرق837

2012.ذكریات ومواقف /  أحمد األزرق. - الجزائر : دار میم، 

48013                                                                                                                                  

.   أحمد األزرق838

 /  أحمد األزرق.1955-1958مذكرات مناضل : مشاھد و وقائع 

55074                                                                                                                                  
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.   أحمد األشقر839

اإلقتصاد الكلي /  أحمد األشقر.

35221-35223                                                                                                                      

.   محمد المعیمي840

إدارة الجودة المعاصرة /  محمد المعیمي.

43532-43535                                                                                                                      

.   أحمد المغربي841

الحوكمة الذكیة /  أحمد المغربي.

54491-54495                                                                                                                      

.   محمد المھدي بن علي شغیب842

أم الحواضرفي الماضي و الحاضر تاریخ مدینة قسنطینة /  محمد المھدي بن علي شغیب.

33915                                                                                                                                  

.   محمد المھدي شمس الدین843

في اإلجتماع السیاسي اإلسالمي /  محمد المھدي شمس الدین.

49161-49165                                                                                                                      

.   أحمد المومنى844

نظرات شافیة في نتاج الحضارة اإلسالمیة العربیة /  أحمد المومنى.

48118-48122                                                                                                                      

.   أحمد الموصللي845

جدلیات الشوري والدیمقراطیة /  أحمد الموصللي.

40705-40709                                                                                                                      

.   أحمد الموصللي846

جدلیات الشورى والدیمقراطیة /  أحمد الموصللي.

24088-24090                                                                                                                      

.   أحمد الموصلي847

جدالیات الشوري والدیمقراطیة /  أحمد الموصلي.

39206-39210                                                                                                                      

.   محمد التابعي848

من أسرار السیاسة وسیاسة........ /  محمد التابعي.

32695-32699                                                                                                                      

.   محمد الترتوري849
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إدارة الجودة الشاملة في المكتبات ومراكز المعلومات الجامعیة /  محمد الترتوري.

34953-34958                                                                                                                      

.   محمد انس جعفر850

حقوق اإلنسان /  محمد انس جعفر.

34030                                                                                                                                  

.   محمد البشیر االبراھیمي851

التراث الشعبي و الشعر الملحون في الجزائر /  محمد البشیر االبراھیمي.

47024-47030                                                                                                                      

.   أحمد الخمیسى852

1996.حرب الشیشان مشاھد من أرض القتال /  أحمد الخمیسى. - د.م. : مركز المحروسة للبحوث والتدریب والنشر، 

حرب الشیشان
33442-33449                                                                                                                      

.   محمد الحموري853

اللوبي اإلسرائیلي والسیاسة األمریكیة الخارجیة /  محمد الحموري.

366604-36606                                                                                                                    

.   محمد الحاج محمود854

2008.القانون الدولي للبحار /  محمد الحاج محمود. - عمان : دار الثقافة، 

القانون الدولي للبحار؛ البحار

إن البحث في القانون الدولي العام للبحار، وفق منھج علمي، ووجھة نظر محددة، یتضمن تحلیال لثمرة خبرة نظریة طویلة . فالعوامل اإلقتصادیة والتقنیة والسیاسیة 
أدت إلى نشوء وتطور قواعد ومؤسسات ھذا القانون، وبغرض شرح تلك القواعد والمواقف المختلفة منھا، اعتمد في ذلك على دراسة الفقھ والقضاء الولیین ونصوص 

1982. واتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لعام 1958اإلتفاقیات الدولیة، وخاصة اتفاقیات جنیف لعام 
30496-30501                                                                                                                      

.   محمد الجبالي855

السوق اإلفریقیةالمشتركة بین السیاسة واإلقتصاد /  محمد الجبالي.

39936                                                                                                                                  

.   محمد الجبور856

الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم اإلرھاب_ دراسة مقارنة /  محمد الجبور.

34416-34419                                                                                                                      

.   محمد الدجاني857

منھجیة البحث العلمي في علم السیاسة /  محمد الدجاني.

34730                                                                                                                                  

.   محمد الدجاني858

منھجیة البحث العلمي في علم السیاسة /  محمد الدجاني.

42930-42931                                                                                                                      
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.   أحمد الدیین859

اإلنتخابات الدیمقراطیة و واقع اإلنتخابات في األقطار العربیة /  أحمد الدیین.

33174-33176-33176/1                                                                                                      

.   محمد الحدیدي860

إسترداد مصر (ھل ھناك مخرج مما نحن فیھ) /  محمد الحدیدي.

44496-44505                                                                                                                      

.   محمد الحسن861

المذاھب و األفكار المعاصرة في التصور اإلسالمي /  محمد الحسن.

52334-52338                                                                                                                      

.   محمد الخطیب862

تطویر كفائة مجالس اإلدارة في العالم العربي /  محمد الخطیب.

44375-44379                                                                                                                      

.   أحمد الخطیب863

إدارة المعرفة ونظم المعلومات /  أحمد الخطیب.

41890-41894                                                                                                                      

.   أحمد الخطیب864

البحث العلمي /  أحمد الخطیب.

43870-43874                                                                                                                      

.   أحمد الخطیب865

االعتماد و ضبط الجودة /  أحمد الخطیب.

45834-45843                                                                                                                      

.   محمد الدسوقي866

اإلسالم والمستشرقون /  محمد الدسوقي.

33980                                                                                                                                  

.   محمد الدقس867

التغیر اإلجتماعي بین النظریة و التطبیق /  محمد الدقس.

51913-*51909                                                                                                                    

.   محمد الدعمي868

االستشراق : االستجابة الثقافیة الغربیة التاریخ العربي اإلسالمي /  محمد الدعمي.

40710-40712                                                                                                                      

.   محمد الخولي869
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إنھیار العولمة و إعادة إختراع العالم /  محمد الخولي.

53280-53284                                                                                                                      

.   محمد الحوراني870

المجتمع المدني مقاربة البنى المعیاریة للمجتمع المرن /  محمد الحوراني.

48178-48182                                                                                                                      

.   محمد الحوراني871

المجتمع المدني : مقاربة البنى المعیاریة للمجتمع المرن /  محمد الحوراني.

51954-51958                                                                                                                      

.   محمد الجوھري872

الثقافات و الحضارات /  محمد الجوھري.

32248-32253                                                                                                                      

.   محمد الجوھري873

2008.المدخل الى علم االجتماع /  محمد الجوھري. - القاھرة : الدار الدولیة لإلستثمارات الثقافیة، 

علم اإلجتماع؛ النظریة المعاصرة؛ فروع علم اإلجتماع

یعرف القارئ المبتدئ في علم اإلجتماع والقارئ المثقف عموما بموضوع ھذا العلم وقضایاه ومشكالتھ و مجاالت البحث فیھ وتطبیقاتھ في حل مشكالت المجتمع 
اإلنساني. فیعالج موضوع العلم وحدوده بصورة إجمالیة مبسطة،  كما یقدم نظرة عن النظریة اإلجتماعیة في فھم المجتمع، وعرض سریع لفروع علم اإلجتماع المختلفة 

كعلم اإلجتماع الریفي والحضري، والعائلي، والسیاسي، واإلقتصادي، والصناعي، والدیني، والتربوي، والتدرج اإلجتماعي
30075-30076                                                                                                                      

.   محمد الجوھري874

علم اإلجتماع اإلقتصادي /  محمد الجوھري.

34392-34397                                                                                                                      

.   محمد الجوھري875

علم اجتماع التنمیة /  محمد الجوھري.

34688-34693                                                                                                                      

.   محمد الجوھري876

علم اجتماع الصناعي والتنظیم /  محمد الجوھري.

34700-34705                                                                                                                      

.   محمد الجوھري877

المدخل إلىعلم اإلجتماع /  محمد الجوھري.

41707-41711                                                                                                                      

.   محمد الجوھري878

المدخل إلى علم افجتماع /  محمد الجوھري.

43957-43960                                                                                                                      
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.   محمد الجوھري879

علم اجتماع البیئة /  محمد الجوھري.

43997-43997                                                                                                                      

.   محمد الجوھري880

الدیمقراطیة األمریكیة والشرق األوسط /  محمد الجوھري.

44450-44450                                                                                                                      

.   محمد الجوھري881

العولمة و الثقافة اإلسالمیة /  محمد الجوھري.

44720-44720                                                                                                                      

.   محمد الجوھري882

العولمة و الثقافة اإلسالمیة /  محمد الجوھري.

44785-44789                                                                                                                      

.   محمد الجوھري883

علم االجتماع الصناعي و التنظیم /  محمد الجوھري.

45986-45993                                                                                                                      

.   محمد الجوھري884

علم االجتماع االقتصادي /  محمد الجوھري.

46187-46191                                                                                                                      

.   محمد الجوھري885

المشكالت االجتماعیة /  محمد الجوھري.

46216-46220                                                                                                                      

.   محمد الجوھري886

طرق البحث اإلجتماعي /  محمد الجوھري.

48601-48602                                                                                                                      

.   محمد الجوھري887

المدخل إلى علم اإلجتماع /  محمد الجوھري.

48606-48610                                                                                                                      

.   محمد الرشایدة888

2006.االادرة علم وفن /  محمد الرشایدة. - عمان : دار یافا، 

اإلدارة العامة
29974-29976                                                                                                                      

.   أحمد الرشیدي889
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حقوق االنسان /  أحمد الرشیدي.

32979-32983                                                                                                                      

.   أحمد الرشیدي890

حقوق اإلنسان ( دراسة مقارنة في النظریة و التطبیق ) /  أحمد الرشیدي.

45118-45122                                                                                                                      

.   أحمد الرفاعي891

مناھج البحث العلمي تطبیقات إداریة وإقتصادیة /  أحمد الرفاعي.

42278-42282                                                                                                                      

.   محمد السانوحي892

التجارة الدولیة /  محمد السانوحي.

32730-32734                                                                                                                      

.   محمد الصالح الصدیق893

2002.رحلة في أعماق الثورة مع العقید إعزوزن محمد ( بریروش ) : مواقف شھادات ذكریات خواطر /  محمد الصالح الصدیق. - الجزائر : دار ھومھ، 

48042                                                                                                                                  

.   محمد الصافي894

إنھیار الرأسمالیة : الفوضي العارمة /  محمد الصافي.

44792-44794                                                                                                                      

.   محمد الصافي895

انھیار الرأسمالیة / الفوضى العارمة.

44985-44989                                                                                                                      

.   محمد الطاھر السنوسي896

دائرة التشریع التونسي قانون فاجع الشغل /  محمد الطاھر السنوسي.

33892                                                                                                                                  

.   محمد الطاھر وعلي897

التعلیم التبشیري في الجزائر /  محمد الطاھر وعلي.

55075                                                                                                                                  

.   محمد السید محمد علي الوزیر898

األمیر عبد القادر الجزائري ثقافتھ وآثارھا في أدبھ /  محمد السید محمد علي الوزیر.

34018                                                                                                                                  

.   محمد السید البدوي899

كیف تكون مدربا ومحاضرا؟ مؤثرا ممیزا؟ /  محمد السید البدوي.
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35786                                                                                                                                  

.   محمد السید عبد الغني900

2009. ق.م /  محمد السید عبد الغني. - اإلسكندریة : دار المعرفة الجامعیة، 133) منذ نشأة روما حتي عام 1التاریخ السیاسي للجمھور یة الرومانیة (ج

التاریخ الروماني؛ السیاسة الرومانیة
31003-31008                                                                                                                      

.   أحمد الصیداوي901

البحث العلمي بنماذجھ األساسیة /  أحمد الصیداوي.

38406-38410                                                                                                                      

.   محمد الصیرفي902

البیع والشراء عبر األنترنث /  محمد الصیرفي.

التجارة االلكترونیة؛ االنترنیت؛ البیع؛ الشراء
29752-29757                                                                                                                      

.   محمد الصیرفي903

2008.. - اإلسكندریة : دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، 1االدارة االستراتیجیة /  محمد الصیرفي. - ط 

اإلدارة افستراتیجیة؛ اإلدارة العامة
29940-29943                                                                                                                      

.   محمد الصیرفي904

اإلدارة اإللكترونیة /  محمد الصیرفي. - اإلسكندریة : دار الفكر الجامعي، د.ت..

مصحوب بالقرص المضغوط

اإلدارة اإللكترونیة

الدراسة تلقي الضوء على المكونات المختلفة لإلدارة اإللكترونیة ؛ وأحدثیة ثورة تكنولوجیا المعلومات بعامة واألنترنیت بخاصة من تغییرات جوھریة على مسار 
وفلسفة وممارسات اإلدارة

31592-31597                                                                                                                      

.   محمد الصیرفي905

المسئولیة اإلجتماعیة لإلدارة /  محمد الصیرفي.

35753                                                                                                                                  

.   محمد الصیرفي906

البحوث اإللكترونیة للعمالیات اإلداریة /  محمد الصیرفي.

35754-35758                                                                                                                      

.   محمد الصیرفي907

إدارة المستشفیات العامة والخاصة وكیفیة تسیر العاملین بھا /  محمد الصیرفي.

37055-35059                                                                                                                      

.   محمد الصیرفي908

البحث العلمي /  محمد الصیرفي.
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42283-42286                                                                                                                      

.   محمد الصیرفي909

اإلدارة اإللكترونیة للموارد البشریة /  محمد الصیرفي.

49053-49054                                                                                                                      

.   محمد الصیرفي910

اإلدارة اإللكترونیة للموارد البشریة /  محمد الصیرفي.

49053-49054                                                                                                                      

.   محمد الصیرفي911

إدارة التغییر /  محمد الصیرفي.

49055-49057                                                                                                                      

.   محمد الصیرفي912

شروط القیادة اإلداریة /  محمد الصیرفي.

50317-50319                                                                                                                      

.   محمد الصیرفي913

المدیر القائد /  محمد الصیرفي.

50325-50327                                                                                                                      

.   محمد الصیرفي914

الفساد بین اإلصالح و التطویر اإلداري /  محمد الصیرفي.

50328-50331                                                                                                                      

.   محمد الصیرفي915

ھندرة الموارد البشریة /  محمد الصیرفي.

50332-50334                                                                                                                      

.   محمد الصیرفي916

اإلدارة اإللكترونیة /  محمد الصیرفي.

50335-50336                                                                                                                      

.   محمد الصیرفي917

إدارة األعمال الحكومیة /  محمد الصیرفي.

50337-50341                                                                                                                      

.   محمد الصیرفي918

إدارة األزمات /  محمد الصیرفي.

50342-50346                                                                                                                      
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.   محمد الصیرفي919

الجودة الشاملة /  محمد الصیرفي.

50347-50348                                                                                                                      

.   محمد الصیرفي920

قیاس و تقویم أداء العاملین /  محمد الصیرفي.

50349-50352                                                                                                                      

.   محمد الصیرفي921

التخطیط اإلستراتیجي /  محمد الصیرفي.

50353-50354                                                                                                                      

.   محمد الشریف بن دالي حسین922

2006.الفكر السسیولوجي عند ابن خلدون /  محمد الشریف بن دالي حسین. - الجزائر : دار القصبة للنشر، 

34058                                                                                                                                  

.   محمد الشریف سحلي923

2008.األمیر عبد القادر فارس اإلیمان /  محمد الشریف سحلي، محمد یحیاتن. - الجزائر : منشورات آنیب، 

48083                                                                                                                                  

.   محمد الشریف ولد الحسین924

في قلب المعركة /  محمد الشریف ولد الحسین.

33673                                                                                                                                  

.   محمد الصرفي925

ادارة األزمات /  محمد الصرفي.

45804-45807                                                                                                                      

.   محمد الطعامنة926

الحكم المحلي في الوطن العربي /  محمد الطعامنة.

42254-42255                                                                                                                      

.   محمد الطعامنة927

الحكم المحلي في الوطن العربي /  محمد الطعامنة.

50667-50671                                                                                                                      

.   محمد الطعامنة928

الحكومة اإللكترونیة و تطبیقاتھا في الدول العربیة /  محمد الطعامنة.

51564-51568                                                                                                                      

.   محمد السعید عقیب929
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2012. /  محمد السعید عقیب. - الجزائر : الشاطبیةللنشر، 1955-1962االتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائریین ودوره في الثورة 

48066                                                                                                                                  

.   محمد الصغیر بعلي930

قانون اإلدارة المحلیة الجزائریة /  محمد الصغیر بعلي.

32153-32157                                                                                                                      

.   محمد الصغیر بعلي931

القضاء اإلداري مجلس الدولة /  محمد الصغیر بعلي.

32238-32242                                                                                                                      

.   محمد الصغیر بعلي932

القرارات اإلداریة /  محمد الصغیر بعلي.

32243-32247                                                                                                                      

.   محمد الصغیر بعلي933

2004.قانون اإلدارة المحلیة الجزائریة /  محمد الصغیر بعلي. - عنابة : دار العلوم للنشر والتوزیع، 

34080                                                                                                                                  

.   محمد الصغیر جاري934

البیروقراطیة في التحلیل االقتصادي /  محمد الصغیر جاري.

50791-50795                                                                                                                      

.   محمد السویاني935

فرص العولمة /  محمد السویاني.

38238-38242                                                                                                                      

.   محمد، الكافي936

2013. - 103.حان الوقت لتحریر عقلك : اسرار ومؤمرات العالم الخفیة بین یدیك / الكافي محمد. - دمشق : دار الكتاب، 

55881/1-55881/4                                                                                                              

.   محمد الكحالوي937

الفكر الصوفي في إفریقیا /  محمد الكحالوي.

37854-37855                                                                                                                      

.   محمد الكحالوي938

الفكر الصوفي في افریقیا والغرب اإلسالمي /  محمد الكحالوي.

42553-42555                                                                                                                      

.   محمد القریشي939

علم اقتصاد التنمیة /  محمد القریشي.
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46410-46414                                                                                                                      

.   أحمد القطامین940

اإلدارة اإلستراتیجیة مفاھیم و حاالت تطبیقیة /  أحمد القطامین.

48143-48147                                                                                                                      

.   أحمد العجالن941

التوظیف السیاسي لنظریة البیئة الطبیعیة بین ابن خلدون ومنتسكو /  أحمد العجالن.

38337-38341                                                                                                                      

.   محمد العیني، ھبة942

المنظمات الدولیة و االقلیمیة / ھبة محمد العیني، كافي مصطفى, (أخرى)  رسالن خالد.

المنظمات الدولیو - المنظمات االقلیمیة
55495                                                                                                                                  

.   محمد العجیلي943

مثلث الرعب الجزء : الجریمة /  محمد العجیلي.

51964-51968                                                                                                                      

.   محمد العجیلي944

مثلث الرعب الجزء : الجھل /  محمد العجیلي.

51959-51963                                                                                                                      

.   محمد العجیلي945

مثلث الرعب الجزء : اإلرھاب /  محمد العجیلي.

51969-51973                                                                                                                      

.   محمد العربي946

قضایا فكریة في لیلة عربیة /  محمد العربي.

34024                                                                                                                                  

.   محمد العربي947

الثورة و الدولة الدیمقراطیة /  محمد العربي.

52571-52575                                                                                                                      

.   محمد العربي948

الجدل حول مستقبل القوة األمریكیة /  محمد العربي.

52581-52585                                                                                                                      

.   محمد العربي الزبیري949

المؤامرة الكبرى أو إجھاض ثورة /  محمد العربي الزبیري.

33922                                                                                                                                  
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.   محمد العربي الزبیري950

 /  محمد العربي الزبیري.1تاریخ الجزائر المعاصر ج

38280-38281                                                                                                                      

.   محمد العربي الزبیري951

 /  محمد العربي الزبیري.2تاریخ الجزائر المعاصر ج

38282-38283                                                                                                                      

.   محمد العربي الزبیري952

 /  محمد العربي الزبیري.1تاریخ الجزائر المعاصر ج 

42508/1-42510/1                                                                                                              

.   محمد العربي، االزبیري953

 / االزبیري محمد العربي.2تاریخ الجزائر المعاصر ج

42508/2-42510/2                                                                                                              

.   محمد العربي بن عزوز954

زمن ھنتغتن صدام الحضارات و نھایة التاریخ /  محمد العربي بن عزوز.

52942-52946                                                                                                                      

.   محمد العربي بوقرة955

معارك المیاه من أجل مورد مشترك لإلنسانیة /  محمد العربي بوقرة.

42108-42112                                                                                                                      

.   محمد العربي سعودي956

المؤسسات المحلیة في الجزائر : الوالیة- البلدیة /  محمد العربي سعودي.

46729-46733                                                                                                                      

.   محمد العربي فالح957

اإلسالموفبیا /  محمد العربي فالح.

41072-41074                                                                                                                      

.   محمد العربي ولد خلیفة958

االحتالل االستیطاني للجزائر /  محمد العربي ولد خلیفة.

33659                                                                                                                                  

.   محمد العربي ولد خلیفة959

2012.. - الجزائر : دار األمة، 3المحنة الكبرى /  محمد العربي ولد خلیفة. - ط 

48006                                                                                                                                  

.   محمد العربي ولد خلیفة960
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2012.ثورة التحریر والتحوالت على الساحات الجھویة والدولیة : كیف تقرأ الوجھ الجدید للكولونیالیة /  محمد العربي ولد خلیفة. - الجزائر : زیتا قرافیك، 

48089                                                                                                                                  

.   محمد العربي ولد خلیفة961

الجزائر : المفكرة و التاریخیة أبعاد و معالم /  محمد العربي ولد خلیفة.

55176                                                                                                                                  

.   محمد العربي، ولد خلیفة962

مدخل لدراسة الھیكلة الجدیدة للعالم / ولد خلیفة محمد العربي.

الھیكلة الجدیدة للعالم
55969                                                                                                                                  

.   محمد العریني963

القانون البحري و الجوي /  محمد العریني.

50972-50976                                                                                                                      

.   محمد الغزالي964

دستورالوحدة الثقافیة بین المسلمین /  محمد الغزالي.

52153-52157                                                                                                                      

.   أحمد العساف965

اقتصادیات الوطن العربي /  أحمد العساف، محمود الوادي.

34234-34239                                                                                                                      

.   أجمد العساف966

اقتصادیات الوطن العربي /  أجمد العساف.

43570-43572                                                                                                                      

.   محمد العزاوي967

إدارة الجودة الشاملة /  محمد العزاوي.

43151-43153                                                                                                                      

.   محمد العقاب968

الصلیبیة األمریكیة وعھد حرب الحضارات /  محمد العقاب.

32909-32913                                                                                                                      

.   محمد العودي969

فقراء زمن العولمة /  محمد العودي.

38761-38765                                                                                                                      

.   محمد الفاتح970

نظم المعلومات االداریة /  محمد الفاتح.
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45953-45957                                                                                                                      

.   محمد الفاتح المغربي971

إدارة الموارد البشریة /  محمد الفاتح المغربي.

49138-49142                                                                                                                      

.   أحمد الفتالوي972

مشكلة األسلحة التقلیدیة بین جھود المجتمع الدولي و القانون /  أحمد الفتالوي.

50174-50178                                                                                                                      

.   أحمد الفتالوي973

النظم االمركزي وتطبیقاتھ دراسة مقارنة /  أحمد الفتالوي.

50244-50248                                                                                                                      

.   محمد الفرا974

اإلسالم والغرب مواجھة أم حوار /  محمد الفرا.

36066-36072                                                                                                                      

.   محمد الھادي الحسن975

من وحي البصائر /  محمد الھادي الحسن.

46879-46883                                                                                                                      

.   محمد ابراھیم976

إعداد وكتابة البحث األكادیمیة واإلداریة /  محمد ابراھیم.

41451-41455                                                                                                                      

.   محمد ابراھیم977

منظمات اقتصادیة دولیة في زمن العولمة /  محمد ابراھیم.

43754-73758                                                                                                                      

.   أحمد ابراھیم محمود978

 ریاح التغییر /  أحمد ابراھیم محمود.2010-2011حال األمة العربیة 

46252-46253                                                                                                                      

.   أحمد ابراھیم الشریف979

دراسات في الحضارة اإلسالمیة /  أحمد ابراھیم الشریف.

55004-55008                                                                                                                      

.   محمد ابراھیم خیري980

األحزاب السیاسیة بین الحریة و /  محمد ابراھیم خیري.

42983-42985                                                                                                                      
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.   محمد ابراھیم حسن981

التصحر و التلوث البیئي /  محمد ابراھیم حسن.

51823-51824                                                                                                                      

.   محمد ابراھیم حسن982

جغرافیة األمریكتین و الغرب األوروبي /  محمد ابراھیم حسن.

51887-51888                                                                                                                      

.   محمد ابراھیم حسن983

 /  محمد ابراھیم حسن.1الجغرافیة السیاسیة : تنوع أنماط الحدود و المجاالت الدولیة مقومات الدولة ج

54479-54483                                                                                                                      

.   محمد ابراھیم حسن984

 /  محمد ابراھیم حسن.2الجغرافیة السیاسیة : تنوع أنماط الحدود و المجاالت الدولیة مقومات الدولة ج

54484-54488                                                                                                                      

.   محمد ابراھیم حسن985

مقومات التصحر و إشكالیة و الكثبان الرملیة : باألراضي الجافة و شبھ الجافة /  محمد ابراھیم حسن.

54693-54697                                                                                                                      

.   محمد ابراھیم شقرة986

العرب خیر أمة....و لماذا /  محمد ابراھیم شقرة.

33971                                                                                                                                  

.   محمد احمد العشملي987

الوحدة والصراع السیاسي ( تكون الیمن الحدیث) /  محمد احمد العشملي.

36277-36280                                                                                                                      

.   محمد اراكون988

اإلسالم بین األمس والغد /  محمد اراكون.

37789-37793                                                                                                                      

.   محمد اسماعیل989

المیاه العربیة و حروب المستقبل /  محمد اسماعیل.

51152-51156                                                                                                                      

.   محمد اسماعیل990

الدیمقراطیة و دور القوى النشطة في الساحات السیاسیة المختلفة /  محمد اسماعیل.

54514                                                                                                                                  

.   أحمد بن نعمان991
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الردود العلمیة على الطروحات وتعدد الھویة في الجزائر /  أحمد بن نعمان.

32590-32594                                                                                                                      

.   أحمد بن نعمان992

مستقبل اللغة العربیة /  أحمد بن نعمان.

32595-32599                                                                                                                      

.   أحمد بن نعمان993

التعصب والصراع العرقي والدیني واللغوي /  أحمد بن نعمان.

32600-32604                                                                                                                      

.   أحمد بن نعمان994

ھذه ھي الثقافة /  أحمد بن نعمان.

33237-33239                                                                                                                      

.   أحمد بن نعمان995

فرنسا و األطروحة البربریة /  أحمد بن نعمان.

47262-47263                                                                                                                      

.   أحمد بن نعمان996

مصیر وحدة الجزائر بین أمانة الشھداء و خیانة الخفراء /  أحمد بن نعمان.

47268                                                                                                                                  

.   أحمد بن نعمان997

الجھاد و ثورة اإلستقالل /  أحمد بن نعمان.

51309                                                                                                                                  

.   محمد بن األمیر عبد القادر الجزائري998

2012.) /  محمد بن األمیر عبد القادر الجزائري. - الجزائر : دار الوعي، 1تحفة الزائر في مآثر األمیر عبد القادر و أخبار الجزائر (ج

48054                                                                                                                                  

.   محمد بن األمیر عبد القادر الجزائري999

2012.) /  محمد بن األمیر عبد القادر الجزائري. - الجزائر : دار الوعي، 2تحفة الزائر في مآثر األمیر عبد القادر و أخبار الجزائر (ج

48055                                                                                                                                  

.  محمد بن الیار1000

األمیر ن- ماكیاقلي /  محمد بن الیار.

33243-33245                                                                                                                      

.  أحمد بن بلة1001

من فكر الحركة من اجل الدیمقراطیة في الجزائر /  أحمد بن بلة.
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33936                                                                                                                                  

.  محمد بن دلیم1002

الموارد البشریة نحو منھج استراتیجي /  محمد بن دلیم.

38189-38189                                                                                                                      

.  محمد بن سعود البشر1003

1997.مقدمة في اإلتصال السیاسي /  محمد بن سعود البشر. - الریاض : مكتبة العبیان، 

السیاسة؛ وسائل افتصال؛ اإلعالم
33346-33353                                                                                                                      

.  محمد بن سعود البشر1004

مقدمة في اإلتصال السیاسي /  محمد بن سعود البشر.

36328-36329                                                                                                                      

.  محمد بن عبد العزیز بن محمد العسكر1005

الخدمة المدنیة : أفكار ومفاھیم رؤیة ذاتیة /  محمد بن عبد العزیز بن محمد العسكر.

55258                                                                                                                                  

.  لیلى بلخیر1006

قضایا المرأة في زمن العولمة /  لیلى بلخیر.

34712-34717                                                                                                                      

.  محمد بلقاسم1007

1 / 2.وحدة المغرب العربي فكرة و واقعا 

55088-55088/1                                                                                                                  

.  أحمد بلقاسم1008

القضاء الدولي /  أحمد بلقاسم.

39527-39531                                                                                                                      

.  أحمد بلقاسم1009

التحكیم الدولي /  أحمد بلقاسم.

39532-39536                                                                                                                      

.  أحمد بلقاسم1010

القانون الدولي العالم /  أحمد بلقاسم.

41075-41077                                                                                                                      

.  محمد بلقاسم حسن بھلول1011

الجزائر بین األزمة اإلقتصادیة و األزمة السیاسیة : تشریح وضعیة /  محمد بلقاسم حسن بھلول.

34051                                                                                                                                  
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.  محمد ثابت البلداوي1012

من ذاكرة بغداد /  محمد ثابت البلداوي.

33303-33305                                                                                                                      

.  محمد ثابت البلداوي1013

من ذاكرة بغداد /  محمد ثابت البلداوي.

33328                                                                                                                                  

.  محمد ثابت الفندي1014

2004.رؤیة حدیثة في مناھج العلوم /  محمد ثابت الفندي، ماھر عبد القادر, محمد محمد قاسم. - اإلسكندریة : دار المعرفة الجامعیة، 

مناھج العلوم
30947-30952                                                                                                                      

.  محمد بیلة1015

للسیاسة بالسیاسة /  محمد بیلة.

38717-38731                                                                                                                      

.  محمد بخیت1016

قضیة األمامة نشأتھا و تطوراتھا بین الفرق اإلسالمیة /  محمد بخیت.

48108-48112                                                                                                                      

.  محمد بخیت1017

اإلسالم في مواجھة الغزو الفكري اإلستشراقي و التبشیري /  محمد بخیت.

48113-48117                                                                                                                      

.  أحمد بدر1018

مجتمع المعرفة /  أحمد بدر.

49153-49157                                                                                                                      

.  محمد بدر الدین1019

المفاوضات الدولیة ...بین العلم و الممارسة /  محمد بدر الدین.

44873-44879                                                                                                                      

.  محمد بیونس1020

الصحافة الورقیة و اإللكترونیة في دول الخلیج /  محمد بیونس.

53423-53427                                                                                                                      

.  محمد بیومي1021

تاریخ العرب القدیم /  محمد بیومي.

36000-36005                                                                                                                      

.  أحمد بخوش1022
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المعرفة والبحث العلمي : مدخل إلى المنھجیة العامة /  أحمد بخوش.

43517-43521                                                                                                                      

.  محمد بركات1023

شخصیات الحرب العالمیة وزعماء وقادة وجواسیس /  محمد بركات.

-35874                                                                                                                                

.  محمد بركات1024

شخصیات الحرب العالمیة األولى /  محمد بركات.

39317                                                                                                                                  

.  محمد برھام المشاعلي1025

الموسوعة السیاسیة و اإلقتصادیة- مصطلحات /  محمد برھام المشاعلي.

36829-36833                                                                                                                      

.  محمد تقي المدرسي1026

الفكر اإلسالمي مواجھة حضاریة /  محمد تقي المدرسي.

39948                                                                                                                                  

.  محمد تقیة1027

الثورة الجزائریة المصدر الرمز المال /  محمد تقیة.

37573-37577                                                                                                                      

.  محمد تقیة1028

حرب التحریر في الوالیة الرابعة /  محمد تقیة.

55190                                                                                                                                  

.  محمد بھجت1029

تنظیم المجتمع من المساعدة الى الدفاع /  محمد بھجت.

47374-47378                                                                                                                      

.  محمد بو جنال1030

الفلسفة السیاسیة للحداثة وما بعد الحداثة /  محمد بو جنال.

41999-42003                                                                                                                      

.  أحمد بوملحم1031

العرب والتحدیات الحضریة /  أحمد بوملحم.

37839-37843                                                                                                                      

.  أحمد توني عبد اللطیف1032

2004. /  أحمد توني عبد اللطیف. - اإلسكندریة : مركز اإلسكندریة للكتاب، 132-232العالقات الدبلوماسیة للخالفة العباسیة من عام 
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العالقات الدبلوماسیة؛ الخالفة العباسیة
31302-31307                                                                                                                      

.  أحمد بومزقو1033

دراسات شمال إفریقیا /  أحمد بومزقو.

50400-50402                                                                                                                      

.  محمد بوبكر1034

تأمالت في اإلسالم السیاسي /  محمد بوبكر.

38776-38780                                                                                                                      

.  محمد بوبكر1035

تأمالت في اإلسالم السیاسي /  محمد بوبكر.

38781-38785                                                                                                                      

.  محمد بوجنان1036

الفلسفة السیاسیة للحداثة وما بعد الحداثة /  محمد بوجنان.

37856-37860                                                                                                                      

.  محمد بوضیاف1037

الجزائر..إلى أین /  محمد بوضیاف.

39913                                                                                                                                  

.  أحمد بوضیاف1038

الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائر /  أحمد بوضیاف.

51350                                                                                                                                  

.  محمد بوعسنة1039

إدارة النزاعات الدولیة في التطورات /  محمد بوعسنة.

39467-39471                                                                                                                      

.  محمد توفبق ماضي1040

تطبیقات ادارة الجودة الشاملة في المنظمات الخدمیة /  محمد توفبق ماضي.

50635-50639                                                                                                                      

.  محمد توفیق1041

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة في المنظمات /  محمد توفیق.

24683-24685                                                                                                                      

.  محمد توفیق1042

العولمة و التكتالت اإلقتصادیة /  محمد توفیق.

53210-53214                                                                                                                      
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.  محمد توفیق ماضي1043

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة في المنظمات /  محمد توفیق ماضي.

42210-42212                                                                                                                      

.  أحمد توفیق المدني1044

2010. /  أحمد توفیق المدني. - الجزائر : عالم المعرفة، 1حیاة كفاح مدكرات ج 

47885                                                                                                                                  

.  أحمد توفیق المدني1045

2010. في الجزائر /  أحمد توفیق المدني. - الجزائر : عالم المعرفة، 1925-1954حیاة كفاح مدكرات : 

47886                                                                                                                                  

.  أحمد توفیق المدني1046

2010. /  أحمد توفیق المدني. - الجزائر : عالم المعرفة، 4رد أدیب على حملة أكادیب  مج 

47888                                                                                                                                  

.  أحمد توفیق المدني1047

2010. /  أحمد توفیق المدني. - الجزائر : عالم المعرفة، 5 مج1492-1792حزب الثالثمائة سنة بین الجزائر وإسبانیا 

47889                                                                                                                                  

.  أحمد توفیق المدني1048

 /  أحمد توفیق المدني. - الجزائر : عالم المعرفة، 7 مج 1766-1791مذكرات الحاج احمد الشریف الزھار نقیب أشرف الجزائر ویلیھ محمدعثمان باشا داي الجزائر 
.2010

47891                                                                                                                                  

.  أحمد توفیق المدني1049

2010. /  أحمد توفیق المدني. - الجزائر : عالم المعرفة، 9أبطال المقاومة الجزائریة ویلیھ جغرافیة القطر الجزائري مج

47893                                                                                                                                  

.  أحمد توفیق المدني1050

2010. /  أحمد توفیق المدني. - الجزائر : عالم المعرفة، 10محاضرات في اللغة والكفاح والتاریخ مج

47894                                                                                                                                  

.  أحمد توفیق المدني1051

2010. /  أحمد توفیق المدني. - الجزائر : عالم المعرفة، 6المسلمون في جزیرة صقلیة وجنوب إیطالیا ویلیھ حنبعل و قرطاجنة مج

47890                                                                                                                                  

.  أحمد توفیق المدتي1052

2010. /  أحمد توفیق المدتي. - الجزائر : عالم المعرفة، 3حیاة كفاح : مع ركب الثورة التحریریةج

47887                                                                                                                                  

.  أحمد حلمي جمعة1053
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التدقیق ورقابة الجودة ( التأكید، رقابة الجودة، المراجعة، الخدمات /  أحمد حلمي جمعة.

43641-43641                                                                                                                      

.  محمد جمال مظلوم1054

األمن غیر التقلیدي /  محمد جمال مظلوم.

48756-48760                                                                                                                      

.  محمد جمال طحان1055

الرؤى اإلصالحیة للمفكر النھضوي عبد الرحمان الكواكبي /  محمد جمال طحان.

38275-38279                                                                                                                      

.  محمد جالل شرف1056

1999.الفكر السیاسي في االسالم شخصیات ومذاھب /  محمد جالل شرف، علي عبد المعطى محمد. - اإلسكندریة : دار المعرفة الجامعیة، 

الفكر السیاسي؛ اإلسالم؛ مذاھب؛ شخصیات
30902-30903                                                                                                                      

.  محمد جالل شرف1057

 /  محمد جالل شرف.88286نشأة الفكر السیاسي و تطوره رقم النسخ 

52817-52821                                                                                                                      

.  محمد جمال كیالني1058

2008.الفلسفة الیونانیة أصولھا و مصادرھا /  محمد جمال كیالني. - اإلسكندریة : دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، 

الفلسفة الیونانیة؛ تافلسفة
30553                                                                                                                                  

.  محمد حلیم لیمام1059

ظاھرة الفساد السیاسي في الجزائر : األسباب و اآلثار و اإلصالح /  محمد حلیم لیمام.

48881-48885                                                                                                                      

.  أحمد جمیل أحمد توفیق1060

إدارة األعمال /  أحمد جمیل أحمد توفیق.

8992-8993                                                                                                                          

.  محمد حمدان المصالحة1061

اإلتصال السیاسي الدولي /  محمد حمدان المصالحة.

35869-35873                                                                                                                      

.  أحمد حمدي1062

دیوان الشعر الشعبي شعر الثورة المسلحة /  أحمد حمدي.

33940                                                                                                                                  

.  محمد حمدي زقزوق1063

الوحدة اإلسالمیة /  محمد حمدي زقزوق.
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38411-38415                                                                                                                      

.  محمد خلیفة1064

السالم الفتاك : سالم أشد ھوال من الحروب /  محمد خلیفة.

47869-47878                                                                                                                      

.  أحمد حمروش1065

زیارة جدیدة لھیكل /  أحمد حمروش.

36249-36254                                                                                                                      

.  محمد خاتمي1066

الدین و الفكر في فخ اإلستبداد /  محمد خاتمي.

44668-44670                                                                                                                      

.  محمد جادور1067

مؤسسة المخزن في تاریخ المغرب /  محمد جادور.

50279-50283                                                                                                                      

.  محمد یاس1068

الدور األمریكي في سیاسة تركیا حیال االتحاد األوروبي /  محمد یاس.

47419-47423                                                                                                                      

.  أحمد جاسم1069

مستقبل النظام السیاسي في جمھوریة إیران اإلسالمیة /  أحمد جاسم.

50264-50268                                                                                                                      

.  أحمد خاطر1070

التنمي واإلجتملعیة المفھومات األساسیة : نماذج ممارسة /  أحمد خاطر.

35751                                                                                                                                  

.  أحمد خاطر1071

تنمیة المجتمعات المحلیة ( اإلتجاھات المعاصرة ) /  أحمد خاطر.

45409-45413                                                                                                                      

.  أحمد خاطر1072

تنمیة المجتمعات المحلیة : نموذج المشاركة في إطار ثقافة المجتمع /  أحمد خاطر.

45404-45408                                                                                                                      

.  محمد یاسر خواجة1073

2009.علم اجتماع التنمیة مفاھیم وقضایا /  محمد یاسر خواجة. - طنطا : دار ومكتبة اإلسراء؛ 

علم اجتماع؛ التنمیة؛ المفاھیم والقضایا
29903-29908                                                                                                                      
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.  محمد حافظ الرھوان1074

التخطیط لمواجھة األزمات والكوارث واإلرھاب /  محمد حافظ الرھوان.

41034-41036                                                                                                                      

.  محمد حافظ الرھوان1075

إدارة األزمات /  محمد حافظ الرھوان.

52481-52485                                                                                                                      

.  محمد حافظ حجازي1076

2009.إدارة الموارد البشریة /  محمد حافظ حجازي. - اإلسكندریة : دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، 

اإلدارة؛ الموارد البشریة
29968-29973                                                                                                                      

.  محمد داھش1077

دراسات استراتیجیة : إتحاد المغرب العربي /  محمد داھش.

42753-42755                                                                                                                      

.  محمد دباح1078

كنا نلقب بشبكات الرادیو المتمردة /  محمد دباح.

55179                                                                                                                                  

.  محمد ختاوي1079

النفط وتأثیره في العالقات الدولیة /  محمد ختاوي.

39884-39885                                                                                                                      

.  أحمد جبر1080

إدارة التسویق : المفاھیم, اإلستراتیجیات, التطبیقات /  أحمد جبر.

إدارة التسویق؛ إسترتیجیات التسویق؛ التسویق
29725                                                                                                                                  

.  محمد جبرون1081

تجربة الحوار الثقافي مع الغرب : قراءة تقویمیة و نموذج مقترح /  محمد جبرون.

54067-54071                                                                                                                      

.  أحمد حجازي1082

تكنولوجیا النانو الثورة التكنولوجیة الجدیدة /  أحمد حجازي.

51172-51176                                                                                                                      

.  محمد خیتاوي1083

الشركات النفطیة المتعددة  الجنسیات /  محمد خیتاوي.

46957                                                                                                                                  
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.  محمد جدیدي1084

الفلسفة اإلغریقیة /  محمد جدیدي.

37153-37157                                                                                                                      

.  محمد خیر الوادي1085

تجارب الصین من التطرف إلى اإلعتدال /  محمد خیر الوادي.

37893-37894                                                                                                                      

.  محمد خیر الوادي1086

تجارب الصین من التطرف إلى اإلعتدال /  محمد خیر الوادي.

42562-42564                                                                                                                      

.  محمد خیري1087

األحزاب السیاسیة بین الحریة و التقیید /  محمد خیري.

52421-52425                                                                                                                      

.  محمد حربي1088

الثورة الجزائریة /  محمد حربي.

38072-38076                                                                                                                      

.  محمد جربوعة1089

الغرفة األمریكیة السوداء وكالة اإلستخبارات المركزیة /  محمد جربوعة.

44437-44439                                                                                                                      

.  محمد جربوعة1090

الغرفة األمریكیة السوداء  وكالة اإلستخبارات المركزیة تحت المجھر /  محمد جربوعة.

44819-44823                                                                                                                      

.  محمد حسن محمد1091

القیادة التربویة في القرن الجدیدة /  محمد حسن محمد.

47129-47130                                                                                                                      

.  أحمد حسن الرحیم1092

المدرسة و المجتمع /  أحمد حسن الرحیم.

33982                                                                                                                                  

.  محمد حسن العیدروس1093

حضارة دول المغرب العربي في عصر الدولة الفاطمیة /  محمد حسن العیدروس.

54999-55003                                                                                                                      

.  محمد حسن دخیل1094
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الحریات العامة في ظل الظروف االستثنائیة /  محمد حسن دخیل.

44339-44343                                                                                                                      

.  محمد حسن غانم1095

علم النفس العام مدخل تمھیدي في علم النفس العام /  محمد حسن غانم.

48563-48567                                                                                                                      

.  محمد حسنین1096

كالم في السیاسة /  محمد حسنین.

32620-32624                                                                                                                      

.  محمد حسنین1097

االمبراطویة األمریكیة /  محمد حسنین.

32690-32694                                                                                                                      

.  محمد حسنین العجمي1098

اإلتجاھات الحدیثة في القیادة اإلداریة والتنمیة البشریة /  محمد حسنین العجمي.

37009-37010                                                                                                                      

.  محمد حسنین العجمي1099

اإلتجاھات الحدیثة في القیادة اإلداریة والتنمیة البشریة /  محمد حسنین العجمي.

35110-35111                                                                                                                      

.  محمد حسنین ھیكل1100

اإلمراطوریة األمریكیة واإلغارة على العراق /  محمد حسنین ھیكل.

41226-41229                                                                                                                      

.  محمد حسام الدین، اسماعیل1101

2014. - 255.ساخرون وثوار : دراسة عالماتیة وثقافیة في االعالم العربي / اسماعیل محمد حسام الدین. - القاھر ة : العربلي للنشر والتزویع، 

55782/1-55782/4                                                                                                              

.  محمد حسین منصور1102

2007.المسؤولیة االلكترونیة /  محمد حسین منصور. - اإلسكندریة : جامعة اإلسكندریة، 

المعامالت اإللكترونیة

المعامالت اإللكترونیة، صور وتطبیقات الخطأ اإللكتروني العقدي والتقصیري، المسئولیة اإللكترونیة بصدد إستخدام اإلنترنت وتقدیم خدماتھ، الجرائم اإللكترونیة، 
المواقع والدوامین والفیروسات، المعلوماتیة الملكیة الفكریة، السریة والخصوصیة، الفضائیات والبث المرئي والمسموع، تسویة المنازعات اإللكترونیة، القضاء 

المختص، التحكیم، القانون الواجب التطبیق، قانون التوقیع اإللكتروني والئحتھ التنفیذیة
31213-31218                                                                                                                      

.  محمد حسین الصافي1103

انھیار الرأس مالیة الفوضى القادمة /  محمد حسین الصافي.

36213-36218                                                                                                                      
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.  محمد حسین العیدروس1104

األمن السیاسي لدول مجلس التعاون /  محمد حسین العیدروس.

35230-35233                                                                                                                      

.  محمد حسین فضل هللا1105

إیران : سباق اإلصالح ، أمریكا و رایة اإلرھاب /  محمد حسین فضل هللا.

41296-41297                                                                                                                      

.  محمد حسین ھیكل1106

اإلمبراطوریة األمریكیة /  محمد حسین ھیكل.

51994-51998                                                                                                                      

.  محمد حسین ھیكل1107

 فاخر /  محمد حسین ھیكل.1967حرب الثالثین سنة اإلنفجار 

51999-52003                                                                                                                      

.  محمد حسین ھیكل1108

 /  محمد حسین ھیكل.1المفاوضات السریة ج

52017-52021                                                                                                                      

.  محمد حسین ھیكل1109

 /  محمد حسین ھیكل.2المفاوضات السریة ج

52022-52026                                                                                                                      

.  محمد حسین ھیكل1110

 /  محمد حسین ھیكل.3المفاوضات السریة ج

52027-52031                                                                                                                      

.  محمد حسین ھیكل1111

بین الصحافة و السیاسة /  محمد حسین ھیكل.

52032-52035                                                                                                                      

.  محمد حسین ھیكل1112

ماذا جرى في مصر /  محمد حسین ھیكل.

52093-52097                                                                                                                      

.  محمد حسین ھیكل1113

من المنصة الى المیدان /  محمد حسین ھیكل.

52098-52102                                                                                                                      

.  محمد حسین ھیكل1114
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مصر الى این- ما بعد مبارك وزم /  محمد حسین ھیكل.

52103-52107                                                                                                                      

.  محمد حسین، ھیكل1115

خریف الغضب : قصة بدایة و نھایة عصر أنور السادات / ھیكل محمد حسین.

55298                                                                                                                                  

.  محمد حسو عبد هللا1116

الشباب والحركات اإلجتماعیة والسیاسیة /  محمد حسو عبد هللا.

41347-41351                                                                                                                      

.  محمد جغابة1117

حوار مع الذات ومع الغیر /  محمد جغابة.

33656-33658                                                                                                                      

.  محمد جغایة1118

1999. دعوة إلى الحرب، رسالة للسالم، قراءة في البیان /  محمد جغایة، تقدیم, محمد العربي ولد خلیفة. - الجزائر : دار ھومھ، 1954بیان أول نوفمبر 

48046                                                                                                                                  

.  محمد یعقوب عبد الرحمان1119

التدخل اإلنساني في العالقات الدولیة /  محمد یعقوب عبد الرحمان.

42771-42773                                                                                                                      

.  أحمد دوم1120

من وحي القصبة : سجن قرین /  أحمد دوم.

55093                                                                                                                                  

.  محمد حوات1121

العرب وأمریكا /  محمد حوات.

36547-36551                                                                                                                      

.  محمد خواجة1122

الشرق األوسط تحوالت إستراتیجیة /  محمد خواجة.

37824-37828                                                                                                                      

.  محمد خواجكیة1123

دراسات استراتیجیة : القطاع الخاص /  محمد خواجكیة.

42750-42752                                                                                                                      

.  محمد دویدار1124

مبادئ اإلقتصاد السیاسي اإلقتصاد الدولي /  محمد دویدار.
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31704-31709                                                                                                                      

.  محمد دویدار1125

في اقتصادیات التخطیط االشتراكي /  محمد دویدار.

33984                                                                                                                                  

.  محمد، دویدار1126

مبادئ االقتصاد السیاسي األساسیات / دویدار محمد.

االقتصاد الدولي؛ العالقات االقتصادیة
29249 - 29244                                                                                                                  

.  محمد دویدار1127

مبادئ اإلقتصاد السیاسي ( مذاھب الفكر اإلقتصادي) /  محمد دویدار.

38665-38669                                                                                                                      

.  محمد دویدار1128

مبادئ اإلقتصاد السیاسي /  محمد دویدار.

51346                                                                                                                                  

.  أحمد دویدار1129

التخطیط اإلقتصادي /  أحمد دویدار.

39923                                                                                                                                  

.  محمد یوسف1130

الناصریة ھل تجاوزھا الزمن /  محمد یوسف.

44516-44520                                                                                                                      

.  أحمد یوسف1131

العولمة و صدام الحضارات /  أحمد یوسف.

44800-44804                                                                                                                      

.  أحمد یوسف أحمد1132

كیف یصنع القرار في األنظمة العربیة : دراسة حالة األردن، الجزائر، السعودیة، السودان، سوریا، العراق، الكویت.. /  أحمد یوسف أحمد.

46305-46309                                                                                                                      

.  أحمد یوسف أحمد1133

 معضالت التغییر و آفاقھ /  أحمد یوسف أحمد.2011-2012حال األمة العربیة 

48841-48845                                                                                                                      

.  محمد یوسف الحافى1134

الھیمنة األمریكیة على األمم المتحدة و مستقبل الصراع الدولي /  محمد یوسف الحافى.

53676-53680                                                                                                                      
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.  محمد یوسف العملة1135

األمن القومي العربي و نظریة تطبیقھ في مواجھة األمن اإلسرائیلي /  محمد یوسف العملة.

54443-54445                                                                                                                      

.  محمد یوسف عمر1136

األمن القومي العربي /  محمد یوسف عمر.

34759-34764                                                                                                                      

.  محمد یوسف علوان1137

 /  محمد یوسف علوان، محمد خلیل الموسى.2القانون الدولي لحقوق اإلنسان : الحقوق المحمیة .ج 

35509-35513                                                                                                                      

.  محمد یوسفي1138

رھائن الحریة /  محمد یوسفي.

55056                                                                                                                                  

.  محمد جوھري1139

علم اإلجتماع المعاصر الثقفي والحضري /  محمد جوھري.

08/-689-687                                                                                                                      

.  محمد راضي1140

بحوث في الدیمقراطیة و النظام العربي /  محمد راضي.

44675-44677                                                                                                                      

.  محمد راكانالدغمي1141

التجسس وأحكامھ في الشریعة اإلسالمیة /  محمد راكانالدغمي.

36407-36409                                                                                                                      

.  محمد رتیب محمد1142

القانون الدولة للبیئة /  محمد رتیب محمد.

32860-32864                                                                                                                      

.  محمد ربیع1143

اإلقتصاد و المجتمع /  محمد ربیع.

7887-7888                                                                                                                          

.  محمد ربیع1144

القیادة و صنع التاریخ /  محمد ربیع.

46162                                                                                                                                  

.  محمد ریاض1145
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دلیل تأھیل المنظمات العربیة لتطبیق نظام الجودة الشاملة /  محمد ریاض.

50741-50745                                                                                                                      

.  محمد ریاض1146

افریقیا دراسة لمقومات القارة /  محمد ریاض.

5117-5118                                                                                                                          

.  محمد رسالن الجیوسي1147

2008.. - عمان : دار المسیرةللنشر والتوزیع، 3اإلدارة : علم وتطبیق /  محمد رسالن الجیوسي، جمیلة جاد هللا. - ط. 

العلوم التطبیقیة؛ إدارة األعمال

الدارس لھذه الفصول یتعرف أوال بمفھوم اإلدارة، والفكر اإلداري ومدارسھ اإلداریة حسب التطور والتسلسل لھا في الفصل الثاني، ومن ثم یأتي الفصل الثالث حتى 
السابع متحدثین عن وظائف اإلدارة من تخطیط وتنظیم وتوجیھ ورقابة على التوالي من حیث المفاھیم والمبادئ وآلیة التطبیق.

31871-31876                                                                                                                      

.  محمد رشاد الشریف1148

المشروع الصھیوني /  محمد رشاد الشریف.

39657-39661                                                                                                                      

.  محمد رضا جلیلي1149

جیو- سیاسة آسیا الوسطى /  محمد رضا جلیلي.

55954                                                                                                                                  

.  محمد رضوان1150

المبادئ العامة للقانون الدولي /  محمد رضوان.

38722-38726                                                                                                                      

.  أحمد رشید1151

اإلدارة العامة في الدوزل النامیة /  أحمد رشید.

4522-4523                                                                                                                          

.  محمد رشید رضا1152

الخالفة أو اإلمامة العظمى /  محمد رشید رضا.

52319-52323                                                                                                                      

.  محمد رشید رضا1153

الربا و المعامالت في اإلسالم /  محمد رشید رضا.

52324-52328                                                                                                                      

.  محمد رشید رضا1154

السنة و الشیعة /  محمد رشید رضا.

52329-52333                                                                                                                      
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.  محمد رزیق1155

2012. تحلیل وثیقة دبلوماسیة /  محمد رزیق. - الجزائر : الشاطبیة للنشر، 1837العالقات الجزائریة-الفرنسیة من خالل معاھدة التافنة 

48072                                                                                                                                  

.  أحمد رشوان حسین عبد الحمید1156

الدیمقراطیة والحریة وحقوق اإلنسان : دراسة في علم اإلجتماع السیاسي /  أحمد رشوان حسین عبد الحمید.

40385-40387                                                                                                                      

.  أحمد رشوان حسین عبد الحمید1157

الدیمقراطیة والحریة وحقوق اإلنسان : دراسة في علم االجتماع السیاسي /  أحمد رشوان حسین عبد الحمید.

40383-40384                                                                                                                      

.  محمد رفیق الطیب1158

 /  محمد رفیق الطیب.1مدخل للتسیر ج

38796-38800                                                                                                                      

.  أحمد رفعت مھدي خطاب1159

2009.اإلثبات أمام القضاء الدولي /  أحمد رفعت مھدي خطاب. - اإلسكندریة : دار الفكر الجامعي، 

اإلثبات؛ اإلثبات أمام القضاء؛ لقضاء الدولي

یتمتع موضوع اإلثبات بأھمیة عملیة كبیرة في مختلف النظم القانونیة، فالحق الذي ال یمكن إثباتھ ال قیمة لھ، وقد قیل بصدق إن الحق الذي ال دلیل علیھ ھو والعدم 
سواء. ویقصد بالقضاء الدولي في ھذه الرسالة، المحاكم الدولیة الدائمة والمؤقتة التي تفصل في المنازعات التي تنشب بین الدول ذات السیادة، ویدخل في ھذا اإلطار 
لجان المطالبات، ومحاكم التحكیم الدولیة، والمحاكم الدولیة الدائمة، كمحكمة العدل الدولیة الدائمة، ومحكمة العدل الدولیة، والمحكمة الدولیة لقانون البحار، والمحاكم 

الدولیة اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان، كالمحكمة األوربیة لحقوق اإلنسان، والمحكمة األمریكیة لحقوق افنسان، والمحكمة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب.
30640-30644                                                                                                                      

.  محمد رفعت عبد الوھاب1160

اإلدارة العامة /  محمد رفعت عبد الوھاب.

31693-31697                                                                                                                      

.  محمد رفعت عبد الوھاب1161

األنظمة السیاسیة /  محمد رفعت عبد الوھاب.

35244-35248                                                                                                                      

.  محمد رفعت عبد الوھاب1162

مبادئ النظم السیاسیة /  محمد رفعت عبد الوھاب.

35551                                                                                                                                  

.  محمد رفعت عبد الوھاب1163

األنظمة السیاسیة /  محمد رفعت عبد الوھاب.

38685-38689                                                                                                                      

.  محمد سالمان غانم1164

الجوامعیة دیمقراطیة اإلسالم /  محمد سالمان غانم.
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37815-37818                                                                                                                      

.  محمد سالمة النحال1165

2009.الحرب ضد اإلرھاب ( تداعیات تفجیرات نیویورك وواشنطن، وانعكاساتھا اإلقلیمیة والدولیة) /  محمد سالمة النحال. - عمان : دار زھران، 

الحرب ضد اإلرھاب
31183-31188                                                                                                                      

.  محمد سالمة النحال1166

الحرب ضد اإلرھاب /  محمد سالمة النحال.

36131-36135                                                                                                                      

.  محمد سالمة غباري1167

الدفاع اإلجتماعي في مواجھة الجریمة /  محمد سالمة غباري.

35723-35725                                                                                                                      

.  أحمد شالبي1168

العلوم السیاسیة وأصول علم السیاسة /  أحمد شالبي.

41519-41523                                                                                                                      

.  محمد صالح1169

إدارة األزمات والكوارث بین المفھوم /  محمد صالح.

24552-24561                                                                                                                      

.  محمد صالح الدین صدقي1170

مبادئ في نظریات الریاضة المالیة /  محمد صالح الدین صدقي.

8988-8991                                                                                                                          

.  محمد صالح سالم1171

العراق : ماذا جرى؟....و إحتماالت المستقبل /  محمد صالح سالم.

33520-33524                                                                                                                      

.  محمد طنیب1172

اإلدارة المالیة في القطاع الخاص /  محمد طنیب.

43594-43598                                                                                                                      

.  محمد سنوغوبن عثمان الكنبلي1173

شھود یھود_ آراؤھم وآثارھم /  محمد سنوغوبن عثمان الكنبلي.

37713-37717                                                                                                                      

.  محمد سلیم1174

في النظام السیاسي للدولة االسالمیة /  محمد سلیم.

32670-32674                                                                                                                      
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.  محمد سلیم1175

الوجیز في التنظیم السیاسي و الدستوري /  محمد سلیم.

44954-44958                                                                                                                      

.  مجلخ، سلیم1176

 و آثارھا على الدول النامیة / سلیم مجلخ.2008األزمة المالیة و االقتصادیة العالمیة لسنة 

55476                                                                                                                                  

.  محمد سلیم قاللة1177

2003.اإلختراق في الثقافة الجزائریة /  محمد سلیم قاللة. - الجزائر : اتحاد الكتاب الجزائریین، 

39983                                                                                                                                  

.  محمد سلیم قاللة1178

1990.التغریب في الفكر والسیاسة واإلقتصاد /  محمد سلیم قاللة. - الجزائر : المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، 

39987-39989                                                                                                                      

.  محمد سلیم قاللة1179

2011. /  محمد سلیم قاللة. - الجزائر : مركز سلیم قاللة للدراسات التطبیقیة واالستشراق، 1958-1999حلم والدتي  مذكرات أرملة شھید وابنھا 

39990-39991                                                                                                                      

.  محمد سلیم قاللة1180

2006.الفكر السیاسي من الشرق إلى الغرب /  محمد سلیم قاللة. - الجزائر : دار ھومة، 

39984-39986                                                                                                                      

.  محمد سلیمان موسى1181

الجرائم الواقعة على أمن الدولة /  محمد سلیمان موسى.

34789                                                                                                                                  

.  محمد سلیمان الدجاني1182

2008.منھجیة البحث العلمي في علم السیاسة /  محمد سلیمان الدجاني، منذر سلیمان الدجاني. - عمان : دار زھران، 

سیاسة
31194-31197                                                                                                                      

.  لیلى سلیمان علي بكر1183

ظاھرة العولمة و موقف اإلسالم منھا /  لیلى سلیمان علي بكر.

33592-33597                                                                                                                      

.  محمد سمیر أحمد1184

التسویق االلكتروني /  محمد سمیر أحمد.

31795-31800                                                                                                                      

.  محمد سمیر احمد1185
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2009.. - عمان : دار المسیرة للنشر والتوزیع، 1االدارة االلكترونیة /  محمد سمیر احمد. - ط 

ادارة األعمال؛ الحواسیب
29944-29949                                                                                                                      

.  محمد سمیر، عیاد1186

العالقات االوروبیة المغاربیة / عیاد محمد سمیر.

55437/1-55437/2                                                                                                              

.  أحمد طالب اإلبراھیمي1187

2013. ) /  أحمد طالب اإلبراھیمي، تعریب, الصادق مازیغ. - الجزائر : دار األمة، 1957-1961رسائل من السجن ( 

48047                                                                                                                                  

.  محمد طالب، حمید1188

السیاسة الخارجیة التركیة و اثرھا غلى االمن العربي / حمید محمد طالب.

السیاسة الخارجیة - تركیا - االمن العربي
55513/1-55513/3                                                                                                              

.  محمد صالح نبیھ1189

المستقبلیات و التعلیم /  محمد صالح نبیھ.

49185-49189                                                                                                                      

.  محمد صالح الزوي1190

التنظیم القانوني للمیاه الداخلیة /  محمد صالح الزوي.

53121-53123                                                                                                                      

.  محمد صالح العجیلي1191

مثلث الرعب العالمي ( الجھل) /  محمد صالح العجیلي.

48273-48277                                                                                                                      

.  محمد صالح العجیلي1192

مثلث الرعب العالمي ( اإلرھاب) /  محمد صالح العجیلي.

48278-48282                                                                                                                      

.  محمد صالح العجیلي1193

مثلث الرعب العالمي ( الجریمة) /  محمد صالح العجیلي.

48283-48287                                                                                                                      

.  محمد صالح سالم1194

العراق : ماذا جرى؟...و إحتماالت المستقبل /  محمد صالح سالم.

33520-33524                                                                                                                      

.  محمد سامي، عبد الحمید1195

سم.22 ؛ 2015. - 165العالقات الدولیة : مقدمة لدراسة القانون الدولي العام / عبد الحمید محمد سامي. - الجزائر : المؤسسة الوطنیة لالتصال النشر و االشھار، 
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55319                                                                                                                                  

.  محمد سامى، عبد الحمید1196

2015.أصول القانون الدولي العام الحیاة الدولیة : القانون الدبلوماسي و القانون القنصلي و القانون الدولي للبحر / عبد الحمید محمد سامى. - 

القانون الدولي العام ا-القانون الدبلوماسي - القانون القنصلي - القانون الدولي للبحر
55324                                                                                                                                  

.  محمد زاید1197

المفاوضات الدولیة /  محمد زاید.

32929-32933                                                                                                                      

.  أحمد زاید1198

الدولة في العالم الثالث الرؤیة السوسیولوجیة /  أحمد زاید.

51312                                                                                                                                  

.  أحمد زاید1199

علم االجتماع : بین االتجاھات الكالسیكیة و النقدیة /  أحمد زاید.

51387                                                                                                                                  

.  محمد صادق1200

موسوعة مناطق الصراع في العالم : الصراع في الشرق األوسط و العالم العربي / النقاط الساخنة في أوروبا و أمریكا االتینیة / مناطق الصراع في افریقیا / نقاط 
االشتعال في آسیا / االرھاب في العالم.

45336/1-45338/5                                                                                                              

.  محمد صادق اسماعیل1201

الفساد اإلداري في العالم العربي /  محمد صادق اسماعیل.

54568-54570                                                                                                                      

.  محمد صادق، اسماعیل1202

2014. - 174.تجربة جنوب افریقیا : نیلون متندیال ...والمصالحة الوطنیة / اسماعیل محمد صادق. - القاھرة : العربي للنشر، 

55801/1-55804/4                                                                                                              

.  محمد صادق صبور1203

2006.مناطق الصراع في افریقیا /  محمد صادق صبور. - القاھرة : دار المین، 

الصراع؛ افریقیا

نشب صراع مریر في الكونغو البلجیكي السابق، وفي منطقة البحریرات العظمى في أوغندا و رواندا وبوروندى بین قبیلتي الھوتو والتوتسي، وفي الصومال وفي 
دویالت افریقیا الغربیة دمرھا تماما وصراع عنصري مریر في اتحاد جنوب افریقیا، مما عاد بالخسارة الفادحة عاى الدول كافة دول المنطقة اإلستعمار األوروبي القدیم 

من بریطانیا وفرنسا والبرتغال ترك آثاره الھدامة على الدول التي نالت إستقاللھا حدیثا وما زالت غارقة في فقر مدقع رغم ما تحتویھ من ثروات طائلة، وستستغرق 
وقتا كبیرا لإلثراء والخروج من أزماتھا الطاحنة.

-30387                                                                                                                                

.  محمد صادق إسماعیل1204

التجربة التركیة...من اتاتوك إلى األردوغان /  محمد صادق إسماعیل.
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49061-49065                                                                                                                      

.  محمد صادق إسماعیل1205

التجربة البرازیلیة.... /  محمد صادق إسماعیل.

49066-49070                                                                                                                      

.  محمد صادق إسماعیل1206

المیاه العربیة و حروب المستقبل /  محمد صادق إسماعیل.

49081-49085                                                                                                                      

.  محمد صاصیال1207

تاریخ الفكر السیاسي من المدینة الدولیة /  محمد صاصیال.

42529-42531                                                                                                                      

.  محمد زاھي1208

بحوث في ثقافة الدیمقراطیة و النظام العربي /  محمد زاھي.

45049-45053                                                                                                                      

.  محمد زاھي1209

في العولمة /  محمد زاھي.

45235-45239                                                                                                                      

.  محمد زاھي بشیر المغیربي1210

قراءات في السیاسة المقارنة قضایا منھجیة ومداخل نظریة /  محمد زاھي بشیر المغیربي.

35519                                                                                                                                  

.  محمد طاھر نصیر1211

التسویق في اإلسالم /  محمد طاھر نصیر، حسین محمد اسماعیل.

35296-35297                                                                                                                      

.  محمد ضیاء الدین الریس1212

النظریات السیاسیة اإلسالمیة /  محمد ضیاء الدین الریس.

39950                                                                                                                                  

.  محمد طي1213

القانون الدستوري والمؤسسات الدستوریة /  محمد طي.

41001-41005                                                                                                                      

.  محمد طي1214

القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة /  محمد طي.

50254-50258                                                                                                                      
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.  محمد سي بشیر1215

مستقبل المملكة العربیةالسعودیة من خالل مدخلي األمن /  محمد سي بشیر.

48666-48670                                                                                                                      

.  أحمد سي علي1216

استعمال القوة في العالقات الدولیة /  أحمد سي علي.

38856-38860                                                                                                                      

.  أحمد سي علي1217

النزاع البریطاني األرجنتیني في منطقة جزر /  أحمد سي علي.

43013-43015                                                                                                                      

.  أحمد سي علي1218

تطبیقات حل النزاعات الدولیة في القانون الدولي العام ( حالة الفولكالند ) /  أحمد سي علي.

47963-47964                                                                                                                      

.  أحمد سي علي1219

تطبیقات حل النزاعات الدولیة في القانون الدولي العام ( حالة الفولكالند ) /  أحمد سي علي.

47120-47121                                                                                                                      

.  محمد شحماط1220

القانون البحري الجزائري /  محمد شحماط.

39442-39446                                                                                                                      

.  أحمد زید1221

مقدمة في علم اإلجتماع السیاسي /  أحمد زید.

36971-36975                                                                                                                      

.  أحمد سید مصطفى1222

 /  أحمد سید مصطفى.ISO 9000دلیل المدیر العربي 

50746-50748                                                                                                                      

.  محمد سید فھمي1223

2009.العولمة والشباب من منظور اجتماعي /  محمد سید فھمي. - اإلسكندریة : دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر والتوزیع، 

العولمة؛ الشباب؛ الخدمة اإلجتماعیة
30059-30064                                                                                                                      

.  محمد سید فھمي1224

المشاركة اإلجتماعیة والسیاسیة للمرأة في العالم الثالث /  محمد سید فھمي.

35701-35703                                                                                                                      

.  محمد سید فھمي1225
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الرعایة اإلجتماعیة بین حقوق اإلنسان وخصخصة الخدمات /  محمد سید فھمي.

35708-35710                                                                                                                      

.  محمد سید فھمي1226

الخدمة اإلجتماعیة العمالیة /  محمد سید فھمي.

35711-35713                                                                                                                      

.  محمد سید فھمي1227

تصمیم وتنفیذ بحوث الخدمة اإلجتماعیة /  محمد سید فھمي.

35714-35716                                                                                                                      

.  محمد سید فھمي1228

الرعایة اإلجتماعیة اإلسالمیة /  محمد سید فھمي.

36315-36317                                                                                                                      

.  محمد سید فھمي1229

العولمة و الشباب من منظور إجتماعي /  محمد سید فھمي.

36781-36782                                                                                                                      

.  محمد زیدان عمر1230

البحث العلمي مناھجھ و تقنیاتھ /  محمد زیدان عمر.

36713-36717                                                                                                                      

.  محمد صدیق الزین1231

احتمالیة السودان /  محمد صدیق الزین.

43130-43132                                                                                                                      

.  أحمد سیف الدین1232

مجلس األمن و دوره في حمایة السالم الدولي /  أحمد سیف الدین.

51207-51211                                                                                                                      

.  محمد صدوق1233

قانون المجتمع العالمي المعاصر /  محمد صدوق.

46644-46648                                                                                                                      

.  محمد شریف أحمد1234

اإلسالم والتصوف /  محمد شریف أحمد.

37668-37672                                                                                                                      

.  أحمد طرطار1235

تقنیات المحاسبة العامة في المؤسسة /  أحمد طرطار.
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38811-38815                                                                                                                      

.  أحمد شرف1236

براءة سیاسیة /  أحمد شرف.

45054-45063                                                                                                                      

.  محمد زروال1237

الحیاة الروحیة في الثورة الجزائریة /  محمد زروال.

33945                                                                                                                                  

.  أحمد سرور1238

دراسات من أجل إعالن كامل للدیمقراطیة /  أحمد سرور.

45157-45163                                                                                                                      

.  محمد زكي1239

الخدمة االجتماعیة بین المحلیة و العالمیة /  محمد زكي.

47339-47343                                                                                                                      

.  أحمد زكي بدوي1240

عالقات العمل الجماعیة /  أحمد زكي بدوي.

49190-49191                                                                                                                      

.  أحمد زكي یدوي1241

عالققات العمل والخدمة اإلجتماعیة العمالیبة /  أحمد زكي یدوي.

2580                                                                                                                                    

.  أحمد شكر1242

مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي /  أحمد شكر.

47659-47663                                                                                                                      

.  محمد زقزوق1243

اإلسالم في عصر العولمة /  محمد زقزوق.

44531-44536                                                                                                                      

.  محمد سعادي1244

قانون المنظمات الدولیة /  محمد سعادي.

32163-32167                                                                                                                      

.  محمد سعادي1245

مفھوم القانون الدولي العام /  محمد سعادي.

32203-32207                                                                                                                      
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.  محمد سعادي1246

القانون الدولي العام في عالم متغیر /  محمد سعادي.

39759-39763                                                                                                                      

.  محمد سعادي1247

قانون المنظمات الدولیة /  محمد سعادي.

39809-39813                                                                                                                      

.  محمد سعادي1248

مفھوم القانون الدولي العام /  محمد سعادي.

47115-47118                                                                                                                      

.  محمد سعادي1249

القانون الدولي الخاص /  محمد سعادي.

50831-50835                                                                                                                      

.  محمد سعادي1250

قانون المنظمات الدولیة /  محمد سعادي.

50851-50855                                                                                                                      

.  محمد سعادي1251

مفھوم القانون الدولي العام /  محمد سعادي.

50881-50885                                                                                                                      

.  محمد سعادي1252

مفھوم القانون الدولي العام /  محمد سعادي.

54266-54270                                                                                                                      

.  محمد سعد1253

أسالیب القیادة وصنع القرار /  محمد سعد.

42962-42964                                                                                                                      

.  محمد سعد أبو عامد1254

الرأي العام و التحول الدیمقراطي /  محمد سعد أبو عامد.

49025-49026                                                                                                                      

.  محمد سعد أبو عامود1255

2008.النظم السیاسیة في ظل العولمة /  محمد سعد أبو عامود. - اإلسكندریة : دار الفكر الجامعي، 

النظم السیاسیة؛ العولمة؛ الدولة
30417-30422                                                                                                                      

.  محمد سعد أبو عامود1256
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2008.النظم السیاسیة في ظل العولمة /  محمد سعد أبو عامود. - اإلسكندریة : دار الفكر الجامعي، 

النظم السیاسیة؛ العولمة

الدراسة تسعى إلى التعرف على مجمل المتغیرات الجدیدة في ضل العولمة واالثار الناتجة عنھا بالنسبة للدولة القومیة أوال وللنظم السیاسیة بعد ذلك وذلك نظرا لعالقة 
االرتباط القائمة بین النظم السیاسیة بصفة عامة واإلطار الذي یمثل النطاق الذي تعمل فیھ ومن خاللھ ھذه النظم.

31161-31166                                                                                                                      

.  محمد سعد أبو عامود1257

التفاوض الدولي /  محمد سعد أبو عامود.

53170-53173                                                                                                                      

.  محمد سعدي1258

مستقبل العالقات الدولیة /  محمد سعدي.

42030-42034                                                                                                                      

.  محمد سعدي1259

مستقبل العالقات الدولیة : من صراع الحضارات إلى أنسنة الحضارة /  محمد سعدي.

48896-48900                                                                                                                      

.  محمد، سعدي1260

مستقبل العالقات الدولیة من صراع الحضارات إلى أنسنة الحضارة وثقافة السالم / سعدي محمد.

39017-39021                                                                                                                      

.  محمد سعید الرمالوي1261

األزمة اإلقتصادیة العالمیة /  محمد سعید الرمالوي.

49020-49024                                                                                                                      

.  محمد سعید الطالب1262

الدولة الحدیثة و البحث عن الھویة /  محمد سعید الطالب.

36627-36631                                                                                                                      

.  محمد سعید السقا1263

فلسفة الحضارة و حوار الحضارات /  محمد سعید السقا.

54815-54819                                                                                                                      

.  محمد سعید بن أحمدو1264

موریتانیا بین اإلنتماء العربي والتوجھ اإلفریقي /  محمد سعید بن أحمدو.

39153-39254                                                                                                                      

.  محمد سعید رمالوي1265

موقف الشریعة اإلسالمیة من إستخدام التكنولوجیا النوویة و الكیماویة و البیولوجي في األفراض السلمیة و العسكریة /  محمد سعید رمالوي. - اإلسكندریة : دار الفكر 
2009.الجامعي، 

التكنولوجیا النوویة/ الكمیائیة/ البیولوجیة؛ السالم؛ الحرب؛ الشریعة اإلسالمیة
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لبیان أنھ ال انفصال بین التقدم العلمي واستخدامھ في األغراض السلمیة، لتحقیق الرخاء والتقدم في شتى المجاالت، وبین التقدم العسكري، واستخدامھ في حمایة وتأمین 
ما حققتھ الدولة من تقدم وازدھار، وبیان أن التقدم التقني والتكنولوجي حق أصیل لجمیع الدول ولیس حكرا على دولة دون أخرى، طالما أنھا تستخدم ذلك في تحقیق 

القوة والتقدم على المستویین السلمي والعسكري؛ لتكون بعیدة عن الضعف والھوان الذي یغري باإلعتداء والعدوان.
30518-30523                                                                                                                      

.  محمد سعید ریان1266

المبنى و المعرب في دنیا السیاسة /  محمد سعید ریان.

44481-44485                                                                                                                      

.  محمد سعید ریان1267

عندما یصغر التاریخ ( الخطاب القومي و اإلسالمي لألقلیة الفلسطینیة /  محمد سعید ریان.

45230-45234                                                                                                                      

.  محمد سعید ریان1268

عندما یصغر التاریخ /  محمد سعید ریان.

47864-47868                                                                                                                      

.  محمد سعید عمران1269

حضارة اإلمبراطوریة البیزانطیة /  محمد سعید عمران.

36006-36010                                                                                                                      

.  محمد سعید عشماوي1270

اإلسالم السیاسي /  محمد سعید عشماوي.

38077-38081                                                                                                                      

.  محمد سعیدا1271

موریطانیا بین اإلنتماء العربي والتوجیھ /  محمد سعیدا.

24261-24263                                                                                                                      

.  محمد صغیر غانم1272

معالم التواجد الفینیقي في الجزائر_ مجلد /  محمد صغیر غانم.

39362-39366                                                                                                                      

.  محمد صغیر غانم1273

مقاالت وأراء في تاریخ الجزائر القدیم /  محمد صغیر غانم.

39372-39376                                                                                                                      

.  أحمد سعیفان1274

األنظمة السیاسیة والمبادئ الدستوریة العامة /  أحمد سعیفان.

38655-38659                                                                                                                      

.  محمد سعود أبو عامو1275

االعالم والسیاسة في عالم الجدید /  محمد سعود أبو عامو.
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32740-32744                                                                                                                      

.  محمد سعود أبو عامو1276

النظم السیاسیة في ظل العولمة /  محمد سعود أبو عامو.

32745-32749                                                                                                                      

.  محمد سعود أبو عامو1277

الرأي العام والتحول الدیمقراطي /  محمد سعود أبو عامو.

32770-32774                                                                                                                      

.  محمد سعود أبو عامو1278

العالقات الدولیة المعاصرة /  محمد سعود أبو عامو.

32775-32778                                                                                                                      

.  أحمد سعود الخریشة1279

جریمة غسیل األموال_ دراسة مقارنة /  أحمد سعود الخریشة.

34583-34588                                                                                                                      

.  محمد سفیر أحمد1280

اإلدارة اإللكترونیة /  محمد سفیر أحمد.

34475-34480                                                                                                                      

.  محمد صفوت1281

الدبلوماسیة المعاصرة /  محمد صفوت.

54496-54500                                                                                                                      

.  محمد صفوت قابل1282

منظمة التجارة العالمیة وتحریر التجارة الدولیة /  محمد صفوت قابل.

31789-31794                                                                                                                      

.  محمد صفوت قابل1283

2008.نظریات و سیاسات التنمیة اإلقتصادیة /  محمد صفوت قابل. - اإلسكندریة : دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، 

یتسم العالم المعاصر بإزدیاد حدة الفوارق بین مجتمعاتھ المختلفة، وبینما في الدول المتقدمة یزداد التقدم العلمي اطرادا مما ینعكس على تزاید معدالت اإلستھالكوتحسن 
مستویات الرفاھیة، نجد النقیض في الدول النامیة حیث یتساقط األالف من أبنائنا لیس صرعى الجوع فقط، بل ضحایا السیاسات اإلقتصادیة واإلجتماعیة الخاطئة. 

وموضوع التنمیة اإلقتصادیة والتطور الذي لحق بنظریات التنمیة وسیاساتھا، وصوال إلى استراتیجیة إشباع الحاجات األساسیة، وما طرأ على التنمیة اإلقتصادیة نتیجة 
للعولمة ودراسة عن الفقر في الدول النامیة ومدى إمكانیة تحقیق األھداف لأللفیة الخاصة بالقضاء على نسبیة من الفقر.

30836-30841                                                                                                                      

.  محمد صفوت قابل1284

نظریات وسیاسیات التنمیة اإلقتصادیة /  محمد صفوت قابل.

42950-42952                                                                                                                      

.  محمد طھ البدوي1285
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مدخل الى علم العالقات الدولیة /  محمد طھ البدوي.

49764-49767                                                                                                                      

.  محمد طھ بدوي1286

أصول علم السیاسة /  محمد طھ بدوي.

41494-41498                                                                                                                      

.  محمد طھ بدوي1287

النظریة السیاسیة /  محمد طھ بدوي.

41504-41508                                                                                                                      

.  محمد طھ بدوي1288

مدخل إلى علم العالقات الدولیة /  محمد طھ بدوي.

41509-41513                                                                                                                      

.  محمد طھ بدوي1289

مدخل إلى علم العالقات الدولیة /  محمد طھ بدوي.

42849-42851                                                                                                                      

.  محمد طھ بدوي1290

أصول علم السیاسة /  محمد طھ بدوي.

44027-44031                                                                                                                      

.  محمد طھ بدوي1291

المنھج في علم السیاسة /  محمد طھ بدوي.

44883-44887                                                                                                                      

.  محمد طھ بدوي1292

أصول علم السیاسة /  محمد طھ بدوي.

45998-45999                                                                                                                      

.  محمد طھ بدوي1293

مناھج المعرفة في عالم السیاسة /  محمد طھ بدوي.

41514-41518                                                                                                                      

.  محمد طھ بدوي1294

المناھج المعرفیة في عالم السیاسة /  محمد طھ بدوي.

45474-45478                                                                                                                      

.  أحمد طھ خلف هللا1295

سقوط العرب في الحرب على العراق /  أحمد طھ خلف هللا.
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36319                                                                                                                                  

.  محمد شھاب1296

2009.أساسیات التحكیم التجاري الدولي /  محمد شھاب. - القاھرة : مكتبة الوفاء القانونیة، 

التحكیم التجاري الدولي؛ االتفاقیات الدولیة
29983-29988                                                                                                                      

.  أحمد زویل1297

حوار الحضارات /  أحمد زویل.

32645-32649                                                                                                                      

.  أحمد سویلم1298

ثقافتنا في مفترق الطرق /  أحمد سویلم.

44688-44692                                                                                                                      

.  أحمد سویلم1299

ثقافتنا في مفترق الطرق /  أحمد سویلم.

45094-45098                                                                                                                      

.  محمد سوید1300

اإلسالم ھو الحل لقضایا اإلنسان /  محمد سوید.

38421-38425                                                                                                                      

.  محمد سوید1301

المذاھب اإلسالمیة الخمسة /  محمد سوید.

38428-38432                                                                                                                      

.  أحمد سویدان1302

اإلرھاب الدولي في ظل المتغیرات الدولیة /  أحمد سویدان.

35189-34190                                                                                                                      

.  محمد صوفت قابل1303

نظریات و سیاسات التجارة الدولیة /  محمد صوفت قابل.

45888-45890                                                                                                                      

.  محمد صوفت قابل1304

نظریات و سیاسات التجارة الدولیة /  محمد صوفت قابل.

50962-50966                                                                                                                      

.  محمد صوفت قابل1305

نظریات و سیاسات التنمیة اإلقتصادیة /  محمد صوفت قابل.

54399                                                                                                                                  
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.  محمد كمال مصطى1306

تحلیل وتوصیف وتقییم الوضائف /  محمد كمال مصطى.

49889-49893                                                                                                                      

.  محمد كمال مصطفى1307

معجم مصطلحات الموارد البشریة /  محمد كمال مصطفى.

49899-49903                                                                                                                      

.  أحمد كمال عفیفي1308

التخطیط العمراني و أثره في برامج الدفاع المدني /  أحمد كمال عفیفي.

48776-48780                                                                                                                      

.  محمد كامل لیلة1309

النظم السیاسیة الدولة والحكومة /  محمد كامل لیلة.

49778-49782                                                                                                                      

.  أحمد كاتب1310

خلفیات الشراكة األوروبیة المتوسطیة /  أحمد كاتب.

53974-53978                                                                                                                      

.  محمد كشود1311

النظام القانوني للمجاھدین وذوي الحقوق /  محمد كشود.

34000                                                                                                                                  

.  محمد قمر1312

اإلسالم و المسلمون في جنوب شرق آسیا /  محمد قمر.

24562-24571                                                                                                                      

.  محمد قاسم1313

 /  محمد قاسم.1موسوعة التشریعات العربیة في الملكیة الفكریة و أھم االتفاقات الدولیة- ج

44434/144430/1-                                                                                                              

.  محمد قاسم1314

 /  محمد قاسم.2موسوعة التشریعات العربیة في الملكیة الفكریة و أھم االتفاقات الدولیة- ج

44430/2-44434/2                                                                                                              

.  محمد قاسم1315

 /  محمد قاسم.3موسوعة التشریعات العربیة في الملكیة الفكریة و أھم االتفاقات الدولیة- ج

44430/3-44434/3                                                                                                              

.  محمد قاسم1316
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 /  محمد قاسم.4موسوعة التشریعات العربیة في الملكیة الفكریة و أھم االتفاقات الدولیة- ج

44430/4-44434/4                                                                                                              

.  محمد قاسم1317

امریكا تظرب نفسھا /  محمد قاسم.

44445-44449                                                                                                                      

.  محمد قاسم القریوني1318

الوجیز في إدارة الموارد الموارد البشریة /  محمد قاسم القریوني.

42449-42453                                                                                                                      

.  محمد قاسم القریوتي1319

السلوك التنظیمي /  محمد قاسم القریوتي.

42294-42298                                                                                                                      

.  محمد قبیسي1320

علم التوثیق والتقنیة الحدیثة /  محمد قبیسي.

11937-11938                                                                                                                      

.  محمد قطب1321

المسلمون والعولمة /  محمد قطب.

32655-32659                                                                                                                      

.  محمد قطب1322

االنسان بین المادیة واالسالم /  محمد قطب.

32685-32689                                                                                                                      

.  محمد عمارة1323

االسالم في عیون غرینیة /  محمد عمارة.

32615-32619                                                                                                                      

.  محمد عمارة1324

التفسیر الماركسي االسالم /  محمد عمارة.

32650-32654                                                                                                                      

.  محمد عمارة1325

تیارات الفكر االسالمي /  محمد عمارة.

32675-32679                                                                                                                      

.  محمد عمارة1326

معالم المنھج االسالمي /  محمد عمارة.
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32700-32704                                                                                                                      

.  محمد عمارة1327

الدول االسالمیة بین العلمانیین /  محمد عمارة.

32710-32714                                                                                                                      

.  محمد عمارة1328

التحریر االسالمي للمرأة /  محمد عمارة.

د                                                                                                                    32715-32719

.  محمد عمارة1329

الغزو الفكري وھم أوحقیقة /  محمد عمارة.

41235-41239                                                                                                                      

.  محمد عمارة1330

محاضرات اإلمارات : اإلسالم السیاسي والتعددیة /  محمد عمارة.

42762-42764                                                                                                                      

.  محمد عمارة1331

اإلسالم و األقلیات /  محمد عمارة.

44537-44541                                                                                                                      

.  محمد عمارة1332

العطاء الحضاري لإلسالم /  محمد عمارة.

44760-44764                                                                                                                      

.  محمد عمارة1333

العلوم السیاسیة بین األقلمة و العولمة /  محمد عمارة.

44775-44779                                                                                                                      

.  محمد عمارة1334

العطاء الحضاري لإلسالم /  محمد عمارة.

45449-45453                                                                                                                      

.  محمد عمارة1335

رفاعة الطھطاوى : رائد التنویر /  محمد عمارة.

52158-52161                                                                                                                      

.  محمد علي أبو ریان1336

1999.دراسات في الفلسفة القدیمة والعصور الوسطى /  محمد علي أبو ریان، حربي عباس عطیتو. - اإلسكندریة : دار المعرفة الجامعیة، 

مذھب أرسطو؛ الفلسفة القدیمة
30929-30934                                                                                                                      
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.  محمد علي أبو ریان1337

2008.تاریخ الفكر الفلسفي في االسالم : المقدمات، علم الكالم، الفلسفة اإلسالمیة /  محمد علي أبو ریان. - اإلسكندریة : دار المعرفة الجامعیة، 

الفكر الفلسفي اإلسالمي؛ الفلسفة اإلسالمیة
30934-30940                                                                                                                      

.  محمد علي أبو ریان1338

1972.منھج البحث العلمي عند العرب : في مجال العلوم الطبیعیة و الكونیة /  محمد علي أبو ریان. - دار الكتاب البناني : بیروت، 

51322                                                                                                                                  

.  محمد على أبو ریان1339

2009. أرسطو و المدارس المتأخرة /  محمد على أبو ریان. - اإلسكندریة : دار المعرفة الجامعیة، 2تاریخ الفكر الفلسفي ج

أرسطو؛ الفكر الفلسفي
30923-30928                                                                                                                      

.  محمد على أبو ریان1340

2004. من طالیس أفالطون /  محمد على أبو ریان. - اإلسكندریة : دار المعرفة الجامعیة، 1تاریخ الغكر الفلسفي ج

الفكر الفلسفي؛ الفلسفة الیونانیة
30917-30919                                                                                                                      

.  محمد علي محمد1341

1998.السیاسة بین النظریة والتطبیق /  محمد علي محمد، علي عبد المعطي محمد. - اإلسكندریة : دار المعرفة الجامعیة، 

السیاسة النظریة؛ السیاسة التطبیقیة
31103-31108                                                                                                                      

.  محمد علي محمد1342

2006.) /  محمد علي محمد. - االسكندریة : دار المعرفة الجامعیة، 2أصول اإلجتماع السیاسي السیاسة و المجتمع في العالم الثالث : القوة و الدولة (ج

القوة؛ الدولة؛ الدیمقراطیة؛ البیروقراطیة

تشمل الدراسة على موضوعات: القوة، الصفوة، والدیمقراطیة والبناء الطبقي، والبیروقراطیة واألحزاب السیاسیة والجمعات الضلغطةسلسلة متصلة الحلقات، فھي 
جمیعا عناصر أساسیة في النسق السیاسي تحتاج دراستھا غلى تبني  المدخل السوسیولوجي األشمل الذي یحسب حسابا كبیرا للقوى اإلجتماعیة األساسیة المسؤولة عن 

تحدید طابع الحیاة السیاسیة عموما.
31586-31591                                                                                                                      

.  محمد علي محمد1343

) /  محمد علي محمد. - االسكندریة : دار المعرفة الجامعیة، 1أصول اإلجتماع السیاسي : السیاسة و المجتمع في العالم الثالث  - األسس النظریة و المنھجیة ( ج 
.2009

أصول اإلجتماع السیاسي؛ السیاسة؛ المجتمع؛ العالم الثالث

ینقسم البحث  إلىبابین أساسیین یعالجان األسس النظریة والمنھجیة لھذا المیدان الھام من میادین علم اإلجتماع. أما الباب األول فھو یقدم عرضا منظما لمیدان علم 
اإلجتماع السیاسي حیث نتتبع في الفصل األول: المدخل إلى علم اإلجتماع السیاسي؛ أما الفصل الثاني تطرق إلى الدولة والمجتمع: حوار نظري ومبحث في 

سوسیولوجیا المعرفة؛ في حین أن الباب الثاني تطرق إلى محاوالت التنظیر: بحث في األصول والتیارات المعاصرةوذلك في أربع فصول وھي: األول: حوار 
المفكرین رؤى شاملة، الباب الثاني: النظم والعملیات السیاسیة: منظورات متعددة، الفصل الثالث: نماذج التفسیر : بدائا نظریة، أما الرابع: منظور سوسیولوجي أوسع 

للتحلیل السیاسي في دول العالم الثالث.
31580-31585                                                                                                                      

.  محمد علي محمد1344

2009.) /  محمد علي محمد. - االسكندریة : دار المعرفة الجامعیة، 3أصول اإلجتماع السیاسي : السیاسة و المجتمع في العالم الثالث التغییر و التنمیة السیاسیة ( ج 

أصول اإلجتماع السیاسي؛ التنمیة السیاسیة؛ التغیر السیاسي؛ الثقافة السیاسیة؛ اإلیدیولوجیة السیاسیة؛ والتنشئة السیاسیة
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لقد حاول البحث معالجة الموضوع في أربعة فصول: أرتكز في الفصل األول على كافة مسائل التنمیة السیاسیة والتغیر السیاي من مختلف وجھات النظر وذلك 
بالمقابلة بین التصورات النظریة المختلفة وإقامة الحوار الفكري بینھا. وعالج في الفصل الثاني مسألة الثقافة السیاسیة بكافة أبعادھا باعتبارھا إطارا ھاما تحدث من 

خاللھ عملیات التنمیة السیاسیة بكافة أبعادھا باعتبارھا إطارا ھاما تحدث من خاللھ عملیات التنمیة السیاسیة. أما الفصل الثالث استكمل معالجة المسائل الثقافیة بتحلیل 
قضایا االیدیولوجیة السیاسیة. وخصص الفصل الرابع لمعالجة التنشئة السیاسیة بوصفھا أداة أساسیة من أدوات التنمیة السیاسیة.
31574-31579                                                                                                                      

.  أحمد علي أزھر1345

الغزالي بین الصحو والعرفان /  أحمد علي أزھر.

38041-38045                                                                                                                      

.  أحمد علي الناصري1346

الحرب والمجتمع القدیم- دراسات في أسباب الحروب ومسبباتھا /  أحمد علي الناصري.

39957                                                                                                                                  

.  محمد علي الخالیلة1347

2009.. - عمان : دار الثقافة، 1اإلدا رة المحلیة : دراسة تحلیلیة مقارنة /  محمد علي الخالیلة. - ط 

اإلدارة العامة
29950-29955                                                                                                                      

.  محمد علي الحاج العاملي1348

الحوار اإلسالمي المسیحي /  محمد علي الحاج العاملي.

42571-42573                                                                                                                      

.  محمد علي الرحان1349

اللوبي الصھیوني العالمي والحلف االستعمار /  محمد علي الرحان.

33083-33085                                                                                                                      

.  محمد علي السید1350

في الجریمة السیاسیة /  محمد علي السید.

35479-35483                                                                                                                      

.  محمد علي الكبسي1351

كیمیاء الربیع التونسي و العربي /  محمد علي الكبسي.

53854-53858                                                                                                                      

.  محمد علي الفوزي1352

العالقات الدولیة في التاریخ الحدیث والمعاصر /  محمد علي الفوزي.

49837-49841                                                                                                                      

.  محمد علي الفوزي1353

في تاریخ افریقیا الحدیث والمعاصر /  محمد علي الفوزي.

49842-49846                                                                                                                      
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.  محمد علي داھش1354

دراسات إستراتیجیة : إتجاھات العمل الوحداویة /  محمد علي داھش.

42732-42734                                                                                                                      

.  محمد علي داھش1355

في الحركات الوطنیة واإلتجاھات  الوحدویة /  محمد علي داھش.

42891-42893                                                                                                                      

.  محمد علي دبوز1356

 /  محمد علي دبوز.3نھضة الجزائر الحدیثة و ثورتھا المباركة ج

55198/2                                                                                                                              

.  محمد علي دبوز1357

 /  محمد علي دبوز.2نھضة الجزائر الحدیثة و ثورتھا المباركة ج

55198/1                                                                                                                              

.  محمد علي دبوز1358

 /  محمد علي دبوز.1م ج1975ه-1395م إلى عام 1921ه-1340أعالم اإلصالح في الجزائر من عام 

55199                                                                                                                                  

.  محمد علي دبوز1359

 /  محمد علي دبوز.2م ج1975ه-1395م إلى عام 1921ه-1340أعالم اإلصالح في الجزائر من عام 

55199/1                                                                                                                              

.  محمد علي دبوز1360

 /  محمد علي دبوز.3م ج1975ه-1395م إلى عام 1921ه-1340أعالم اإلصالح في الجزائر من عام 

55199/2                                                                                                                              

.  محمد علي دبوز1361

 /  محمد علي دبوز.4م ج1975ه-1395م إلى عام 1921ه-1340أعالم اإلصالح في الجزائر من عام 

55199/3                                                                                                                              

.  محمد علي دبوز1362

 /  محمد علي دبوز.5م ج1975ه-1395م إلى عام 1921ه-1340أعالم اإلصالح في الجزائر من عام 

55199/4                                                                                                                              

.  محمد علي دبوز1363

 /  محمد علي دبوز.2تاریخ المغرب الكبیر ج

55200/1                                                                                                                              

.  محمد علي دبوز1364
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 /  محمد علي دبوز.1تاریخ المغرب الكبیر ج

55200                                                                                                                                  

.  محمد علي دبوز1365

 /  محمد علي دبوز.3تاریخ المغرب الكبیر ج

55200/2                                                                                                                              

.  محمد على حوات1366

2002.العرب و العولمة /  محمد على حوات. - القاھرة : مكتبة مدبولى، 

العولمة؛ العرب
33576-33583                                                                                                                      

.  محمد علي جواد1367

العقود الدولیة : مفاوضتھا، إبرامھا، تنفیذھا /  محمد علي جواد.

54531-54534                                                                                                                      

.  محمد علي حوت1368

العربو العولمة شجون الحاضر وغموض المستقبل /  محمد علي حوت.

36325                                                                                                                                  

.  محمد علي رجب1369

اإلعالم و العولمة و العالقات الدولیة الراھنة /  محمد علي رجب.

54739-54740                                                                                                                      

.  محمد علي سالم1370

نظریة التنظیم /  محمد علي سالم.

43121-43123                                                                                                                      

.  محمد علي سرحان1371

2007.أمركة العولمة في الشرق األوسط وآسیا الوسطى ( مثلث الخیرات) /  محمد علي سرحان. - دمشق : صفحات للدراسات والنشر، 

اإلستراتیجیة األمریكیة؛ العولمة األمریكیة؛ اللوبي الصھیوني؛ آسیا الوسطى والشرق األوسط

ماھي خطة الدفاع اإلستراتیجي األمریكیة إلعادة إحیاء الحرب الباردة؟ قراءة في اإلخفاقات المتكررة لسیاسة الوالیات المتحدة.. وھل ستنھج اإلدارة األمریكیة سیاسة 
متوازنة؟ وماھي سیاسة واشنطن ورباح التغییر في المنطقة العربیة؟ وھل الحرب مرآة لعصر التكنولوجیا أم لسباق الھیمنة؟ وكیف اجتاحت العولمة األمریكیة أسوار 

الصین؟ ولماذا تتخوف أمریكا من الصین وكوریا الشمالیة؟ العرب والمصلحة القومیة في أسیا الوسطى.. ماھي عوامل اإلنحراف في أسیا الوسطى؟ اللوبي 
الصھیوني ومحاوالت تخریب العالقات الروسیة العربیة.. ماھي الخریطة الجدیدة للصراع الحلف األذري اإلسرائیلي؟ أواسیا والمخطط الجیواستراتیجي..أسیا 

الوسطى والشرق الوسط بین مخالب الدول الكبرى.. األمم المتحدة والحكومة الخفیة العالمیة.. العولمة األمریكیة وأولویات العالقات العربیة التركیة.. العولمة والدور 
اإلسرائیلي في آسیا الوسطى..التغلغل اإلسرائیلي في أسیا الوسطى وروسیا ودول البلطیق..

30171                                                                                                                                  

.  محمد علي سعد هللا1372

2001.في تاریخ الشرق األدني القدیم /  محمد علي سعد هللا. - اإلسكندریة : مركز اإلسكندریة للكتاب، 

مصر؛ تاریخ؛ الشرق األدنى؛ سوریة

تاریخ مصر منذ قیام الدولة الحدیثة وحتى نھایة العصور الفرعونیة، تلك الفترة الھامة من تاریخ مصر القدیمة، حینما بدأت اتفاضاتھا خالل عصر الفترة المتوسطة 
الثانیة أو ما یسمى بعصر اإلضطراب الثاني طاردة الھكسوس من أرض مصر ومتعقبة أیاھم داخل أرض فلسطین وسوریة. ویسقط حصن " شاروھین" آخر معاقل 
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الھكسوس في أیدي الجیش المصري یكون الملك الملك "أحمس األول" قد أنجز مھمة التحریر وتأمین حدود مصر باقتدار، وخرج من المحنة بوضع استراتیجیة جدیدة 
أساسھا ضرورة حمایة حدود مصر بخط دفاعي جدید یبدأ من سوریة وفلسطین كخط دفاعي أول من ناحیة الشمال الشرقي، غیر غافلة عن نطاق األمان عند حدودھا 

الجنوبیة، بینما ال یقل نطاق الحمایة من حولھا عن منطقة الشرق األدنى القدیم بأكملھا.
30633                                                                                                                                  

.  محمد على عمر الفرا1373

2002.اإلسالم والغرب -مواجعة ......أم حوار /  محمد على عمر الفرا. - عمان : دار مجدالوي للنشر، 

اإلسالم؛ الشریعة اإلسالمیة؛ ثقافة الغرب
31045-31049                                                                                                                      

.  محمد علي عبد المعطي1374

السیاسة بین النظریة والتطبیق /  محمد علي عبد المعطي.

49773-49777                                                                                                                      

.  محمد علي، فرح1375

صناعة الواقع : االعالم و ضبط المجتمع أفكار حول السلطة و الجمھور و الوعي و الواقع / فرح محمد علي.

55762                                                                                                                                  

.  محمد عمر مولود1376

الفدرالیة و امكانیة تطبیقھا في النظام السیاسي /  محمد عمر مولود.

54563-54567                                                                                                                      

.  محمد علوه1377

 /  محمد علوه.1موسوعة القانون الدولي العام : مبادئ و المصادر ج 

50169/1-50173/1                                                                                                              

.  أحمد غانم حافظ1378

اإلمبراطوریة الرومانیة من النشأة إلى اإلنھیار /  أحمد غانم حافظ.

36426-36431                                                                                                                      

.  أحمد عامر1379

 مجلد.1 / 2موسوعة األمازیغ 

52546-52550                                                                                                                      

.  محمد عابد1380

الدیمقراطیة و حقوق االنسان /  محمد عابد.

47449-47452                                                                                                                      

.  محمد عابد1381

المثقفون في الحضارة العربیة : محنة ابن حنبل و نكبة ابن رشد /  محمد عابد.

21059-21060-21060/1                                                                                                      

.  محمد عابد1382

الدین و الدولة و تطبیق الشریعة /  محمد عابد.
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24315-24317                                                                                                                      

.  محمد عابد1383

الدیمقراطیة و حقوق اإلنسان /  محمد عابد.

24318-24320                                                                                                                      

.  محمد عابد الجابري1384

الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان /  محمد عابد الجابري.

39216-39220                                                                                                                      

.  محمد عابد الجابري1385

الدیقراطیة وحقوق اإلنسان /  محمد عابد الجابري.

40733-40737                                                                                                                      

.  محمد عابد الجابري1386

العقل السیاسي العربي : محدداتھ و تجلیاتھ /  محمد عابد الجابري.

47479-47483                                                                                                                      

.  محمد عابد الجابري1387

حوار المشرق و المغرب : نصوص إضافیة /  محمد عابد الجابري.

47279-47283                                                                                                                      

.  محمد عابد الجابري1388

العولمة و أزمة اللیبرالیة الجدیدة /  محمد عابد الجابري.

45519-45522                                                                                                                      

.  محمد عابد الجابري1389

الدین و الدولة و تطبیق الشریعة /  محمد عابد الجابري.

48806-48810                                                                                                                      

.  محمد عابد الجابري1390

الدیمقراطیة و حقوق اإلنسان /  محمد عابد الجابري.

48811-48815                                                                                                                      

.  محمد عابد الجابري1391

حفریات في الذاكرة من بعید /  محمد عابد الجابري.

26105-26106                                                                                                                      

.  محمد، عابد الجابري1392

2009. - 195.. - بیروت : ملركز دراسات الوحدة العربیة، 3المشروع النھضوي العربي : مراجعة نقدیة / عابد الجابري محمد. - ط

55912/1-55912/4                                                                                                              
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.  أحمد عادل راشد1393

إدارة القوى االبشریة /  أحمد عادل راشد.

2661                                                                                                                                    

.  محمد عارف1394

صعود البروتستانیة /  محمد عارف.

32934-32938                                                                                                                      

.  أحمد عارف العساف1395

اقتصادیات الوطن العربي /  أحمد عارف العساف.

46390-46394                                                                                                                      

.  محمد غازي الجناني1396

التدخل اإلنساني في ضوء القانون الدولي العام /  محمد غازي الجناني.

38561-38565                                                                                                                      

.  محمد عاطف غیث1397

التغیر االجتماعي في المجتمع القروي /  محمد عاطف غیث.

1772 /08                                                                                                                            

.  محمد عاشور مھدي1398

المحكمة الجنائیة الدولیة والسودان /  محمد عاشور مھدي.

40531-40535                                                                                                                      

.  محمد عثمان أحمد الجعلي1399

تسیب العاملین محاولة لتأطیر و دراسة و طرح ظاھرة سلوكیة /  محمد عثمان أحمد الجعلي.

51370                                                                                                                                  

.  أحمد عثمان طلحة1400

إدارة المؤسسات العاملة في الدول النامیة_ منظور اساراتیجي /  أحمد عثمان طلحة.

35172-35173                                                                                                                      

.  محمد عباي ناجي1401

قضایا محاولة لبلورة تطورات جاریة : من یحكم إیران؟ التعقیدات الداخلیة لصنع القرار /  محمد عباي ناجي.

43249-43253                                                                                                                      

.  محمد عبد المنعم الجمال1402

موسوعة الغقتصاد اإلسالمي /  محمد عبد المنعم الجمال.

49195-49197                                                                                                                      

.  محمد عبد المطلب الخشن1403
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2007.تعریف اإلرھاب الدولي بین االعتبارات السیاسیة واالعتبارات الموضوعیة /  محمد عبد المطلب الخشن. - االسكندریة : دار الجامعة الجدیدة، 

اإلرھاب الدولي

لقد تعددة المحاوالت الخاصة بتعریف اإلرھاب طوال الفترة الماضیة وقد تمثلت ھذه المحاوالت  في مجھودات المنظمات الدولیة باإلضافة إلى التشریعات الوطنیة، وقد 
ساھمت المجھودات الفقھیة- الفردیة والجماعیة عن طریق الھیئات الفقھیة الدولیة- في بلورة العناصر الموضوعیة التي یمكن اتخاذھا أساسا لتعریف صحیح لإلرھاب 

الدولي. وقد حال تغلیب الدول لإلعتبارات السیاسیة على اإلعتبارات القانونیة دون التوصل إلى تعریف موضوعي لإلرھاب الدولي. وھو الھدف الذي یسعى البحث 
لتحقیقھ.

31458-31461                                                                                                                      

.  محمد عبد المطلب الخشن1404

تعریف اإلرھاب الدولي /  محمد عبد المطلب الخشن.

36878-36882                                                                                                                      

.  محمد عبد المطلب الخشر1405

تعریف اإلرھاب الدولي بین اإلعتبارات السیاسیة واإلعتبارات /  محمد عبد المطلب الخشر.

35954-35955                                                                                                                      

.  محمد عبد اللطیف عبد الرحیم1406

إدارة المشروبات الصناعیة /  محمد عبد اللطیف عبد الرحیم.

8151-8152-8153                                                                                                                

.  محمد عبد المعز نصر1407

في الفكر السیاسي العربي في المجتمع /  محمد عبد المعز نصر.

39894                                                                                                                                  

.  محمد عبد المعز نصر1408

في النظریات والنظام السیاسیة /  محمد عبد المعز نصر.

49768-49772                                                                                                                      

.  محمد عبد المعز نصر1409

في النظریات و النظم السیاسیة /  محمد عبد المعز نصر.

52852-52856                                                                                                                      

.  أحمد عبد هللا أبو العال1410

تطور دور مجلس األمن في حفظ السلم و األمن /  أحمد عبد هللا أبو العال.

36873-36877                                                                                                                      

.  أحمد عبد هللا أبو العال1411

تطور دور مجلس األمن في حفظ السلم واألمن /  أحمد عبد هللا أبو العال.

40429-40431                                                                                                                      

.  محمد عبد هللا الفالح1412

تطور االنظمة السیاسیة عبر العصور المختلفة /  محمد عبد هللا الفالح.

42915-42917                                                                                                                      

140



.  محمد، عبد هللا شاھین1413

سیاسات صندوق النقد الدولیو أثرھا على الدول النامیة / عبد هللا شاھین محمد.

55460                                                                                                                                  

.  محمد، عبد هللا شاھین1414

منظمة التجارة العالمیة و أثرھا على اقتصادیات الدول العربیة / عبد هللا شاھین محمد.

55466                                                                                                                                  

.  محمد عبد هللا عنان1415

المذاھب اإلجتماعیة الحدیثة : عناصرھا السیاسیة و اإلقتصادیة و الدستوریة /  محمد عبد هللا عنان.

51314                                                                                                                                  

.  محمد عبد الحلیم1416

اإلختراق الیھودي للفاتیكان /  محمد عبد الحلیم.

44477-44480                                                                                                                      

.  أحمد عبد الحلیم عطیة1417

جاك دریدا والتفكیك /  أحمد عبد الحلیم عطیة.

42074-42078                                                                                                                      

.  أحمد عبد الحمید1418

الوجیز في المناھج واعداد البحث العلمي /  أحمد عبد الحمید.

32845-32849                                                                                                                      

.  أحمد عبد الحمید1419

اإلسالم و العالقات الدولیة /  أحمد عبد الحمید.

44542-44546                                                                                                                      

.  أحمد عبد الحمید1420

التخالف السیاسي و غایات التنمیة السیاسیة /  أحمد عبد الحمید.

44635-44636                                                                                                                      

.  أحمد عبد الحمید الخالدي1421

2009.الوجیز في المناھج و اعداد البحث العلمي /  أحمد عبد الحمید الخالدي. - القاھرة : مطابع شتات، 

البحث العلمي
30118-30119                                                                                                                      

.  أحمد عبد الخالق السالم1422

التجارة اإللكترونیة والعولمة /  أحمد عبد الخالق السالم.

42264-42268                                                                                                                      

.  أحمد عبد الحكیم عثمان1423
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2009.الجرائم الدولیة في ضوء القانون الدولي الجنائي والشریعة اإلسالمیة /  أحمد عبد الحكیم عثمان. - القاھرة : دار شتات للنشر، 

القانون الدولي الجنائي؛ الجرائم الدولیة؛ جرائم الحرب؛ الشریعة اإلسالمیة
30208-30211                                                                                                                      

.  محمد عبد الرحمن الدسوقي1424

المرور البريء للسفن الحربیة األجنبیة في البحر اإلقلیمي /  محمد عبد الرحمن الدسوقي.

54584                                                                                                                                  

.  محمد عبد الرحیم1425

العولمة و التجارة  الدولیة /  محمد عبد الرحیم.

العولمة اإلقتصادیة؛ التجارة الدولیة
29839-29844                                                                                                                      

.  محمد عبد الستار نصار1426

دور القانون الدولي العام في النظام اإلقتصادي العالمي /  محمد عبد الستار نصار.

54648-54652                                                                                                                      

.  محمد عبد الشفیع1427

العرب و إسرائیل میزان (القوى و مستقبل المواجھة) /  محمد عبد الشفیع.

44470-44474                                                                                                                      

.  محمد عبد الشفیع1428

مسارات المستقبل العربي و المصري /  محمد عبد الشفیع.

45169-45173                                                                                                                      

.  محمد عبد الشفیع عیسى1429

الفقر و الفقراء في الوطن العربي /  محمد عبد الشفیع عیسى.

53735-53739                                                                                                                      

.  محمد عبد العاطي1430

تركیا بین تحدیات الداخل ورھانات الخارج /  محمد عبد العاطي.

43091-43093                                                                                                                      

.  أحمد عبد العزیز األصقر1431

أسباب تعاطي المخدرات في المجتمع العربي /  أحمد عبد العزیز األصقر.

48766-48770                                                                                                                      

.  محمد عبد العزیز، الربیع1432

1995. - 280.الحوار الفلسطیني االمریكي : الدبلوماسیة السریة واالتصاالت الفلسطینیة -االسرائیلیة / الربیع محمد عبد العزیز. - االردن : دار الجلیل، 

55839/1-55839/3                                                                                                              

.  محمد عبد العزیز ربیع1433

المعونات األمریكیة إلسرائیل /  محمد عبد العزیز ربیع.
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39337-39338                                                                                                                      

.  محمد، عبد العزیز ربیع1434

2014. - 250.صنع السیاسة األمریكیة والعرب / عبد العزیز ربیع محمد. - بیروت : دار الیازوري، 

55880/1-55880/8                                                                                                              

.  محمد عبد العزیز عجمیة1435

الوجیز في التطور اإلقتصادي /  محمد عبد العزیز عجمیة.

1999-1998/08                                                                                                                    

.  محمد عبد الفتاح1436

العالقات العامة بمنظمات الرعایة اإلجتماعیة /  محمد عبد الفتاح.

31681-31686                                                                                                                      

.  محمد عبد الفتاح1437

التسویق اإلستراتیجي /  محمد عبد الفتاح.

43642-43646                                                                                                                      

.  محمد عبد الفتاح1438

تنمیة المجتمعات المحلیة من منظور الخدمة اإلجتماعیة /  محمد عبد الفتاح.

45414-45418                                                                                                                      

.  محمد عبد الفتاح1439

ممارسة تنظیم المجتمع في األجھزة و المنظمات اإلجتماعیة /  محمد عبد الفتاح.

45434-45438                                                                                                                      

.  أحمد عبد الفتاح1440

التخطیط للتنمیة /  أحمد عبد الفتاح.

43007-43009                                                                                                                      

.  أحمد عبد الفتاح1441

التخطیط للتنمیة في الدول النامیة /  أحمد عبد الفتاح.

44330-44333-44333/1                                                                                                      

.  محمد عبد الفتاح الصیرفي1442

إدارة الموارد البشریة /  محمد عبد الفتاح الصیرفي.

36647-36650                                                                                                                      

.  محمد عبد الفتاح یاغي1443

مبادئ اإلدارة العامة /  محمد عبد الفتاح یاغي.

42352-42356                                                                                                                      
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.  محمد عبد الفتاح حافظ1444

تنمیة المھارات اإلداریة ( للمستویات اإلدارة العلیا /  محمد عبد الفتاح حافظ.

43004-43006                                                                                                                      

.  محمد عبد الفتاح حافظ1445

التنمیة المعرفیة لمدیري المؤسسات التعلیمیة [التفكیر - الثقة بالنفس] /  محمد عبد الفتاح حافظ.

50304-50306                                                                                                                      

.  محمد عبد الفتاح حافظ1446

تنمیة المھارات اإلداریة[ للمؤسسات اإلداریة العلیا] الجزء األول /  محمد عبد الفتاح حافظ.

50307-50309                                                                                                                      

.  محمد عبد الفتاح حافظ1447

تنمیة المھارات اإلداریة[ للمؤسسات اإلداریة العلیا] الجزء الثاني /  محمد عبد الفتاح حافظ.

50307/1-50309/1                                                                                                              

.  محمد عبد الفتاح حافظ1448

تنمیة المھارات اإلداریة[ للمؤسسات اإلداریة الوسطي] /  محمد عبد الفتاح حافظ.

50310-50312                                                                                                                      

.  محمد عبد الفتاح حافظ1449

تنمیة المھارات اإلداریة[ للمؤسسات اإلداریة اإلشرافیة] /  محمد عبد الفتاح حافظ.

50313-50314                                                                                                                      

.  محمد عبد الفتاح حافظ1450

تنمیة المھارات اإلداریة [ السلوكیة للعاملین الجدد] /  محمد عبد الفتاح حافظ.

50315-50316                                                                                                                      

.  محمد عبد الواحد حجازة1451

الیھود یزیفون تاریخ العالم /  محمد عبد الواحد حجازة.

36158-36162                                                                                                                      

.  محمد عبد الواحد حجازة1452

الوعي السیاسي في العالم العربي /  محمد عبد الواحد حجازة.

36255-36260                                                                                                                      

.  محمد عبد الوھاب1453

رؤیة شاملة للعالقات العربیة األمریكیة /  محمد عبد الوھاب.

40874-40882                                                                                                                      

.  أحمد عبد الوھاب1454
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ارھاب القراصنة /  أحمد عبد الوھاب.

32964-32968                                                                                                                      

.  محمد عبد الوھاب العزاوي1455

إدارة الجودة الشاملة /  محمد عبد الوھاب العزاوي.

35139-35142                                                                                                                      

.  محمد عبد حافظ1456

حكومة القوى العاملة /  محمد عبد حافظ.

43736-43740                                                                                                                      

.  محمد عبد حسین الطائي1457

2009.نظم المعلومات اإلستراتیجیة- منظور المیزة اإلستراتیجیة /  محمد عبد حسین الطائي، نعمة عبد الخفاجي. - عمان : دار الثقافة، 

نظم المعلومات اإلداریة؛ إدارة األعمال
30848-30853                                                                                                                      

.  محمد عبید1458

منظمة التجارة العالمیة /  محمد عبید.

32880-32884                                                                                                                      

.  أحمد عبید1459

التماثل و اإلختالف في حركات التحرر المغاربیة : الجزائر، تونس، المغرب /  أحمد عبید.

53944-53948                                                                                                                      

.  محمد عبید محمد1460

منظمة التجارة العالمیة ودورھا في التنمیة غقتصادیات البالدان اإلسالمیة /  محمد عبید محمد.

49740-49743                                                                                                                      

.  محمد عبده محجوب1461

2005.التنشئة االجتماعیة دراسات أنثروبولوجیة في الثقافة والشخصیة /  محمد عبده محجوب، محمد عباس إبراھیم. - اإلسكندریة : دار المعرفة الجامعیة، 

التنشئة اإلجتماعیة؛ الثقافة؛ الشخصیة
31452-31457                                                                                                                      

.  محمد عبده محجوب1462

التنشئة االجتماعیة /  محمد عبده محجوب.

47289-47293                                                                                                                      

.  محمد عبده حافظ1463

2009.الھندرة اإلداریة  (إحتیاط) /  محمد عبده حافظ. - القاھرة : دار السحاب للنشر والتوزیع، 

47981-47982                                                                                                                      

.  محمد عبده حافظ1464

إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي  و المعاصر /  محمد عبده حافظ.
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43824-43828                                                                                                                      

.  أحمد عیاد1465

مدخل لمنھجیة البحث اإلجتماعي /  أحمد عیاد.

38821-38825                                                                                                                      

.  أحمد عیسي1466

2006.ثالثیة السالم و التنمیة  والدیمقراطیة- /  أحمد عیسي. - اإلسكندریة : مركز اإلسكندریة للكتاب، 

السالم العالمي، مقاالت؛ الدیمقراطیة؛ التنیة
31244-31249                                                                                                                      

.  أحمد عیسى1467

2006.ثالثیة السالم والتنمیة  والدیمقراطیة /  أحمد عیسى. - القاھرة : مركز اإلسكندري للكتاب، 

السالم؛ التنمیة؛ الدیمقراطیة
30200-30201                                                                                                                      

.  أحمد عیسى1468

مسؤولیة المستشفیات الحكومیة : دراسة مقارنة /  أحمد عیسى.

35587-35591                                                                                                                      

.  محمد عیسى عبد هللا1469

العالقات اإلقتصادیة الدولیة /  محمد عیسى عبد هللا، موسى ابراھیم.

35451-35453                                                                                                                      

.  أحمد عرافات القاضي1470

اإلسالم والغرب /  أحمد عرافات القاضي.

40890-40894                                                                                                                      

.  محمد عرب1471

االستشراق /  محمد عرب.

33059-33061                                                                                                                      

.  محمد غربي1472

التكامل العربي بین دوافع التنمیة المستدامة و ضغوط العولمة /  محمد غربي.

48646-48650                                                                                                                      

.  محمد غربي1473

التحوالت السیاسیة و إشكالیة التنمیة المستدامة و ضغوط العولمة /  محمد غربي.

53924-53928                                                                                                                      

.  محمد غربي1474

التكامل العربي بین دوافع التنمیة المستدامة و ضغوط العولمة /  محمد غربي.
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53939-53943                                                                                                                      

.  محمد غربي1475

التكامل العربي بین دوافع التنمیة المستدامة و ضغوط العولمة /  محمد غربي.

54465-54469                                                                                                                      

.  محمد غربي1476

الھجرة غیر الشرعیة في منطقة البحر األبیض المتوسط /  محمد غربي.

54602-54604                                                                                                                      

.  محمد غربي و آخرون1477

الھجرة غیر الشرعیة في منطقة البحر األبیض المتوسط : المخاطر و إستراتیجیة المواجھة /  محمد غربي و آخرون.

53964-53968                                                                                                                      

.  أحمد عرفات القاضي1478

تجدید الخطاب الدیني : المرأة السیاسة العلیا- قضیة الحریة عند الصعیدي- االستشراق و النھضة الحدیثة /  أحمد عرفات القاضي.

46321-46322                                                                                                                      

.  أحمد عطیة هللا1479

القاموس السیاسي /  أحمد عطیة هللا.

39960                                                                                                                                  

.  محمد عودة الجبور1480

الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم اإلرھاب /  محمد عودة الجبور.

35345-35349                                                                                                                      

.  محمد عوض1481

عالم الحروب الصلیبیة بحوث ودراسات /  محمد عوض.

36163                                                                                                                                  

.  محمد، فالح صالح1482

2014. - 239.. - عمان : دار حامد، 3ادارة الموارد البشریة : مدخل تطبیقي / فالح صالح محمد. - ط

55893/1-55893/8                                                                                                              

.  أحمد فتحي1483

المسؤولیة الجنائیة في الفقھ اإلسالمي /  أحمد فتحي.

33907                                                                                                                                  

.  أحمد فتحي بھنسي1484

العقوبة في الفقھ اإلسالمي دراسة فقھیة متحررة /  أحمد فتحي بھنسي.

33906                                                                                                                                  
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.  محمد فتحي یونس1485

صناعة الدیكتاتور : دراسة في أسالیب الدعایة للقادة السیاسیین /  محمد فتحي یونس.

52486-52490                                                                                                                      

.  محمد فتحي عبد الھادي1486

مجتمع المعلومات بین النظریة والتطبیق /  محمد فتحي عبد الھادي.

49559-49560                                                                                                                      

.  محمد فتحي عید1487

واقع اإلرھاب في الوطن العربي /  محمد فتحي عید.

37740-37744                                                                                                                      

.  أحمد فراج1488

اإلسالم دین اإلشتراكیة /  أحمد فراج.

39895                                                                                                                                  

.  محمد فرج1489

مذكرات في النظم السیاسیة /  محمد فرج.

35578-35581                                                                                                                      

.  محمد فرج1490

مذكرات في النظم السیاسیة /  محمد فرج.

44829-44833                                                                                                                      

.  محمد فرج1491

مذكرات في النظم السیاسیة /  محمد فرج.

45275-45279                                                                                                                      

.  أحمد فرید مصطفى1492

تطور التاریخ االقتصادي االسالمي و الوضعي /  أحمد فرید مصطفى.

50933                                                                                                                                  

.  محمد فریحة1493

 في وھران /  محمد فریحة.1960دیسمبر 

55123                                                                                                                                  

.  أحمد فكرى1494

بحوث في تاریخ الحضارة اإلسالمیة /  أحمد فكرى.

51859-51863                                                                                                                      

.  محمد فھمي، عبد القادر1495
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المدخل الى دراسة االستراتیجیة / عبد القادر محمد فھمي.

55623/1-55623/3                                                                                                              

.  أحمد فوزي ملوخیة1496

2009.مبادئ اإلقتصاد /  أحمد فوزي ملوخیة. - اإلسكندریة : مركز اإلسكندریة للكتاب، 

اإلقتصاد الجزئي؛ مبادئ اإلقتصاد
30884-30889                                                                                                                      

.  محمد ھالل1497

مذكرات في القانون التجاري /  محمد ھالل.

34023                                                                                                                                  

.  محمد ھنائي عبد الھادي1498

نھایة اإلستعمار البرتغالي /  محمد ھنائي عبد الھادي.

39926                                                                                                                                  

.  أحمد ھني1499

العملة والنقود /  أحمد ھني.

38876-38880                                                                                                                      

.  أحمد ھني1500

العوملة والنفوذ /  أحمد ھني.

41553-41555                                                                                                                      

.  محمد ھاشم1501

اشكالیة الصمت األمریكي /  محمد ھاشم.

40163-40165                                                                                                                      

.  محمد إبراھیم1502

العولمة و التجارة الدولیة /  محمد إبراھیم.

36773-16777                                                                                                                      

.  محمد إبراھیم1503

جغرافیة آسیا /  محمد إبراھیم.

49441-49445                                                                                                                      

.  محمد إبراھیم1504

المظاھر الجغرافیة للتوسع العمراني /  محمد إبراھیم.

49446-49450                                                                                                                      

.  محمد إبراھیم1505

مبادئ علم اإلقتصاد /  محمد إبراھیم.
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49232-49234                                                                                                                      

.  أحمد إبراھیم1506

تاریخ التشریع اإلسالمي /  أحمد إبراھیم.

36481-36485                                                                                                                      

.  أحمد إبراھیم منصور1507

المعرفة اإلقتصادیة : دراسة في النسق التاریخي و العقدي /  أحمد إبراھیم منصور.

50451-50455                                                                                                                      

.  محمد إبراھیم مبروك1508

اإلسالم و الغرب األمریكي بین حتمیة الصدام و أمكانیة الحوار /  محمد إبراھیم مبروك.

44511-44515                                                                                                                      

.  محمد إبراھیم مبروك1509

اإلسالم و الغرب األمریكي بین حتمیة الصدام و أمكانیة الحوار /  محمد إبراھیم مبروك.

44602-44606                                                                                                                      

.  محمد إبراھیم ابو الھیجاء1510

التحكیم بواسطة االنترنیت /  محمد إبراھیم ابو الھیجاء.

35269-35273                                                                                                                      

.  محمد إبراھیم رمضان أحمد1511

2007.البحث العلمي أسس وتحلیل وتطبیقات /  محمد إبراھیم رمضان أحمد. - اإلسكندریة : دار المعرفة الجامعیة، 

البحث العلمي
30965-30970                                                                                                                      

.  محمد إبراھیم شرف1512

2008.المشكالت البیئیة المعاصرة : األسباب، اآلثار، والحلول /  محمد إبراھیم شرف. - اإلسكندریة : دار المعرفة الجامعیة، 

البیئة؛ التلوث

تقع ھذه الدراسة في ثمانیة فصول، یتناول الفصل الول أسباب التدھور البیئي ثم تعالج الفصول السبعة األخراى أھم المشكالت البیئیة العالمیة في الوقت الحاضر مثل: 
التلوث الھوائي، األمطار الحمضیة، استنزاف طبقة األوزون ، اإلحتباس الحراري، التغیرات المناخیة، التصحر، والتلوث السمعي( الضوضاء)

30977-30982                                                                                                                      

.  محمد إبراھیم عبد الرحیم1513

2009.العولمة والتجارة الدولیة /  محمد إبراھیم عبد الرحیم. - اإلسكندریة : مؤسسة شباب الجامعة، 

العولمة؛ التجارة الدولیة

النظریة الحدیثة للتجارة ترى أن التجارة الدولیة تقوم على فكرة الشركات القائدة ذات إقتصادیات الحجم والتي تعتمد شكل كبیر على شبكات القیمة وسالسل القیمة. 
وعلى الجانب اآلخر نجد نظریات كثیرة اعتمدت على فكرة الدولة ومحدداتھا الذاتیة للمیزة النسبیة ومن ثم انطالقتھا للخارج. لذلك ال یمكن فصل العولمة اإلقتصادیة 

عن تبادالت التجارة الخارجیة.
31889-31894                                                                                                                      

.  أحمد إسماعیل یحیى1514

150



اإلسالم و المعتقدات الدینیة القدیمة /  أحمد إسماعیل یحیى.

53245-53249                                                                                                                      

.  محمد إقبال.1515

46749-46753                                                                                                                      

.  محمد ودوع1516

 /  محمد ودوع.1954-1962الدعم اللیبي للثورة الجزائریة : 

55046                                                                                                                                  

.  محمد، وھبان1517

الصراعات العرقیة واستقرار العالم المعاصر : دراسة في االقلیات والجماعات والحركات العرقیة / وھبان محمد.

55656/1-55656/3                                                                                                              

.  أحمد وھبان1518

التخالف السیاسي و غایات التنمیة السیاسیة /  أحمد وھبان.

44622-44626                                                                                                                      

.  أحمد وھبان1519

حلف شمال األطلسي /  أحمد وھبان.

45128-45136                                                                                                                      

.  میلیا شیفنوفا1520

روسیا _ بوتن /  میلیا شیفنوفا.

36555-36557                                                                                                                      

.  محمدالسماك1521

جغرافیة النفط /  محمدالسماك.

50934-50936                                                                                                                      

.  محمدالعربي الزبیري1522

 /  محمدالعربي الزبیري.1792-1830التجارة الخارجیة تتشرق الجزائري 

33901                                                                                                                                  

.  محمدالعربي فالح1523

اإلسالموفوبیا /  محمدالعربي فالح.

32894-32898                                                                                                                      

.  أحمیة سلیمان1524

تنظیم و تسییر المحاكم الخاصة بمنازعات العمل في الوطن العربي : بحث مقارن في تشریعات العمل العربیة /  أحمیة سلیمان.

51371                                                                                                                                  
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.  أحمدحمداني1525

تجارة األسلحة و أثرھا في إنتھاكات حقوق اإلنسان /  أحمدحمداني.

50199-50203                                                                                                                      

.  محمدحسین حمادات1526

وظائف وقضایا معاصرة : اإلدارة التربویة /  محمدحسین حمادات.

47131-47133                                                                                                                      

.  محمدسعادي1527

قانون المنظمات الدولیة /  محمدسعادي.

54180-54184                                                                                                                      

.  محمدإسماعیل بالل1528

2008.السلوك التنظیمي /  محمدإسماعیل بالل. - اإلسكندریة : دار الجامعة الجدیدة، 

السلوك التنظیمي

بإعتبار أن السلوك التنظیمي محصلة لتفاعل خصائص الفرد وخصائص الجماعة وبیئة المنظمة وفي ضوء ذلك تم تقسیم ھذه المذكرات إلى ثالثة أقسام رئیسیة یتناول 
القسم األول محددات السلوك التنظیمي المرتبطة بالفرد ویتناول القسم الثاني محددات السلوك التنظیمي المرتبطة بالجماعة ویتناول القسم الثالث محددات السلوك 

التنظیمي المرتبطة ببیئة المنظمة.
31361-31366                                                                                                                      

.  مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة.1529

36948-36952                                                                                                                      

.  مجلس تعاون لدول الخلیج العربیة.1530

39007-39011                                                                                                                      

.  مخلص طھ الصیادي1531

تطور مفھوم الدولة في المجتمع /  مخلص طھ الصیادي.

42879-42881                                                                                                                      

.  محمفوظ جودة، د1532

أسالیب البحث العلمي في میدان العلوم االداریة / د محمفوظ جودة.

31829-31834                                                                                                                      

.  میمونة حمزة منصور1533

تاریخ الدولة العثمانیة /  میمونة حمزة منصور.

36022-36026                                                                                                                      

.  محمود  محمد الجوھري1534

اإلتجاھات الجدیدة في العالقات العامة /  محمود  محمد الجوھري.

2260/08 -2692                                                                                                                  

.  محمود ممداني1535
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دارفور منقذون وناجون /  محمود ممداني.

38958-38959                                                                                                                      

.  محمود ممداني1536

دارفور /  محمود ممداني.

40556-40560                                                                                                                      

.  محمود ممداني1537

دارفور منقوذون وناجحون /  محمود ممداني.

42523-42525                                                                                                                      

.  محمود أحمد1538

الجریمة المنظمة االرھاب و غسیل األموال /  محمود أحمد.

47389-47393                                                                                                                      

.  محمود محمد الجراح1539

أصول البحث العلمي /  محمود محمد الجراح.

36681-36685                                                                                                                      

.  محمود محمد یاقوت1540

جرائم غسل األموال بین اإلتفاقیات الدولیة و التشریعات الوطنیة : دراسة مقارنة /  محمود محمد یاقوت.

53165-53167                                                                                                                      

.  محمود أحمد عبابنة1541

جرائم الحاسوب وأبعادھا الدولیة /  محمود أحمد عبابنة.

35343-35344                                                                                                                      

.  محمود محمود حجازي1542

مكافحة اإلرھاب الدولي بین القانون الدولي ومماراسات الدول /  محمود محمود حجازي.

40125-40127                                                                                                                      

.  محمود محارب1543

سیاسة إسرائیل النوویة و عملیة صنع قرارات األمن القومي فیھا /  محمود محارب.

53801-53805                                                                                                                      

.  محمود محفوظ1544

األمة و الدولة من القطیعة إلى المصالحة /  محمود محفوظ.

36704-36707                                                                                                                      

.  محمود مھمور1545

علم االجتماع السیاسي /  محمود مھمور.
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51266-51270                                                                                                                      

.  محمود األشرم1546

اقتصادیات المیاه في الوطن العربي والعالم /  محمود األشرم.

35228-35229                                                                                                                      

.  محمود األشرم1547

التانوع الحیوي و التنمیة المستدامة و الغذاء /  محمود األشرم.

53769-53772                                                                                                                      

.  میلود المھذبي1548

قضیة لوكیربي و أحكام القانون الدولي /  میلود المھذبي.

44797-44799                                                                                                                      

.  میلود المھذبي1549

قصیة لوكیربي و أحكام القانون الدولي /  میلود المھذبي.

45260-45264                                                                                                                      

.  محمود االشرم1550

اقتصادیات المیاه في الوطن العربي والعالم /  محمود االشرم.

39116-39120                                                                                                                      

.  محمود انیس، بكر عمر1551

2014. - 231.المسؤولیة األمنیة في إدارة األزمات والكوارث / بكر عمر محمود انیس. - القاھرة : دار الفكر الجامعي، 

55806/1-55806/5                                                                                                              

.  محمود الشناوي1552

العراق التائھ بین الطائفیة و القومیة /  محمود الشناوي.

52506-52510                                                                                                                      

.  محمود السید1553

2009.افریقیا و األطماع الغربیة /  محمود السید. - اإلسكندریة : مؤسسة شباب الجامعة، 

اإلستعمار الغربي؛ افریقیا
30168-30169                                                                                                                      

.  محمود السید1554

2006.تاریخ دول المغرب العربي لیبیا_ تونس_ الجزائر_ المغرب_ موریطانیا /  محمود السید. - اإلسكندریة : مؤسسة شباب الجامعة، 

دول المغرب العربي
30621-30622                                                                                                                      

.  محمود السید1555

2009.افریقیا واألطماع الغربیة /  محمود السید. - اإلسكدریة : مؤسسة شباب البجامعة، 
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افرقیا؛ اإلستعمار الغربي
31039-31042                                                                                                                      

.  محمود السید1556

2006.تا ریخ أوربا واألمریكتین /  محمود السید. - اإلسكندریة : مؤسسة شباب الجامعة، 

تأریخ أروبا؛ تاریخ أمریكا
31308-31313                                                                                                                      

.  محمود السید1557

2007.التاریخ الیوناني والروماني /  محمود السید. - اإلسكندریة : مؤسسة شباب الجامعة، 

تاریخ الیونان؛ تاریخ الرومان
31297-31301                                                                                                                      

.  محمود السید1558

2004.تاریخ دول جنوب شرق أسیا /  محمود السید. - اإلسكندریة : مؤسسة شباب الجامعة، 

تاریخ جنوب شرق أسیا

تقع جنوب شرق أسیا في المنطقة الواقعة بین الھند والصین ویجمع بورما وفتنام الشمالیة والجنوبیة والوس وكمبودیا( اتحاد المالیو وبورنیو وسراواك) وأندنوسیا 
والفلبین.

31337-31342                                                                                                                      

.  محمود السید1559

افریقیا واألطماع الغربیة /  محمود السید.

35892-35896                                                                                                                      

.  محمود السید1560

تاریخ دولني المرابطین والموحدین /  محمود السید.

35997-35999                                                                                                                      

.  محمود السید1561

التاریخ الیوناني والروماني /  محمود السید.

36541                                                                                                                                  

.  محمود السید1562

تاریخ دول المغرب العربي /  محمود السید.

36588-36592                                                                                                                      

.  محمود السید1563

تاریخ الیھود القدیم والحدیث /  محمود السید.

36593-36597                                                                                                                      

.  محمود السید1564

في التاریخ الیوناني و الروماني /  محمود السید.

49379-49383                                                                                                                      
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.  محمود السید1565

تاریخ العرب في بالد األندلس /  محمود السید.

49384-49388                                                                                                                      

.  محمود السید1566

تاریخ الدولة البیزنطیة /  محمود السید.

49389-49393                                                                                                                      

.  محمود السید1567

تاریخ الدولة العثمانیة /  محمود السید.

49394-49398                                                                                                                      

.  محمود السید1568

تاریخ دول المغرب العربي /  محمود السید.

49411-49415                                                                                                                      

.  محمود السید1569

إفریقیا و األطماع الغربیة /  محمود السید.

49416-49418                                                                                                                      

.  محمود السید1570

تاریخ الیھود القدیم و الحدیث /  محمود السید.

49419                                                                                                                                  

.  محمود السید1571

التتار و المغول /  محمود السید.

49420                                                                                                                                  

.  محمود السید1572

دول آسیا الوسطى و األطماع الغربیة /  محمود السید.

49422-49424                                                                                                                      

.  محمود السید1573

تاریخ دول جنوب شرقي آسیا /  محمود السید.

49430-49433                                                                                                                      

.  محمود السید1574

إفریقیا و األطماع الغربیة /  محمود السید.

33314-33321                                                                                                                      

.  محمود السید1575
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تاریخ الدولة البیزنطیة /  محمود السید.

51821-51822                                                                                                                      

.  محمود السید1576

التاریخ الیوناني و الروماني /  محمود السید.

51856-51858                                                                                                                      

.  محمود السید1577

تاریخ دول المغرب العربي : الجزائر - المغرب - تونس /  محمود السید.

51869-51873                                                                                                                      

.  محمود الشریف1578

قائد الوالیة األولى و وزیر التسلیح إبان الثورة التحریریة /  محمود الشریف.

55135                                                                                                                                  

.  محمود الزھار1579

ال مستقبل بین األمم /  محمود الزھار.

39819-39823                                                                                                                      

.  محمود القدوة1580

الحكومة اإللكترونیة واإلدارة المعاصرة /  محمود القدوة.

34434-34439                                                                                                                      

.  محمود العادلي1581

الشرعیة الدولیة في ظل النظام العالمي الجدید /  محمود العادلي.

44703-44710                                                                                                                      

.  محمود العربي ولد خلیفة1582

الجزائر والعالم /  محمود العربي ولد خلیفة.

38107-38111                                                                                                                      

.  محمود العكة1583

إدارة األعمال الدولیة /  محمود العكة.

54320                                                                                                                                  

.  محمود امھز1584

في تاریخ الشرق األدنى القدیم /  محمود امھز.

49847-49851                                                                                                                      

.  محمود الوادي1585

العولمة وأبعادھا اإلقتصادیة /  محمود الوادي.
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34288-34291                                                                                                                      

.  محمود الوادي1586

مبادئ علم اإلقتصاد /  محمود الوادي، إبراھیم خریس.

34359-34364                                                                                                                      

.  محمود الوادي1587

األسس في علم اإلقتصاد /  محمود الوادي، إبراھیم خریس.

35191-35193                                                                                                                      

.  محمود الوادي1588

اإلقتصاد الكلي /  محمود الوادي.

43615-43619                                                                                                                      

.  محمود الوادي1589

العولمة وأبعادھا االقتصادیة /  محمود الوادي.

43697-43701                                                                                                                      

.  محمود الوادي1590

مبادئ علم االقتصاد /  محمود الوادي.

50951-50955                                                                                                                      

.  محمود ابراھیم1591

تاریخ وحصارة الرومان /  محمود ابراھیم.

46589-46593                                                                                                                      

.  محمود ابراھیم السعدني1592

تاریخ و حضارة الیونان /  محمود ابراھیم السعدني.

46584-46588                                                                                                                      

.  محمود، احمد1593

تطبیق النظریة السیاسیة : قضاثیا ونقاشات / احمد محمود.

55655/1-55655/3                                                                                                              

.  میلود ذبیح1594

الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة الجزائر /  میلود ذبیح.

32033-32037                                                                                                                      

.  میلود ذبیح1595

الفصل بین السلطات في االتجربة الدستوریة الجزائریة /  میلود ذبیح.

39462-39466                                                                                                                      
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.  میلود بن غربي1596

مستقبل منظمة األمم المتحدة في ظل العولمة /  میلود بن غربي.

38650-38654                                                                                                                      

.  محمود باشا محمد1597

2012.. - تیزي وزو : دار األمة، 2اإلستالء على إإیالة الجزائرأو ذریعة المروحیة /  محمود باشا محمد، عزیز نعمان. - الطبعة 

47992                                                                                                                                  

.  محمود باشا محمد1598

 أو اإلستیالء على إیالة الجزائر /  محمود باشا محمد.1827ذریعة المروحة 

55137                                                                                                                                  

.  محمود برھام المشاعلي1599

2007.اسرائیل من أین الى أین /  محمود برھام المشاعلي. - القاھرة : العربي للنشر والتوزیع، 

إسرائیل
31280-31284                                                                                                                      

.  محمود بكرى، محمد الباجس1600

2006.سقوط إمبراطوریة الفساد  یوسف والى وأعوانھ / محمد الباجس محمود بكرى. - القاھرة : مكتبة مدبولي، 

یوسف والى؛ مصر؛ الفساد
33528-33535                                                                                                                      

.  محمود بوترعة1601

رئیس الدولة في الفكر اإلسالمي المعاصر /  محمود بوترعة.

46934-46938                                                                                                                      

.  محمود بوترعة1602

واسطة السلوك في سیاسة الملوك /  محمود بوترعة.

47039-47043                                                                                                                      

.  محمود بوترعة1603

إشكالیة الحكم في الفكر اإلسالمي المعاصر /  محمود بوترعة.

47044-47048                                                                                                                      

.  محمود بوترعة1604

مناصب الحكومة اإلسالمیة في الفكر المارودي /  محمود بوترعة.

47050-47053                                                                                                                      

.  محمود حلمي1605

التحول الوطني و التحول اإلشتراكي /  محمود حلمي.

3265-3269                                                                                                                          
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.  محمود حامد عبد الرزاق1606

النظام المالي اإلسالمي و دوره في اإلقتصاد العربي /  محمود حامد عبد الرزاق.

50512-50516                                                                                                                      

.  محمود، خالد ولید1607

مراكز البحث العلمي : في الوطن العربي اإلطار المفاھیمي - األدوار - التحدیات - المستقبل / خالد ولید محمود.

55766                                                                                                                                  

.  محمود جاد هللا1608

إدارة األزمات /  محمود جاد هللا.

34110-34115                                                                                                                      

.  محمود، جاد هللا1609

2015. - 282.ادارة االزمات / جاد هللا محمود. - االردن : دار اسماة للنشر، 

55835/1-55835/2                                                                                                              

.  محمود حسین1610

المعرفةو اإلدارة اإللكترونیة وتطبیقاتھما المعاصرة /  محمود حسین.

43711-43715                                                                                                                      

.  محمود حسین الوادي1611

20006.مبادئ المالیة العامة /  محمود حسین الوادي، زكریا أحمد عزام. - عمان : دار المسیرة للنشر والتوزیع، 

المالیة العامة؛ اإلدارة المالیة؛ اإلقتصاد المالي

البحث في القواعد والصول الرئیسیة للمالیة العامة لذا فقد قسمت الدراسة إلى ستة فصول، یبحث الفصل األول منھا بتعریف لماھیة المالیة العامة ودور الدولة المالي 
والفصل الثاني یبحث في كیفیة حصول الدولة على اإلیرادات العامة، والفصل الثالث یبحث في النفقات اعامة وأنةاعھا واآلثار اإلقتقادیة لإلنفاق العام، أما الفصل 

الرابع فیبحث في الموازنة العامة كأداة تخطیطیة ھامة من أدوات المالیة العامة، والفصل الخامس یبحث في الرقابة المالیة العامة وأھمیتھا في المحافضة على المال 
العام، والفصل السادس یبحث في السیاسات المالیة والنقدیة وأدواتھا التي یمكن للدولة أن تمارسھا لتحقیق التوازن اإلقتصادي واإلجتماعي على مستوى اإلقتصد 

الوطني
31073-31078                                                                                                                      

.  محمود حسین الوادي1612

 /  محمود حسین الوادي.Islamic Economicsاالقتصاد االسالمي = 

46385-46389                                                                                                                      

.  محمود حسین الوادي، واخرون1613

االقتصاد االداري / واخرون محمود حسین الوادي.

55620/1-55620/5                                                                                                              

.  محمود یعقوب1614

المفھوم القانوني لإلرھاب /  محمود یعقوب.

37228-37229                                                                                                                      

.  محمود یعقوب1615
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المفھوم القانوني لإلرھاب /  محمود یعقوب.

50229-50233                                                                                                                      

.  محمود یونس1616

االقتصادیات الدولیة /  محمود یونس.

47259-47261                                                                                                                      

.  محمود یوسف1617

السلوك التنظیمي للمنظمات اإلداریة /  محمود یوسف.

34440-34445                                                                                                                      

.  محمود یوسف1618

فن العالقات العامة /  محمود یوسف.

42947-42949                                                                                                                      

.  محمود یوسف1619

السلوك التنظیمي للمنظمات االداریة /  محمود یوسف.

43691-43695                                                                                                                      

.  محمود سلیمان1620

األمن الدولي و مجلسھ الموقر /  محمود سلیمان.

43254-43258                                                                                                                      

.  محمود، سلیمان1621

1.االمن الدولي و مجلس الموقر / سلیمان محمود. - ط.

االمن الدولي - المجلس الموقر
55962                                                                                                                                  

.  محمود صالح العادیلي1622

الشرعیة الدولیة في ظل النظام العالمي الجدید /  محمود صالح العادیلي.

40003-40005                                                                                                                      

.  محمود شاكر1623

1 / 2.موسوعة الحضارات 

46175/2-46176/2                                                                                                              

.  محمود، شاكر1624

2011.. - عمان : دار اسامة، 5 / شاكر محمود. - ط2موسوعة التاریخ الخلیج العربي ج

55888/1-55888/7                                                                                                              

.  محمود، شاكر1625

2011. - 484.. - عمانة : دار اسامة، 5 / شاكر محمود. - ط1موسوعة تاریخ الخلیج العربي ج
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55887/1-55887/7                                                                                                              

.  محمود سید فھمي1626

أسس الخدمة اإلجتماعیة /  محمود سید فھمي.

36671-36675                                                                                                                      

.  محمود سعید عمران1627

حضارة آوربا في العصور الوسطى /  محمود سعید عمران.

36027-36031                                                                                                                      

.  محمود سعید عمران1628

معالم تاریخ أوروبا في العصور الوسطى /  محمود سعید عمران.

36038-36042                                                                                                                      

.  محمود سعید عمران1629

منھج البحث التاریخي /  محمود سعید عمران.

36338-36342                                                                                                                      

.  محمود سعید عمران1630

دراسات في حضارة ونظم أوروبا في العصور الوسطى /  محمود سعید عمران.

36364-36368                                                                                                                      

.  محمود سعید عمران1631

بحوث في العالقات بین الشرق وزالغرب /  محمود سعید عمران.

36442-36446                                                                                                                      

.  محمود سعید عمران1632

تاریخ الحروب الصلیبیة /  محمود سعید عمران.

36583-36587                                                                                                                      

.  میلود صفاوي1633

المدخل إلى المنھجیة في علم اإلجتماع /  میلود صفاوي.

38861-38865                                                                                                                      

.  محمود قاسم1634

أمریكا تضرب نفسھا /  محمود قاسم.

45022-45026                                                                                                                      

.  محمود علي عیسى1635

كذبات بوش الخمس الكبیرة /  محمود علي عیسى.

35975-35976                                                                                                                      
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.  محمود غالب البكاري1636

الواقع السوسیولوجي للتعددیة السیاسیة في الیمن /  محمود غالب البكاري.

44949-44950                                                                                                                      

.  محمود عباس1637

طریق أسلوا /  محمود عباس.

38522-38525                                                                                                                      

.  محمود عبد اللطیف موسى1638

التخطیط اإلستراتیجي إلدارة الجودة الشاملة في التدریب اإلداري في ضوء خبرات الغرب /  محمود عبد اللطیف موسى.

54831-54833                                                                                                                      

.  محمود عبد الحافظ1639

الشراكة بین القطاعین العام و الخاص و متطلبات التنمیة /  محمود عبد الحافظ.

51534-51538                                                                                                                      

.  محمود عبد العزیز سالم1640

المغرب اإلسالمي /  محمود عبد العزیز سالم.

39956                                                                                                                                  

.  محمود عبد الفضیل1641

العرب و التجربة اآلسیاویة /  محمود عبد الفضیل.

48921-48925                                                                                                                      

.  محمود عبد الفضیل1642

سیاسات التنمیة اإلقتصادیة و اإلجتماعیة /  محمود عبد الفضیل.

49101-49105                                                                                                                      

.  محمود عبد الفضیل1643

العرب و التجربة اآلسیویة /  محمود عبد الفضیل.

53744-53748                                                                                                                      

.  محمود عبده1644

أزمة اإلسالمیین بین الثورة و السیاسة /  محمود عبده.

52491-52495                                                                                                                      

.  محمود عبدون1645

شھادة مناضل من الحركة الوطنیة /  محمود عبدون.

55117                                                                                                                                  

.  محمود عكة1646
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ادارة األعمال الدولیة /  محمود عكة.

50079-50083                                                                                                                      

.  محمود عقلة1647

إدارة المؤسسات الدولیة /  محمود عقلة.

34158-34163                                                                                                                      

.  محمود عودة1648

أسالیب اإلتصال و التغیر اإلجتماعي /  محمود عودة.

51315                                                                                                                                  

.  محمود فھمي زیدان1649

1979.المنطق الرمزي : نشأتھ و تطوره /  محمود فھمي زیدان. - دار النھضة العربیة : بیروت، 

51320                                                                                                                                  

.  محمود إسماعیل عمار1650

حقوق اإلنسان دراسة مقارنة /  محمود إسماعیل عمار.

48213-48217                                                                                                                      

.  میلود، ولد الصدیق1651

مفاھیم اولیة في تحلیل السیاسة الخارجیة / ولد الصدیق میلود.

55519/1-55519/3                                                                                                              

.  محمودالسید1652

إفریقیا و األطماع الغربیة /  محمودالسید.

33314-33321                                                                                                                      

.  محمودي مراد1653

النظریة العامة للمناطق اإلقتصادیة الحرة /  محمودي مراد.

54902-54906                                                                                                                      

.  محمودي عبد القادر1654

حوار مترشح إفتراضي لإلنتخابات الرئاسیة الجزائریة /  محمودي عبد القادر.

41583-41585                                                                                                                      

.  مجموعة1655

الوطن العربي وامریكا الالتینیة /  مجموعة.

24055-24057                                                                                                                      

.  مجموعة1656

السیادة والسلطة اآلفاق الوطنیة والحدود /  مجموعة.
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24104-24106                                                                                                                      

.  مجموعة1657

االحتالل االمریكي للعراق صورة ومصائر /  مجموعة.

24125-24127                                                                                                                      

.  مجموعة1658

االحتالل األمریكي للعراق المشھد األخیر /  مجموعة.

24140-24142                                                                                                                      

.  مجموعة1659

الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان في الوطن العربي /  مجموعة.

24143-24145                                                                                                                      

.  مجموعة1660

إحتالل العراق األھداف النتائج المستقیل /  مجموعة.

24219-24221                                                                                                                      

.  مجموعة1661

الوطن العربي في السیاسة األمریكیة /  مجموعة.

24246-24248                                                                                                                      

.  مجموعة1662

صناعة الكراھیة في العالقا ت العربیة األمریكیة /  مجموعة.

24252-24254                                                                                                                      

.  مجموعة1663

المسألة الدیمقراطیة في الوطن العربي /  مجموعة.

24264-24266                                                                                                                      

.  مجموعة1664

قارعة سبتمبر /  مجموعة.

45164-45168                                                                                                                      

.  مجموعة1665

العرب والدائرة اإلفریقیة /  مجموعة.

24116-24118                                                                                                                      

.  مجموعة1666

 /  مجموعة.2006-2007حال األمة العربیة   

24153-24155                                                                                                                      
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.  مجموعة1667

الحركات اإلسالمیة والدیمقراطیة : دراسات /  مجموعة.

24255-24257                                                                                                                      

.  مجموعة1668

حقوق اإلنسان العربیة /  مجموعة.

24312-24314                                                                                                                      

.  مجموعة1669

تطویر الوعي القومي في المغرب العربي /  مجموعة.

24079-24081                                                                                                                      

.  مجموعة من المؤلفین1670

مراكز الفكر أدمغة حرب األفكار /  مجموعة من المؤلفین.

51281-51285                                                                                                                      

.  مجموعة من المؤلفین1671

النمو االقتصادي والتنمیة المستدامة في الدول العربیة : سیاسات التنمیة وفرص العمل : دراسات قطریة /  مجموعة من المؤلفین.

55529                                                                                                                                  

.  مجموعة من المؤلفین1672

ابستمولوجیا العلوم االنسانیة : في الفكر العربي والفكر الغربي المعاصر /  مجموعة من المؤلفین.

55542/1-55542/2                                                                                                              

.  مجموعة من المؤلفین1673

مستقبل التغییر في الوطن العربي /  مجموعة من المؤلفین.

55548/1-55548/2                                                                                                              

.  مجموعة من األساتذة1674

التفتیش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق /  مجموعة من األساتذة.

52170-52174                                                                                                                      

.  مجموعة من األساتذة1675

التخطیط و التنمیة السیاحیة /  مجموعة من األساتذة.

52210-52214                                                                                                                      

.  مجموعة من األساتذة1676

التمویل الدولي /  مجموعة من األساتذة.

52246-52250                                                                                                                      

.  مجموعة من الباحثین1677
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الحركات اإلسالمیة والدیمقراطیة /  مجموعة من الباحثین.

39343-39347                                                                                                                      

.  مجموعة من الباحثین1678

العالقات العربیة التركیة /  مجموعة من الباحثین.

39351-39352                                                                                                                      

.  مجموعة من الباحثین1679

النزاعات األھلیة العربیة : العوامل الداخلیة و الخارجیة /  مجموعة من الباحثین.

47539-47543                                                                                                                      

.  مجموعة من الباحثین1680

الدیمقراطیة المتعثرة مسار التحركات العربیة الراھنة من أجل الدیمقراطیة /  مجموعة من الباحثین.

53583-53587                                                                                                                      

.  مجموعة من الباحثین1681

مستقبل اإلسالم السیاسي في الوطن العربي /  مجموعة من الباحثین.

53671-53675                                                                                                                      

.  مجموعة من الباحثین1682

اللسان العربي و إشكالیة التلقي /  مجموعة من الباحثین.

54115-54119                                                                                                                      

.  مجموعة من الباحثین1683

الحركات اإلحتجاجیة في الوطن العربي /  مجموعة من الباحثین.

54125-54129                                                                                                                      

.  مجموعة من الباحثین1684

فھم االمن القومي الجزائري من مدخلي االمن الوطني والدفاع الوطني /  مجموعة من الباحثین.

55539/1-55539/2                                                                                                              

.  مجموعة من الخبراء و المتخصصین1685

مكافحة اإلتجار بالبشر ( حلقة علمیة) /  مجموعة من الخبراء و المتخصصین.

48751-48755                                                                                                                      

.  مجموعة مؤلفین1686

 ینایر مباحث و شھادات /  مجموعة مؤلفین.25

48681-48685                                                                                                                      

.  مجموعة مؤلفین1687

النمو اإلقتصادي و التنمیة المستدامة في الدول العربیة- األبعاد اإلقتصادیة /  مجموعة مؤلفین.
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48706-48710                                                                                                                      

.  مجموعة مؤلفین1688

النمو اإلقتصادي و التنمیة المستدامة في الدول العربیة- األبعاد السیاسیة /  مجموعة مؤلفین.

48711-48715                                                                                                                      

.  مجموعة مؤلفین1689

 /  مجموعة مؤلفین.2012-1إنفصال جنوب السودان- المخاطر و الفرص 

48721-48725                                                                                                                      

.  مجموعة مؤلفین1690

 /  مجموعة مؤلفین.2012-1ثورة تونس : األسباب و السیاقات و التحدیات 

48726-48730                                                                                                                      

.  مجموعة مؤلفین1691

دور القطاع الخاص في مسار التنمیة المستدامة و ترشید الحكم /  مجموعة مؤلفین.

48731-48735                                                                                                                      

.  مجموعة مؤلفین1692

ظاھرة ویكیلیس ، جدل اإلعالم و السیاسة بین اإلفتراضي و /  مجموعة مؤلفین.

48741-48745                                                                                                                      

.  مجموعة مؤلفین1693

 ینایر : مباحث و شھادات /  مجموعة مؤلفین.25

53643-53647                                                                                                                      

.  مجموعة مؤلفین1694

اإلنفجار العربي الكبیر في األبعاد الثقافیة و السیاسیة /  مجموعة مؤلفین.

53651-53655                                                                                                                      

.  مجموعة مؤلفین1695

العرب و إیران : مراجعة في التاریخ و السیاسة /  مجموعة مؤلفین.

53773-53777                                                                                                                      

.  مجموعة مؤلفین1696

العرب و تركیا : تحدیات الحاضر و رھانات المستقبل /  مجموعة مؤلفین.

53778-53782                                                                                                                      

.  مجموعة مؤلفین1697

ثورة تونس : األسباب و السیاقات و التحدیات /  مجموعة مؤلفین.

53791-53795                                                                                                                      
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.  مجموعة مؤلفین1698

خلفیات الثورة : دراسات سوریة /  مجموعة مؤلفین.

53796-53800                                                                                                                      

.  مجموعة مؤلفین1699

إنفصال جنوب السودان : المخاطر و الفرص /  مجموعة مؤلفین.

53836-53840                                                                                                                      

.  مجموعة مؤلفین1700

ما العدالة؟ : معالجات في السیاق العربي /  مجموعة مؤلفین.

53864-53868                                                                                                                      

.  مجموعة مؤلفین1701

التداعیات الجیوستراتیجیة للثورات العربیة /  مجموعة مؤلفین.

54037-54041                                                                                                                      

.  مجموعة مؤلفین1702

النمو االقتصادي و التنمیة المستدامة في الدول العربیة : األبعاد السیاسیة و االجتماعیة /  مجموعة مؤلفین.

55750/1-55750/2                                                                                                              

.  مجموعة مؤلفین1703

الھویة و تحدیات العصر : جدال الھویات، حوار المجاورة أو صراع االختالف /  مجموعة مؤلفین.

55752                                                                                                                                  

.  مجموعة مؤلفین1704

ما بعد الحداثة : دراسات في التحوالت االجتماعیة و الثقافیة في الغرب /  مجموعة مؤلفین.

55764                                                                                                                                  

.  مجموعة مؤلفین1705

الدین ،الدم والبارود : في التوظیف االستخباراتي للجماعات االسالمیة المسلحة في الشرق االوسط /  مجموعة مؤلفین.

55547/1-55547/2                                                                                                              

.  مجموعة مؤلفین1706

االنفجار العربي الكبیر : في االبعاد الثقافیة والسیاسیة /  مجموعة مؤلفین.

55660/1-55660/3                                                                                                              

.  مجموعة باحثین1707

منطقة التجارة الحرة العربیة : التحدیات و ضرورات /  مجموعة باحثین.

47674-47678                                                                                                                      

.  مجموعة باحثین1708
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إستعادة التوازن إستراتیجیة للشرق األوسط لرسم الرئیس الجدید /  مجموعة باحثین.

45544-45548                                                                                                                      

.  مجموعة باحثین1709

إدارة األمن الحدودي /  مجموعة باحثین.

55461                                                                                                                                  

.  مجموعة باحثین1710

داعش و الجماعات القتالیة : دراسات عربیة و غربیة /  مجموعة باحثین.

55585                                                                                                                                  

.  مجموعة باحثین1711

المجتمع المدني العربي : في ظل العولمة من اإلقلیمیة إلى العالمیة /  مجموعة باحثین.

55675                                                                                                                                  

.  مجموعة خبراء1712

أثر التخطیط اإلستراتیجي في تطویر الموارد البشریة /  مجموعة خبراء.

50421-50425                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1713

التمكین و أثره على المنظمات العربیة /  مجموعة خبراء.

50426-50430                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1714

اإلدارة األرشیدة و بناء دولة المؤسسات /  مجموعة خبراء.

50436-50440                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1715

تحدیات التجارة العامة /  مجموعة خبراء.

50466-50470                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1716

دراسات الموارد البشریة /  مجموعة خبراء.

50476-50480                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1717

دراسات في اإلقتصاد /  مجموعة خبراء.

50481-50485                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1718

 /  مجموعة خبراء.1رأس المال الفكري العربي إستراتیجیة التطویر ج 
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50486-50490                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1719

 /  مجموعة خبراء.2رأس المال الفكري العربي إستراتیجیة التطویر ج 

50486/1-50490/1                                                                                                              

.  مجموعة خبراء1720

التجارة االلكترونیة تجارة بالحدود /  مجموعة خبراء.

50608-50612                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1721

االدارة االلكترونیة مدخل للمدینة االلكترونیة /  مجموعة خبراء.

50613-50616                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1722

االدارة المحلیة و البلدیات في الوطن العربي /  مجموعة خبراء.

50617-50618                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1723

البلدیات والمحلیات في ظل االدوار الجدیدة /  مجموعة خبراء.

50619-50621                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1724

التنمیة العقاریة و العمرانیة /  مجموعة خبراء.

50622-50625                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1725

تطویر االدارة المحلیة في الوطن العربي /  مجموعة خبراء.

50626-50627                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1726

البرلمان االلكتروني : توظیف تكنولوجیا المعلومات و االتصال /  مجموعة خبراء.

50649-50652                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1727

تخطیط المدینة االلكترونیة /  مجموعة خبراء.

50664-50666                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1728

التنمیة الریفیة و المحلیة وسیلة الحكومات تحقیق التنمیة الشاملة /  مجموعة خبراء.

50672                                                                                                                                  
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.  مجموعة خبراء1729

المنظور االقتصادي للتنمیة المستدامة /  مجموعة خبراء.

50681-50684                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1730

المرجع في التدرب و إدارة الموارد البشریة /  مجموعة خبراء.

50700-50702                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1731

االصالح االداري لتدعیم سیاسات االصالح االقتصادي /  مجموعة خبراء.

50703-50705                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1732

تجارب عربیة في االصالح االداري /  مجموعة خبراء.

50706-50708                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1733

االدارة االستراتیجیة لتكالیف النقل و دورھا في تنمیة حركة التجارة /  مجموعة خبراء.

50728-50730                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1734

أمن المعلومات و الحكومة االلكترونیة /  مجموعة خبراء.

50749-50753                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1735

االدارة المتكاملة للموارد المائیة في الدول العربیة /  مجموعة خبراء.

50754-50758                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1736

سیاسات تحریر االقتصاد و االتقافیات التجارة الحرة في المنطقة العربیة /  مجموعة خبراء.

50759-50763                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1737

عولمة االقتصاد و االدارة العربیة /  مجموعة خبراء.

50764-50766                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1738

األزمة المالیة العالمیة التداعیات و اآلثار على اقتصاد الدول العربیة /  مجموعة خبراء.

50767-50771                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1739
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منظمة التجارة العالمیة في ضوء المفاوضات جولة الدوحة /  مجموعة خبراء.

50772-50775                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1740

إشكالیة االتنمیة في الوطن العربي في ظل المتغیرات العالمیة /  مجموعة خبراء.

51444-51448                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1741

حالة الحكومة و اإلدارة العامة في الدول العربیة /  مجموعة خبراء.

51449-51453                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1742

اإلدارة العامة و المحلیة العربیة في التاریخ اإلسالمي /  مجموعة خبراء.

51454-51458                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1743

إدارة األزمات و الكوارث /  مجموعة خبراء.

51469-51473                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1744

اإلدارة الرشیدة و بناء دولة المؤسسات /  مجموعة خبراء.

51479-51483                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1745

التنظیم و أداء المنظمات بحوث محكمة منتقاة /  مجموعة خبراء.

51499-51503                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1746

اإلدارة الحدیثة في إدارة منظمات الخدمة العامة /  مجموعة خبراء.

51519-51523                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1747

تخطیط المدینة اإللكترونیة /  مجموعة خبراء.

51559-51563                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1748

تحسین األداء و ضبط الجودة في المستشفیات /  مجموعة خبراء.

51578-51582                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1749

منظمة التجارة العالمیة في ضوء مفاوضات جولة الدوحة /  مجموعة خبراء.
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51583-51586                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1750

التنمیة الریفیة و المحلیة وسیلة الحكومات لتحقیق التنمیة الشاملة و محاربة الفقر /  مجموعة خبراء.

51587-51588                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1751

التنمیة البشریة و أثرھا على التنمیة المستدامة /  مجموعة خبراء.

51589-51592                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1752

اإلدارة العربیة و تحقیق أھداف التنمیة في األلفیة الثالثة /  مجموعة خبراء.

51593-51597                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1753

التخطیط اإلستراتیجي لمؤسسات التعلیم العالي في الوطن العربي /  مجموعة خبراء.

51598-51602                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1754

اإلدارة اإللكترونیة : مدخل إلى المدینة اإللكترونیة /  مجموعة خبراء.

51603-51607                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1755

أمن المعلومات و الحكومة اإللكترونیة /  مجموعة خبراء.

51608-51612                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1756

تطبیقات في إدارة الخدمات الصحیة /  مجموعة خبراء.

51618-51622                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1757

تطویر إدارة المستشفیات في الوطن العربي /  مجموعة خبراء.

51623-51627                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1758

فلسفة الوظیفة العامة و الموظف العام /  مجموعة خبراء.

51628-51632                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1759

رأس المال الفكري العربي الجزء األول /  مجموعة خبراء.

51638/1-51642/1                                                                                                              

174



.  مجموعة خبراء1760

رأس المال الفكري العربي الجزء الثاني /  مجموعة خبراء.

51638/2-51642/2                                                                                                              

.  مجموعة خبراء1761

التمكین و أثره على المنظمات العربیة /  مجموعة خبراء.

51643-51647                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1762

إدارة التغییر في اإلدارات المحلیة و البلدیات /  مجموعة خبراء.

51654-51658                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1763

البلدیات و المحلیات : في ظل األدوار الجدیدة للحكومة /  مجموعة خبراء.

51659-51663                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1764

التنمیة العقاریة و العمرانیة /  مجموعة خبراء.

514664-51668                                                                                                                    

.  مجموعة خبراء1765

المجتمع المدني و دوره في دعم النزاھة و الشفافیة /  مجموعة خبراء.

51669-51673                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1766

الشركات العائلیة في العالم العربي /  مجموعة خبراء.

51679-51683                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1767

تنمیة الموارد البشریة في القطاع العام : الواقع و التطلعات و التحدیات /  مجموعة خبراء.

51726-51730                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1768

إدارة الموارد البشریة و دورھا في التطویر اإلداري /  مجموعة خبراء.

51731-51735                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1769

الجودة و التمیز في الجامعات العربیة /  مجموعة خبراء.

51736-51740                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1770
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تطویر اإلدارة المحلیة في الوطن العربي /  مجموعة خبراء.

51741-51745                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1771

المرأة العربیة في الحیاة السیاسیة /  مجموعة خبراء.

51746-51750                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1772

دور المرأة العربیة في التنمیة المستدامة /  مجموعة خبراء.

51751-51755                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1773

أثر إدارة المعرفة في أداء المنظمات /  مجموعة خبراء.

53914-53918                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1774

منظومة الجودة في التعلیم العالي /  مجموعة خبراء.

53989-53993                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1775

النقل البحري العربي في مواجھة التكتالت /  مجموعة خبراء.

54004-54007                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1776

التنظیم اإلداري في األجھزة الحكومیة و أثره على الرضا و الوالء الوظیفي /  مجموعة خبراء.

54008-54012                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1777

أثر التخطیط اإلستراتیجي في تطویر الموارد البشریة /  مجموعة خبراء.

54013-54017                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1778

اإلدارة المحلیة و البلدیات في الوطن العربي /  مجموعة خبراء.

54018-54021                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1779

نحو إستراتیجیة وطنیة لمكافحة الفساد /  مجموعة خبراء.

54022-54026                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1780

آلیات مكافحة الفساد و الرشوة في األجھزة الحكومیة العربیة /  مجموعة خبراء.
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54027-54031                                                                                                                      

.  مجموعة خبراء1781

مكافحة الفساد في الوطن العربي /  مجموعة خبراء.

54032-54036                                                                                                                      

.  مخلوف عبد الحمید1782

منطقة القبائل و األعراف القبائلیة /  مخلوف عبد الحمید.

55138-55138/2                                                                                                                  

.  مجاني، بادیس1783

الحمالت االنتخابیة في االعالم : جریدة الخبر نموذجا / بادیس مجاني.

55741/1-55741/3                                                                                                              

.  مداد1784

البرمجة اللغویة العصبیة /  مداد.

38052-38056                                                                                                                      

.  أیاد أبراھیم القطان1785

الدیمقراطیة التافھة /  أیاد أبراھیم القطان.

35938-35942                                                                                                                      

.  مداي عبد الرحمان1786

العرب وافریقیا في زمن متحول /  مداي عبد الرحمان.

40986-40990                                                                                                                      

.  محاضرات في المؤسسة االداریة.1787

46594-46598                                                                                                                      

.  محاضرات في المنھج و البحث العلمي- الكتاب الثاني.1788

46819-46823                                                                                                                      

.  آیت مھدي محمد أمقران1789

المسار الصعب و الالمعقول لمقاتل : مذكرات و شھادات /  آیت مھدي محمد أمقران.

55196                                                                                                                                  

.  محب خلة توفیق1790

اإلقتصاد النقدي والمصرفي /  محب خلة توفیق.

43627-43630                                                                                                                      

.  مجبل المالكي1791

ھندسة المعرفة وإدارتھا في البیئة الرقمیة /  مجبل المالكي.
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35019-35024                                                                                                                      

.  مجبل المالكي1792

ھندسة المعرفة و ادارتھا في البیئة الرقمیة /  مجبل المالكي.

46445                                                                                                                                  

.  مختار محمد كامل1793

2005.نحو عالم أفضل : البیئة وعوامل التلوث البیئي وطرق إنقاذ البشریة /  مختار محمد كامل، مھا مختار كامل. - اإلسكندریة : مركز اإلسكندریة للكتاب، 

التلوث البیئي؛ عوامل التلوثح؛ محاربة التلوث
31009-31014                                                                                                                      

.  مختار العبادى1794

في التاریخ العباسي و الفاطمي /  مختار العبادى.

49374-49378                                                                                                                      

.  مختار خلیل، المسالتي1795

2013. - 314.امریكا واالسالم / المسالتي مختار خلیل. - االردن : عالم الكتب الحدیث، 

55803/1-55803/3                                                                                                              

.  میثاق بیات، عبد الضیفي1796

2014. - 238. / عبد الضیفي میثاق بیات. - عمنان : دار حامد للنشر، 2،ج1قضایا أوروبیة وغربیة شائكة ج

55812/1-55812/16                                                                                                            

.  لیتتون1797

 أجزاء /  لیتتون.3شجرة الحضارة 

38138-38142/2                                                                                                                  

.  لیتیم فتیحة1798

نحو إصالح منظمة األمم المتحدة لحفظ السلم و األمن /  لیتیم فتیحة.

47679-47683                                                                                                                      

.  مدثر حماد الشیخ1799

أثر الدوافع على أداء العاملین /  مدثر حماد الشیخ.

51684-51688                                                                                                                      

.  مدثر حسن، سالم عز الدین1800

ادارة الموارد البشریة : رؤى واتجاھات / سالم عز الدین مدثر حسن.

55422/1-55422/5                                                                                                              

.  میتشیو كاكو1801

رؤى مستقبلیة : كیف سیغیر العلم حیاتنا في القرن الواحدو العشرین /  میتشیو كاكو.

51305                                                                                                                                  

178



.  محي محمد مسعد1802

عولمة  اإلقتصاد في المیزان /  محي محمد مسعد.

العولمة افقتصادیة؛ سوق المال
29827                                                                                                                                  

.  محي محمد مسعد1803

2008.المجتمع العربي وظاھرة العولمة /  محي محمد مسعد. - اإلسكندریة : دار الكتاب القانوني، 

المجتمع العربي؛ التحدیات القانونیة؛ التحدیات اإلقتصادیة؛ التحدیات اإلجتماعیة؛ العولمة
30071-30074                                                                                                                      

.  محي مسعد1804

ظاھرة العولمة األوھام و الحقائق /  محي مسعد.

45206                                                                                                                                  

.  محي الدین جمال1805

قانون العالقات الدبلوماسیة و القنصلیة /  محي الدین جمال.

54251-54255                                                                                                                      

.  مجد الدین خمش1806

العولمة و تأثیراتھا في المجتمع العربي /  مجد الدین خمش.

48183-48187                                                                                                                      

.  مجد الدین خمش1807

الدولة و التنمیة في إطار العولمة /  مجد الدین خمش.

48203-48207                                                                                                                      

.  محي الدین عمیمور1808

الجزائر الحلم والكابوس /  محي الدین عمیمور.

37814-37814                                                                                                                      

.  محي الدین عمیمور1809

الجزائر الحلم والكابوس /  محي الدین عمیمور.

42550-42552                                                                                                                      

.  لید الزیدي1810

السیاسة الفرانكفونیة والعالم العربي /  لید الزیدي.

34813-34817/1                                                                                                                  

.  لید الزیدي1811

السیاسة الفرانكفونیة والعالم العربي /  لید الزیدي.

44127-44131                                                                                                                      
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.  لید الزیدي1812

السیاسة الفرنكفونیة /  لید الزیدي.

50139-50143                                                                                                                      

.  مجد الھاشمي1813

اإلعالم الدبلوماسي و السیاسي /  مجد الھاشمي.

43163-43167                                                                                                                      

.  مجد الھاشمي1814

العولمة الدبلوماسیة /  مجد الھاشمي.

50098-50099                                                                                                                      

.  مجد الھاشمي1815

االعالم الدبلوماسي و السیاسي /  مجد الھاشمي.

51219-51220                                                                                                                      

.  مجد الھاشیمي1816

العولمة الدبلوماسیة والنظام العالمي الجدید /  مجد الھاشیمي.

44455-44455                                                                                                                      

.  أحد جابر حسنین علي1817

أخالقیات العمل بین الدین و المجتمع /  أحد جابر حسنین علي.

50594-50597                                                                                                                      

.  مدخل للقانون.1818

37563-37567                                                                                                                      

.  لیدل، ریشارد1819

توازن القوى في العالقات الدولیة / ریشارد لیدل.

55607                                                                                                                                  

.  محیا زیتون1820

التعلیم في الوطن  العربي في ظل العولمة وثقافة السوق /  محیا زیتون.

35317-35321                                                                                                                      

.  محیا زیتون1821

التعلیم في الوطن العربي في ظل العولمة وثقافة السوق /  محیا زیتون.

40738-40740                                                                                                                      

.  میخائیل1822

صورة العرب في عقول األمریكیین /  میخائیل.
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24171-24173                                                                                                                      

.  میخائیل سلیمان1823

فلسطین والسیاسة األمریكیة : من ویلسون إلى كلنتون /  میخائیل سلیمان.

39335-39336                                                                                                                      

.  میخائیل سلیمان1824

صورة العرب في عقول االمركیتیین /  میخائیل سلیمان.

42645-42647                                                                                                                      

.  مدحت أبو النصر1825

اإلتجاھات المعاصرة في ممارسة الخدمة /  مدحت أبو النصر.

36686-36690                                                                                                                      

.  مدحت أبو النصر1826

2007.إدارة وتنمیة الموارد البشریة اإلتجاھات المعاصرة /  مدحت أبو النصر. - القاھرة : مجموعة النیل العربیة، 

اإلدارة؛ الموارد البشریة
29977-29982                                                                                                                      

.  مدحت أبو النصر1827

اإلتجاھات المعاصرة في ممارسة الخدمة اإلجتماعیة /  مدحت أبو النصر.

43861-43861                                                                                                                      

.  مدحت أبو النصر1828

قادة المستقبل القیادة المتمیزة الجدیدة /  مدحت أبو النصر.

50937-50941                                                                                                                      

.  مدحت أبو النصر1829

مھارات المدرب المتمیز /  مدحت أبو النصر.

54390-54392                                                                                                                      

.  مدحت محمد1830

وعد الثورة /  مدحت محمد.

52631-52635                                                                                                                      

.  مدحت أحمد1831

وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في النظام /  مدحت أحمد.

44281-44285                                                                                                                      

.  مدحت محمد أبو النصر1832

إدارة وتنمیة الموارد البشریة /  مدحت محمد أبو النصر.

27758-27760                                                                                                                      
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.  مدحت أحمد غنایم1833

وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة "في النظام البرلماني" /  مدحت أحمد غنایم.

48429-48433                                                                                                                      

.  مدحت القریشي1834

تطور الفكر االقتصادي /  مدحت القریشي.

الفكر اإلقتصادي؛ المذاھب اإلقتصادیة؛ اإلقتصاد المحلي؛ النظریات اإلقتصادیة؛ التنمیة اإلقتصادیة
29798-29803                                                                                                                      

.  أدیب حرب1835

التاریخ العسكري اإلداري لألمیر عبد القادر /  أدیب حرب.

33927                                                                                                                                  

.  أدیب خضور1836

أشكالیة العالقات بین األجھزة اإلعالمیة /  أدیب خضور.

42565-42567                                                                                                                      

.  مدحت عبد الحمید1837

البحث العلمي وأخالقیاتھ /  مدحت عبد الحمید.

43878-43882                                                                                                                      

.  محیي محمد1838

دور الدو لة في حل األزمة المالیة (مجلد) /  محیي محمد.

46405-46409                                                                                                                      

.  محیى محمد1839

كیفیة كتابة األبحاث العلمیة و القانونیة /  محیى محمد.

47344-47348                                                                                                                      

.  محیي محمد مسعد1840

مشكلة الفقر ومواجھتھا في عصر العولمة /  محیي محمد مسعد.

42900-42902                                                                                                                      

.  مجدي محمد السید1841

تنمیة مھارات الشرطة في الحمایة من االنتھاكات الجسمیة للقانون الدولي اإلنساني /  مجدي محمد السید.

51464-51468                                                                                                                      

.  مجدي الداغر1842

الصراع الحضاري بین الشرق والغرب /  مجدي الداغر.

35107-35109                                                                                                                      

.  مجدي الداغر1843
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 /  مجدي الداغر. - المنصورة : المكتبة المصریة للنشر والتوزیع، 2001 سبتمبر 11الصراع الحضاري بین الشرق و الغرب في ضوء المتغیرات الدولیة بعد أحداث 
.2009

اإلسالم والغرب
30625-30630                                                                                                                      

.  مجدي الشوربجي1844

آثار السیاسات اإلقتصادیة الكلیة على النتائج و األسعار في مصر /  مجدي الشوربجي.

53453-53457                                                                                                                      

.  مجید جاسم1845

الدیرون والمنظمات في ظل المتغیرات العالمیة : الخصخصة، العولمة /  مجید جاسم.

20322-40324                                                                                                                      

.  مجدي دسوقي محمود1846

تدویل الحلول في منازعات البترول /  مجدي دسوقي محمود.

49016-49019                                                                                                                      

.  مجدي دسوقس محمود1847

تدویل الحلول في منازعات البترول /  مجدي دسوقس محمود.

53156-53157                                                                                                                      

.  مجدي ریاض1848

حوار شامل مع الدكتور جمال األنس /  مجدي ریاض.

45002-45006                                                                                                                      

.  مجدي كامل1849

أرسطو : المعلم األول /  مجدي كامل.

41623-41627                                                                                                                      

.  مجدي كامل1850

أشرار التاریخ /  مجدي كامل.

41668-41672                                                                                                                      

.  مجدي، كامل1851

رؤوس الشر العشرة : مشعلو الحرائق وتجار الدماء والقتل عن بعد : مھندسو المخطط الصھیوامریكي لتفتیت العالم واشعال الثورات وبث الفتن / كامل مجدي. - 
2014. - 230.سوریا : دار الكتاب العربي، 

55781/1-55781/4                                                                                                              

.  مجدي كیالني1852

2009.الفلسفة الیونانیة من طالیس إلى أفالطون دراسة مصدریة /  مجدي كیالني. - اإلسكندریة : المكتب الجامعي الحدیث، 

الفلسفة الیونانیة
30547-30552                                                                                                                      
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.  مجدي كیالني1853

2009.المدارس الفلسفیة في العصر الھلینستي /  مجدي كیالني. - اإلسكندریة : المكتب الجامعي الحدیث، 

الفلسفة؛ المدارس الفلسفیة؛ العصر الھللینیستي
30581-30584                                                                                                                      

.  مجدي عبد العزیز1854

 شخصیة عالمیة /  مجدي عبد العزیز.1000الخالدون 

41357-41361                                                                                                                      

.  مجدي عبد العزیز1855

 شخصیة عالمیة /  مجدي عبد العزیز.1000الخالدون 

41362-41366                                                                                                                      

.  محیو، سعد1856

الخروج من جھنم : انتفاضة وعي بیئي كوني جدید او االنقراض / سعد محیو.

وعي بیئي - االنقراض
55490/1-55490/2                                                                                                              

.  میر شایمر1857

دراسات عالمیة : اللوبي اإلسرائیلي والسیاسة الخامسة /  میر شایمر.

43076-43078                                                                                                                      

.  أدریان جیم1858

التعلیم العالي لخدمة الصالح العام /  أدریان جیم.

38209-38213                                                                                                                      

.  مخرجات التعلیم العالیوسوق العمل في الدول العربیة.1859

42144-42148                                                                                                                      

.  لحرش1860

المجتمع الدولي /  لحرش.

32048-32052                                                                                                                      

.  لیز ابن طالب1861

عسل األموال وعالقتھ بكافحة اإلرھاب /  لیز ابن طالب.

43334-43338                                                                                                                      

.  محسن أحمد الحضیري1862

إدارة التوتر /  محسن أحمد الحضیري.

47196                                                                                                                                  

.  محسن أحمد الخضیري1863

أمن االستثمار /  محسن أحمد الخضیري.
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47229-47233                                                                                                                      

.  محسن مدلول1864

السیاسة والحكم، القوة والعقل بین الخوف /  محسن مدلول.

41294-41295                                                                                                                      

.  محسن مھدي1865

الفارابي و تأسیس الفلسفة االسالمیة السیاسیة /  محسن مھدي.

44358-44360                                                                                                                      

.  محسن الندوي1866

تحدیات التكامل اإلقتصادي العربي في عصر العولمة /  محسن الندوي.

45534-45538                                                                                                                      

.  محسن المظفر1867

جغرافیة المدن و أسس و منھج و نظریات /  محسن المظفر.

46170-46174                                                                                                                      

.  محسن الخضیري1868

إدارة األزمات /  محسن الخضیري.

31729-31734                                                                                                                      

.  محسن الخضیري1869

العولمة مقدمة في فكر و إقتصاد و إدارة عصر الالدولة /  محسن الخضیري.

31753-31758                                                                                                                      

.  أحسن بومالي1870

 /  أحسن بومالي.1954-1956إستراتیجیة الثورة التحریریة في مرحلتھا األولى 

33956-33957                                                                                                                      

.  أحسن بومالي1871

2010. /  أحسن بومالي. - الجزائر : دار المعرفة، 1954-1956أدوات التجنید و التعبئة الجماھیریة أثناء الثورة التحریریة الجزائریة 

48056                                                                                                                                  

.  أحسن بومالي1872

 بدایة النھایة ل خرافة الجزائر الفرنسیة /  أحسن بومالي.1954أول نوفمبر

55209                                                                                                                                  

.  محسن دلول1873

امریكا االمبراطوریة المضطربة /  محسن دلول.

44234-44238                                                                                                                      
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.  محسن دلول1874

أمیركا االمبراطوریة المضطربة /  محسن دلول.

51167-51171                                                                                                                      

.  محسن دلول1875

أمیركا اإلمبراطوریة المصطربة /  محسن دلول.

54606-54610                                                                                                                      

.  محسن خضر1876

مستقبل التعلیم العربي بین الكارثة و األمل /  محسن خضر.

49598_49595                                                                                                                      

.  محسن خضر1877

مستقبل التعلیم العربي بین الكارثةو األمل /  محسن خضر، (تقدیم)  حامد عمار.

53328-53332                                                                                                                      

.  محسن عبود، كشكول1878

اسالیب االقناع الدعائي في الحملالت االنتخابیة : مع نموذج تطبیقي / كشكول محسن عبود.

55447/1-55447/2                                                                                                              

.  میشال نوفل1879

عودة توركیا إلى الشرق /  میشال نوفل.

43082-43084                                                                                                                      

.  میشال میاي1880

دولة القانون : مقدمة في نقد القانون الدستوري /  میشال میاي.

35414-35415                                                                                                                      

.  میشال دوبرا1881

مدخل إلى علم اإلجتماع العلوم /  میشال دوبرا.

40656-40660                                                                                                                      

.  میشال كورناتو1882

2012.مراكز التجمیع في حرب الجزائر /  میشال كورناتو، صالح الدین. - الجزائر : منشورات السائحي، 

48020                                                                                                                                  

.  میشال فیرالي1883

األمم المتحدة بین الیوم والغد /  میشال فیرالي.

39943                                                                                                                                  

.  میشال فریسون1884
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النزاع و عدم اإلستقرار في الشرق األوسط /  میشال فریسون.

44844-44848                                                                                                                      

.  میشال فوكو1885

الفرد والمجتمع /  میشال فوكو.

37849-37853                                                                                                                      

.  أحسان اتلحسن1886

مدخل إلى علم اإلجتماع /  أحسان اتلحسن.

42313-42317                                                                                                                      

.  لیستر براون1887

الحلقة الزراعیة : سلسلة ورلد واتش العربیة /  لیستر براون.

46525-46526                                                                                                                      

.  لیستر ثورو1888

النظام االقتصادي العالمي الجدید /  لیستر ثورو.

48475-48479                                                                                                                      

.  لیستر ر براون1889

السكان و كوكب األرض : تقییم طاقة األرض على استیعاب السكان /  لیستر ر براون، (ترجمة)  لیلى زیدان.

47393                                                                                                                                  

.  میشیل ألبیر1890

الرأسمالیة ضد الرأسمالیة /  میشیل ألبیر.

44673-44674                                                                                                                      

.  میشیل جرینون1891

الخطة الزرقاء /  میشیل جرینون.

38526-38530                                                                                                                      

.  میشیل غرینون1892

النزاع و عدم اإلستقرار في الشرق األوسط /  میشیل غرینون.

44898-44902                                                                                                                      

.  میسر ابراھیم1893

المسؤولیة اإلجتماعیة و اإللتزام بالجودة و انعكاساتھا على القیم بالنظمیة /  میسر ابراھیم.

51459-51463                                                                                                                      

.  میسرا1894

إستراجیات التغیر في إدارة الموارد البشریة /  میسرا.
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41817-41821                                                                                                                      

.  میكاشیر صالح1895

2012. /  میكاشیر صالح. - تیزیوزو : األمل، 1957-1962حرب التحریر الوطنیة : ف(ي مركز القیادة للوالیة الثالثة 

47991                                                                                                                                  

.  میكاشیر صالح1896

حكایات من الذاكرة : تیزي وزو مصیر منطقة و ضواحیھا /  میكاشیر صالح.

55143                                                                                                                                  

.  أیفو دالدر1897

ھالل األزمات- اإلستراتیجیة األمریكیة /  أیفو دالدر.

36991-36994                                                                                                                      

.  محفوض، عقیل سعید1898

السیاسة الخارجیة التركیة : االستمراریة - التغییر / عقیل سعید محفوض.

55597/1-55597/2                                                                                                              

.  محفوظ أحمد جودة1899

إدارة الجودة الشاملة : مفاھیم وتطبیقات /  محفوظ أحمد جودة.

35765-35766                                                                                                                      

.  محفوظ أحمد جودة1900

إدارة الموارد البشریة /  محفوظ أحمد جودة.

42342-42346                                                                                                                      

.  محفوظ لعشب1901

المنظمة العالمیة للتجارة م ع ت /  محفوظ لعشب.

46794-46798                                                                                                                      

.  محفوظ احمد، جودة1902

2014. - 424.ادارة الموارد البشریة / جودة محفوظ احمد. - عمان : وائل للنشر والتوزیع، 

55794/1-55794/5                                                                                                              

.  محفوظ احمد، جودة1903

2004.ادارة الجودة الشاملة : مفاھیم وتطبیقات / جودة محفوظ احمد. - عمان : دار وائل للنشر والتوزیع، 

55837/1-55837/5                                                                                                              

.  محفوظ سماتي1904

 /  محفوظ سماتي.1837-1918الشبان الجزائریون الجزائر الفتاة : مراسالت و تقاریر 

55140                                                                                                                                  
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.  محفوظ قداش1905

النظام االقلیمي العربي والقوى الكبرى+ تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة /  محفوظ قداش.

33234-33236                                                                                                                      

.  محفوظ قداش / محمد قنانش1906

 وثائق و شھادات لدراسة التیار الوطني الجزائري /  محفوظ قداش / محمد قنانش، تر, أوذاینیة خلیل. - الجزائر : دیوان المطبوعات 1926-1937نجم شمال إفریقیا 
2013.الجامعیة، 

48037                                                                                                                                  

.  محفوظ قداش / محمد قنانش1907

 : وثائق و شھادات لدراسة التیار الوطني الجزائري /  محفوظ قداش / محمد قنانش. - الجزائر : دیوان المطبوعات الجامعیة، 1937-1939حزب الشعب الجزائري 
.2013

48038                                                                                                                                  

.  میھوب یزید1908

مشكلة المعیاریة في تعریف اإلرھاب الدولي /  میھوب یزید.

44258-44262                                                                                                                      

.  میھوب یزید1909

مشكلة المعیاریة في تعریف االرھاب الدولي ( مجلد ) /  میھوب یزید.

46265-46269                                                                                                                      

.  میھوب یزید1910

مشكلة المعیاریة في تعریف اإلرھاب الدولي /  میھوب یزید.

45494-45498                                                                                                                      

.  میھوبي عبد الحكیم1911

التغیرات المناخیة األسباب، المخاطر... /  میھوبي عبد الحكیم.

47704-47708                                                                                                                      

.  لیوناردو جاكسون1912

بؤس البنیویة /  لیوناردو جاكسون.

37628-37632                                                                                                                      

2006..  مدونة النصوص التشریعیة  لسنة 1913

50901-50905                                                                                                                      

2007..  مدونة النصوص التشریعیة لسنة 1914

50906                                                                                                                                  

2008..  مدونةالنصوص التشریعیة لسنة 1915

50907                                                                                                                                  
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.  أدولف ھتلر1916

كفاحي /  أدولف ھتلر.

53080-53084                                                                                                                      

.  أیوب أبو دیة1917

البیئة ... في مئتي سؤال /  أیوب أبو دیة.

41989-41993                                                                                                                      

.  محوز، عمر1918

الدبلوماسیة العربیة بین القطریة و الجماعیة في ادارة االزمات / عمر محوز.

الدبلوماسیة - الدبلوماسیة العربیة - القطریة - الجماعة - إدارة االزمات
55508/1-55508/3                                                                                                              

  .1919alexandre، defay

Géopolitique du proche-orient / defay alexandre. - paris M dopotlégal ,2003. - 127.

55797/1-55797/2                                                                                                              

  .1920Alfred، Leroux

Les Sources de L'Histoire du Limousin : Creuse- Haute - Vienne - Corrèze / Leroux Alfred.

histoire - limousin
55833/1-55833/3                                                                                                              

Ana POUVREAU  .1921

Les russes et La sécurité européenne /  Ana POUVREAU.

55943                                                                                                                                  

.  أرنولد- ج- ھیدنھایمر1922

السیاسات العامة المقارنة / سیاسات الخیار اإلجتماعي في أمریكا.

44683-44687                                                                                                                      

.  أراء و دراسات حول كتاب عمان.1923

42604-42606                                                                                                                      

.  أراء ودراسات حول كتاب عمان.1924

37747-37747                                                                                                                      

.  مراد محمود حیدر1925

تكوین الجماعات و األحزاب السیاسیة /  مراد محمود حیدر.

49037-49038                                                                                                                      

.  مراد كواش1926

قوات حفظ السالم /  مراد كواش.

54668-54672                                                                                                                      
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.  مراد عبد المجیدالشاذلي1927

مصر تتصالح مع نفسھا /  مراد عبد المجیدالشاذلي.

50359-50360                                                                                                                      

.  مراد وزناجي1928

ظواھر جزائریة : كتابات اجتماعیة، سیاسیة ساخرة /  مراد وزناجي.

47433                                                                                                                                  

.  مراد وزناجي1929

الدفاع عن الوطنیین /  مراد وزناجي.

47563                                                                                                                                  

.  مریم سلطان لوتاه1930

دراسات في السیاسة والفكر /  مریم سلطان لوتاه.

37901-37904                                                                                                                      

.  مریم سلطان لوتاه1931

 /  مریم سلطان لوتاه.1دراسات في السیاسة والفكر ج

42084-42086                                                                                                                      

.  مریم سلطان لوتاه1932

 /  مریم سلطان لوتاه.2دراسات في السیاسة والفكر ج

42087-42089                                                                                                                      

.  مریم صغیر1933

2009. /  مریم صغیر. - الجزائر : دار الحكمة، 1954-1962مواقف الدولة العربیة من القضیة الجزائریة 

47997                                                                                                                                  

.  أریج صدقة1934

حروب الظالل اإلسرائلیة وسیاسة اإلغتیاالت /  أریج صدقة.

35969-35971                                                                                                                      

.  مریزق عدمان1935

تسییر الموارد البشریة دراسة حاالت /  مریزق عدمان.

51004-51008                                                                                                                      

.  مرشد السید1936

القانون الدولي اإلقلیمي /  مرشد السید.

35520                                                                                                                                  

.  مرسیل إیمیریت1937
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الجزائر في عھد األمیر عبد القادر /  مرسیل إیمیریت، (ترجمة)  عبد الحمید بورایو.

55172                                                                                                                                  

.  مركز االمارات للدراسات1938

معجزة شرق اسیا /  مركز االمارات للدراسات.

15567                                                                                                                                  

.  مركز البصیرة1939

 /  مركز البصیرة.55مجلة دراسات شرق أوسطیة- العدد 

47809-47813                                                                                                                      

.  مركز الدراسات1940

مؤشرات قیاس الدیمقراطیة في البلدان العربیة وقائع ورشة عمل /  مركز الدراسات.

46806-46808                                                                                                                      

.  مركز الدراسات الوحدة العربیة1941

 /  مركز الدراسات الوحدة العربیة.1798-1998العولمة والتنمیة العربیة من حملة نابلیون إلى جولة األوروغواي 

47373                                                                                                                                  

.  مركز الدراسات والبحوث1942

الجریمة المنظمة وأسالیب مواجھتھا /  مركز الدراسات والبحوث.

37698-37702                                                                                                                      

.  مركز الدراسات والبحوث1943

 /  مركز الدراسات والبحوث.2مكافحة الفساد ج.

37730-37734                                                                                                                      

.  مركز بیروت لألبحاث1944

دساتیر الدول العربیة /  مركز بیروت لألبحاث.

35395-35396                                                                                                                      

.  مركز بیروت لألبحاث1945

قوانین اإلنتخابات في الدول العربیة /  مركز بیروت لألبحاث.

35521-35523                                                                                                                      

.  مركز دراسات الوحدة العربیة1946

الخیار النووي في الشرق /  مركز دراسات الوحدة العربیة.

33135-33137                                                                                                                      

.  مروان الماضي1947

2005.اإلمبریالیة المتصھینة والتمییز العنصري /  مروان الماضي. - دمشق : دار الفكر، 
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34076                                                                                                                                  

.  مروان القطب1948

. /  مروان القطب.B.O.Tطرق خصخصة المرافق العامة االمتیاز_ الشركات المختلطة تفویض المرافق العام 

34616-34621                                                                                                                      

.  مروان القطب1949

طرق خصخصة المرافق العامة االمتیاز_ الشركات المختلطة تفویض /  مروان القطب.

43812-43816                                                                                                                      

.  مروان برغوثي1950

األداة التشریعي و الرقابي و السیاسي للمجلس التشریعي الفلسطیني /  مروان برغوثي.

46899-46903                                                                                                                      

.  مروان، یونس1951

2014. - 272.یومیات دولة انتقالیة / یونس مروان. - القاھرة : دار العربي للتوزیع، 

55793/1-55793/5                                                                                                              

.  مروان عطون1952

. - الجزائر : 4األسواق النقدیة والمالیة البورصات ومشكالتھا في عالم النقد والمال : أدوات وآلیة نشاط البورصات في اإلقتصاد الحدیث /  مروان عطون. - ط.
2008.دیوان المطبوعات الجامعیة، 

34074                                                                                                                                  

.  مروة أحمد1953

 /  مروة أحمد.1األزمة المالیة العالمیة واآلفاق المستقبلیة ج 

44300-44304                                                                                                                      

.  مروة أحمد1954

 /  مروة أحمد.2األزمة المالیة العالمیة واآلفاق المستقبلیة ج 

44305-44309                                                                                                                      

.  مروة أحمد1955

 /  مروة أحمد.3األزمة المالیة العالمیة واآلفاق المستقبلیة ج 

44310-44314                                                                                                                      

.  مروة شبل1956

تكنولوجیا اإلعالن على األنترنت /  مروة شبل.

43999-44003                                                                                                                      

.  مروة كریدیة1957

استراتیجیات األمل في عصر العنف /  مروة كریدیة.

39602-39606                                                                                                                      
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.  أسماء أبو یوسف1958

حقوق األقلیات المسلمة في آسیا بین المواثیق الدولیة و معطیات الواقع /  أسماء أبو یوسف.

54639-54640                                                                                                                      

.  أسماء بن عبد هللا1959

الخصائص اإلجتماعیة و اإلقتصادیة للعائدات للجریمة /  أسماء بن عبد هللا.

54218-54221                                                                                                                      

.  أسماء بنت علي بن محمدعیدوس1960

التنمیة المھنیة /  أسماء بنت علي بن محمدعیدوس.

50320-50324                                                                                                                      

.  أزمة الدیمقراطیة في الوطن العربي.1961

39106-39110                                                                                                                      

.  أسمت غنیم1962

تاریخ اإلمبراطوریة البزنطیة /  أسمت غنیم.

3638036384                                                                                                                        

.  أسلحة الدمار الشامل.1963

43031-43033                                                                                                                      

.  أسامة محمد الحسیني1964

اإلدارة المتكاملة للموارد المائیة /  أسامة محمد الحسیني.

50431-50435                                                                                                                      

.  أسامة أحمد شتات1965

قانون اإلدارة المحلیة /  أسامة أحمد شتات.

41176-41180                                                                                                                      

.  أسامة أحمد شتات1966

قانون الجمعیات والمؤسسات األھلیة /  أسامة أحمد شتات.

41181-41185                                                                                                                      

.  لسان الدین الخطیب1967

تاریخ إسبانیا اإلسالمیة /  لسان الدین الخطیب.

36043-36045                                                                                                                      

.  أسامة السمیع1968

مشكلة البطالة في المجتماعات العربیة واإلسالمیة : األسباب اآلثار /  أسامة السمیع.

35704-35705                                                                                                                      
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.  أسامة السید1969

مشكلة البطالة في المجتمعات العربیة واالسالمیة /  أسامة السید.

32760-32764                                                                                                                      

.  أسامة السید عبد السمیع1970

مشكلة البطالة في المجتماعات العربیة واإلسالمیة /  أسامة السید عبد السمیع.

41950-41954                                                                                                                      

.  أسامة العجزز1971

القانون الدولي الخاص /  أسامة العجزز.

37208-372112                                                                                                                    

.  أسامة الغزالي حرب1972

مستقبل الصراع العربي_ اإلسرائیلي /  أسامة الغزالي حرب.

39339-39340                                                                                                                      

.  أسامة حسین1973

التصحر_ دراسة تطبیقیة من منظور جغرافي /  أسامة حسین.

43657-43661                                                                                                                      

.  أسامة حسین محي الدین1974

2009.جرائم اإلرھاب على المستوى الدولي والمحلي /  أسامة حسین محي الدین. - اإلسكندریة : المكتب العربي الحدیث، 

اإلرھاب؛ اإلرھاب الدولي
30202-30207                                                                                                                      

.  أسامة عبد الرحمان1975

الربیع العربي و األمن الثقافي /  أسامة عبد الرحمان.

50378-50382                                                                                                                      

.  أسامة عبد الرحمان1976

العالقات العربیة اإلمریكیة /  أسامة عبد الرحمان.

50383-50387                                                                                                                      

.  أسامة عجروش1977

الدستور اللبناني_ كود /  أسامة عجروش.

37232-37236                                                                                                                      

.  أسالیب إحداث التغییر و التطویر التنظیمي.1978

54108-54109                                                                                                                      

.  أسامھ عبد الحلیم زكي1979

أمیر حرب العصابات القصة غیر العملنة لفیدال كاسترو /  أسامھ عبد الحلیم زكي.
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35847-35849                                                                                                                      

.  لطاد بن محرز لیندة1980

المعارضة السیاسیة في الجزائر /  لطاد بن محرز لیندة.

54309-54313-54313/1                                                                                                      

.  أزاد شكور صالح1981

االستثمار االجنبي سبل استقطابھ و تسویة نازاعاتھ /  أزاد شكور صالح.

49668_49664                                                                                                                      

.  مشاقبة، أمین1982

الوجیز في المفاھیم : و المصطلحات السیاسیة / أمین مشاقبة.

55558/1-55558//3                                                                                                            

.  مزاھرة1983

البیئة والمجتمع /  مزاھرة.

43888-43892                                                                                                                      

.  مصباح قطب1984

مشروع لإلنتحار القومي /  مصباح قطب.

44714-44715                                                                                                                      

.  مصباح قطب1985

مشروع لالنتحار القومي /  مصباح قطب.

45295-45299                                                                                                                      

.  مصباح، عامر1986

سم.22ص. ؛ 2011. - 303. - الجزائر : دیوان المطبوعات الجامعیة، 2النظریة المعاصرة في تحلیل العالقات الدولیة / عامر مصباح. - ط. 

العالقات الدولیة
46784-46788-46788/1                                                                                                      

.  مصباح، عامر1987

التنشئة اإلجتماعیة واإلنحراف السلوكي / عامر مصباح.

42722-42726/2-42726/3                                                                                                  

.  مستشار األداء : األدوار و المھام.1988

54135-54137                                                                                                                      

.  مستقبل الدیمقراطیة في الجزائر.1989

39048-39052                                                                                                                      

.  مستقبل الدیمقراطیة في الجزائر.1990

196



40629-40633                                                                                                                      

.  مستقبل الدیمقراطیة في الجزائر.1991

47649-47653                                                                                                                      

.  مستقبل اإلدارة الرشیدة و تحدیات األلفیة الثالثة.1992

50568-50572                                                                                                                      

.  مسیمو سلقدوري1993

الرأسمالیة األمریكیة-رأي متحرر /  مسیمو سلقدوري.

39901                                                                                                                                  

.  آسیا سعدون شایب الذراع1994

2012.أقفاص القرد بسیدي فرج /  آسیا سعدون شایب الذراع، دراجي بن داود. - الجزائر : رافار، 

48010                                                                                                                                  

.  أصدقاء الخاوة.1995

55084                                                                                                                                  

.  لطیف، لبنى1996

سم.22 ؛ 2015. - 165قضایا و رؤى في سوسیولوجیا االتصال التنموي / لبنى لطیف. - الجزائر : المؤسسة الوطنیة لالتصال النشر و االشھار، 

55310-55312                                                                                                                      

.  لطیفة محمد سالم1997

تطور الفكر السیاسي في التاریخ الحدیث و المعاصر : حلقة بحثیة /  لطیفة محمد سالم.

54912-54914                                                                                                                      

.  أسرائیل شحاك1998

تاریخ الیھود ودیاناتھم : عبء ثالثة أالف عام /  أسرائیل شحاك.

41141-41145                                                                                                                      

.  مشري، عبد القادر1999

النظم الحزبیة المعاصرة / عبد القادر مشري.

النظم الحزبیة
55320-55320/2                                                                                                                  

.  أشرف السعید أحمد محمد2000

2008.الجودة الشاملة غي المؤسسات التعلمیة /  أشرف السعید أحمد محمد. - األزاریطة : دار الجامعة الجدیدة، 

الجودة التعلمیة؛ الجودة اإلسالمیة
30035-30037                                                                                                                      

.  أشرف رمضان عبد الحمید2001

مدخل في العلوم السیاسیة /  أشرف رمضان عبد الحمید.

197



45459-45463                                                                                                                      

.  أشرف غبریان2002

علم اإلجتماع األمني /  أشرف غبریان.

49290-49294                                                                                                                      

.  أشرف غبریان2003

علم اإلجتماع العسكري /  أشرف غبریان.

49295-49299                                                                                                                      

.  أشرف فایز اللمساوي2004

2009.المبادئ الدستوریة المدنیة فى التشریعات العربیة و الدولیة /  أشرف فایز اللمساوي. - القاھرة : المركز القومي لإلصدارات القانونیة، 

المبادئ الدستوریة؛ القانون المدني؛ التشریعات العربیة؛ التشریعات الدولیة
30508-30512                                                                                                                      

.  مزرود حسین2005

) /  مزرود حسین.1989-1999مشاركة األحزاب في المؤسسات السیاسیة في الجزائر (

39979-39981-39981/1                                                                                                      

.  مصطلحات النقد العربي.2006

32999-33003                                                                                                                      

.  مصطغى محمد فؤاد2007

األمم المتحدة والمنظمات الغیر حكومیة /  مصطغى محمد فؤاد.

32890-32893                                                                                                                      

.  مصطفى نجیب2008

إدارة الموارد البشریة ( إدارة األفراد) /  مصطفى نجیب.

38243-38243                                                                                                                      

.  مصطفى أبو الخیر2009

مستقبل الحروب دراسات و وثائق /  مصطفى أبو الخیر.

36616-36617                                                                                                                      

.  مصطفي أبو زید2010

االدارة العامة /  مصطفي أبو زید.

15836                                                                                                                                  

.  مصطفى أبو زید2011

مبادئ األنظمة السیاسیة /  مصطفى أبو زید.

44880-44882                                                                                                                      
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.  مصطفى أبو زید2012

مبادئ األنظمة السیاسیة /  مصطفى أبو زید.

45270-45274                                                                                                                      

.  مصطفى أبو زید فھمي2013

اإلدلرة العامة ( اإلیطار العام لدراسة اإلدارة العامة فن الحكم واإلدارة في السیاسة واإلسالم العلمیة /  مصطفى أبو زید فھمي.

16974                                                                                                                                  

.  مصطفي أبو زید فھي2014

2009.مبادئ األنظمة السیاسیة النظام البرلماني- النظام الرئاسي؛ النظام اإلسالمي /  مصطفي أبو زید فھي. - اإلسكندریة : دار المطبوعات الجامعیة، 

األنظمة السیاسیة؛ الدولة
30343-30348                                                                                                                      

.  مصطفى أحمد أبو خیر2015

أزمات السودان الداخلیة والقانون الدولي المعاصر /  مصطفى أحمد أبو خیر.

35948                                                                                                                                  

.  مصطفي أحمد فؤاد2016

قانون المنظمات الدولیة /  مصطفي أحمد فؤاد.

32875-32879                                                                                                                      

.  مصطفى أحمد فؤاد2017

قانون المنظمات الدولیة /  مصطفى أحمد فؤاد.

41166-41170                                                                                                                      

.  مصطفى محمود أبو بكر2018

2007.التنظیم اإلداري في المنظمات المعاصرة /  مصطفى محمود أبو بكر. - اإلسكندریة : الدار الجامعیة، 

التنظیم اإلداري؛ المنظمات المعاصرة؛ المنشآت المتخصصة

ماھو الجدید في مجاالت التنظیم واإلدارة وماھي مجاالت تأثیرھا عاى أنظمة العمل في المنشأة؟كیف تطبق منھج مھنیعملي في إعداد وتطیر التنظیم اإلداري 
للمنشأة؟كیف نحدد خصائص التنظیم اإلداري الذي یالئم نشاط المنشأة؟كیف نختار البناء التنظیمي والشكل القانوني المالئم ألھداف أصحاب النمشأة؟كیف توفر مقومات 

تحقیق فعالیةالتنظیم اإلداري بما یحقق أھداف المنشأة واألطراف ذوي العالقة؟كیف تصمم مكونات التنظیم اإلداري بما یحقق التفاعل السلیم مع بیئة نشاط المنشأة؟ 
ماھي األنظمة اإلداریة األساسیة الالزمة للمنشأة؟ كیف تصمم أنظمة وأدلة العمل لألنشطة الرئیسیة في المنشأة؟ كیف توفر مقومات نجاح الشركا العائلیة في أعمال 

المنشأت المتخصصة؟
31877-31882                                                                                                                      

.  مصطفى محمود أبو بكر2019

الموارد البشریة مدخل تحقیق المیزة التنافسیة /  مصطفى محمود أبو بكر.

36826-36828                                                                                                                      

.  مصطفى محمود أبو بكر2020

إدارة الموارد البشریة : مدخل تحقیق المیزة التنافسیة /  مصطفى محمود أبو بكر.

45915-45919                                                                                                                      
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.  مصطفى محمود أبوبكر2021

أخالقیات وقیم العمل في المنظمات /  مصطفى محمود أبوبكر.

41466-41470                                                                                                                      

.  مصطفى محمود أبوبكر2022

مناھج البحث العلمي /  مصطفى محمود أبوبكر.

41476-41478                                                                                                                      

.  مصطفى النجار2023

أضواء على آسیا، روسیا القیصریة، و االتحاد السوفیاتي /  مصطفى النجار.

46000-46009                                                                                                                      

.  مصطفى النشار2024

ضد العولمة /  مصطفى النشار.

40035-40037                                                                                                                      

.  مصطفى النشار2025

الحریة والدیمقراطیة والمواطنة /  مصطفى النشار.

41392-41396                                                                                                                      

.  مصطفى النشار2026

مدخل الى الفلسفة السیاسیة و االجتماعیة /  مصطفى النشار.

51279-51280                                                                                                                      

.  مصطفى النشار2027

تاریخ الفلسفة الیونانیة : المدارس الفلسفیة الیونانیة /  مصطفى النشار.

53230-53234                                                                                                                      

.  مصطفى النشار2028

التفكیر الفلسفي : المبادئ و المھارات و تطبیقھا /  مصطفى النشار.

53235-53239                                                                                                                      

.  مصطفى النشار2029

تاریخ الفلسفة الیونانیة : أرسطو طالیس و مذھبھ الفلسفي و نظریتھ العلمیة /  مصطفى النشار.

53240-53244                                                                                                                      

.  مصطفى النشار2030

األورجانون العربي للمستقبل /  مصطفى النشار.

53398-53402                                                                                                                      

.  مصطفى األشرف2031
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الجزائر األمة و المجتمع /  مصطفى األشرف.

33974                                                                                                                                  

.  مصطفى التواتي2032

 /  مصطفى التواتي.1االمثقفون والسلطة في الحضارة العربیة 

37871-37872                                                                                                                      

.  مصطفى التواتي2033

 /  مصطفى التواتي.2المثقفون والسلطة في الحضارة العربیة 

37873-37874                                                                                                                      

.  مصطفى التواتي2034

 /  مصطفى التواتي.1المثقفون والسلطة في الحضارة العربیة ج.

42004-42006                                                                                                                      

.  مصطفى التواتي2035

 /  مصطفى التواتي.2المثقفون والسلطة في الحضارة العربیة ج

42007-42009                                                                                                                      

.  مصطفى التواتي2036

 /  مصطفى التواتي.1المثقفون والسلطة في الحضارة العربیة ج

42556-42558                                                                                                                      

.  مصطفى التواتي2037

المثقفون والسلطة في الحضارة العربیة /  مصطفى التواتي.

42559-42561                                                                                                                      

.  مصطفى، الشمري2038

2013. - 284.. - االقاھرة : العربي للنشر، 01عسكرة الخلیج : الوجود العسكري االمریكي في الخلیج / الشمري مصطفى. - طبعة 

55811/1-55811/4                                                                                                              

.  مصطفى العماوي2039

التنظیم السیاسي والنظام الدستوري /  مصطفى العماوي.

34783-34788                                                                                                                      

.  مصطفى العبادي2040

اإلمبراطوریة الرومانیة /  مصطفى العبادي.

36332-36337                                                                                                                      

.  مصطفى العدوان2041

حقوق اإلنسان دراسة في النظام السیاسي األردني /  مصطفى العدوان.
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45123-45127                                                                                                                      

.  مصطفى بن التھامي؛ یحیى بوعزیز2042

2009.سیرة االمیر عبد القادر وجھاده /  مصطفى بن التھامي؛ یحیى بوعزیز. - الجزائر : عالم المعرفة، 

47923                                                                                                                                  

.  مصطفى بن حموش2043

مساجد مدینة الجزائر و زوایا و أضرحتھا في العھد العثماني /  مصطفى بن حموش.

46839-46843                                                                                                                      

.  مصطفى بكري2044

سقوط اإلخوان اللحظات األخیرة بین مرسي و السیسي /  مصطفى بكري.

53433-53437                                                                                                                      

.  مصطفى بكرى2045

الجیش و اإلخوانأسرار خلف الستار /  مصطفى بكرى.

53368-53372                                                                                                                      

.  مصطفى بكرى2046

مرسي في القصر /  مصطفى بكرى.

53403-53407                                                                                                                      

.  مصطفى تونسي2047

2012.من تاریخ الوالیة الرابعة : سیرة أحد الناجین /  مصطفى تونسي، تر, أوذاینیة خلیل. - الجزائر : دار القصبة، 

48040                                                                                                                                  

.  مصطفى بودینة2048

2009.الناجي من المقصلة /  مصطفى بودینة. - الجزائر : منشورات آنیب، 

48061                                                                                                                                  

.  مصطفى خالل2049

الحداثة ونقد االدلوجة األصولیة /  مصطفى خالل.

24472-24481                                                                                                                      

.  مصطفى خمیس السید2050

دستور الدولة المدنیة الحدیثة /  مصطفى خمیس السید.

54641-54642                                                                                                                      

.  مصطفى خلف2051

نظریة علم اإلجتماع المعاصر /  مصطفى خلف.

35688-35690                                                                                                                      
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.  مصطفى خلف2052

علم اجتماع السكان /  مصطفى خلف.

35696-35698                                                                                                                      

.  مصطفي خلف عبد الجواد2053

2009.نظریة علم االجتماع المعاصر /  مصطفي خلف عبد الجواد. - عمان : دار المسیرة للنشر والتوزیع، 

علم اإلجتماع؛ العصر الحدیث
30109-30111                                                                                                                      

.  مصطفى خالد النظامي2054

الحمایة اإلجرائیة لإلستثمارات الخاصة /  مصطفى خالد النظامي.

44486-44488                                                                                                                      

.  مصطفى حجازي2055

التخلف اإلجتماعي /  مصطفى حجازي.

42671-42675                                                                                                                      

.  مصطفى خیاطي2056

الطب و األطباء في دولة األمیر عبد القادر /  مصطفى خیاطي.

55124                                                                                                                                  

.  مصطفى خیاطي2057

الطب و األطباء في الجزائر العثمانیة /  مصطفى خیاطي.

55125                                                                                                                                  

.  مصطفى حسیبة2058

المعجم الفلسفي /  مصطفى حسیبة.

34101-34106                                                                                                                      

.  مصطفى جواد2059

أمیرات البالط العباسي /  مصطفى جواد.

37688-37692                                                                                                                      

.  مصطفى یوسف الدوي2060

قراءة في العقل اإلسرائیلي /  مصطفى یوسف الدوي.

39814-39818                                                                                                                      

.  مصطفي یوسف كاف2061

صناعة السیاحة واألمن السیاحي /  مصطفي یوسف كاف.

33107-33109                                                                                                                      

.  مصطفى، یوسف كافي2062
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2015. - 211.ادارة الصراع واالزمات التنظیمیة / یوسف كافي مصطفى. - عمان : دار الحامد، 

55904/1-55904/8                                                                                                              

.  مصطفى، یوسف كافي2063

2015. - 221.ادارة المفاوضات / یوسف كافي مصطفى. - عمان : دار حامد، 

55898/1-55898/2                                                                                                              

.  مصطفى یوسف، كافي2064

2015.إدارة العالقات العامة : المؤتمرات و البروتوكوالت الدبلوماسیة / كافي مصطفى یوسف. - عمان : دار الحامد، 

55870/1-55870/8                                                                                                              

.  مصطفى رجب2065

اإلسالم في المناھج الصھیونیة والتحدي التعلیمي في الصراع /  مصطفى رجب.

35823                                                                                                                                  

.  مصطفى سالمة2066

اإلدارة الدولیة /  مصطفى سالمة.

34258-34263                                                                                                                      

.  مصطفى سالمة2067

اإلدارة الدولیة /  مصطفى سالمة.

44296-44299                                                                                                                      

.  مصطفى شالبي و آخرون2068

البطالة : األسباب و اآلثار و تقییم السیاسات الحالیة و آلیات العالج /  مصطفى شالبي و آخرون.

53999-54003                                                                                                                      

.  مصطفى صالح2069

التنظیم السیاسي والنظام الدستوري /  مصطفى صالح.

44074-44079                                                                                                                      

.  مصطفي صالح العماري2070

2009.التنظیم السیاسي والنظام الدستوري /  مصطفي صالح العماري. - عمان : دار الثقافة، 

القانون الدستوري؛ التنمیة السیاسیة؛ األردن؛ تاریخ األردن
30190-30195                                                                                                                      

.  مصطفى صالح العماوي2071

التنظیم السیاسي والنظم الدستوري /  مصطفى صالح العماوي.

35330                                                                                                                                  

.  مصطفى صالح العماوي2072

التنظیم السیاسي والنظام الدستوري /  مصطفى صالح العماوي.
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43294-43298                                                                                                                      

.  مصطفى شریف2073

اإلسالم والحداثة /  مصطفى شریف.

38102-38106                                                                                                                      

.  مصطفى سعداوي2074

المنظمة الخاصة و دورھا في االعداد لثورة أول نوفمبر /  مصطفى سعداوي.

55106                                                                                                                                  

.  مصطفي زھیر2075

إدارة المشتریات والمخازن /  مصطفي زھیر.

9070-9074                                                                                                                          

.  مصطفى كافي2076

الحكومة اإللكترونیة في ظل الثورة العلمیة التكنولوجیة /  مصطفى كافي.

42861-42863                                                                                                                      

.  مصطفى قارة جولي2077

سموم العولمة /  مصطفى قارة جولي.

38556-38560                                                                                                                      

.  مصطفي قرة جولي2078

سھوم العولمة /  مصطفي قرة جولي.

33034-33038                                                                                                                      

.  مصطفى قرة جولي2079

خفایا السالح البیولوجي /  مصطفى قرة جولي.

38332-38336                                                                                                                      

.  مصطفى غنیم2080

 ینایر شعر لألطفال /  مصطفى غنیم.25ثورة 

50363-50364                                                                                                                      

.  مصطفى عثمان اسماعیل2081

2008.قضایا افریقیة معاصرة /  مصطفى عثمان اسماعیل. - القاھرة : مكتبة مدبولى، 

منظمة الوحدة اإلفریقیة/ دارفور
33504-33511                                                                                                                      

.  مصطفى عثمان إسماعیل2082

قضایا إفریقیة معاصرة /  مصطفى عثمان إسماعیل.

43264-43268                                                                                                                      
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.  مصطفي عبد هللا2083

عوملة االقتصاد /  مصطفي عبد هللا.

33054-33058                                                                                                                      

.  مصطفى عبد هللا خشیم2084

موسوعة علم العالقات الدولیة /  مصطفى عبد هللا خشیم.

45330-45332                                                                                                                      

.  مصطفى عبد الجواد2085

االحصاء اإلجتماعي /  مصطفى عبد الجواد.

43779-43782                                                                                                                      

.  مصطفى عبد الجواد2086

علم اجتماع السكان /  مصطفى عبد الجواد.

45979-45985                                                                                                                      

.  مصطفى عبد الكریم العدوان2087

حقوق اإلنسان /  مصطفى عبد الكریم العدوان.

42374-42378                                                                                                                      

.  مصطفى عبد القادر2088

تسسویق السیاسة والخدمات /  مصطفى عبد القادر.

35281-35285                                                                                                                      

.  مصطفى عبد القادر2089

الحضارة والفكر العالمي /  مصطفى عبد القادر.

36156                                                                                                                                  

.  مصطفى عبد القادر2090

تسویق السیاسة والخدمات /  مصطفى عبد القادر.

37395-37396                                                                                                                      

.  مصطفى عبد القادر2091

تسویق السیاسة والخدمات /  مصطفى عبد القادر.

42598-42600                                                                                                                      

.  مصطفي عبد الغني2092

ألجات و التبعیة الثقافیة /  مصطفي عبد الغني.

44652-44656                                                                                                                      

.  مصطفى عبد الغني2093
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ألجات و التبعیة الثقافیة /  مصطفى عبد الغني.

44587-44591                                                                                                                      

.  مصطفى عشوي2094

2013.مذكرات مجاھد من أكفادو : شواھد حیة عن ثمن الحریة /  مصطفى عشوي، شعبان محرز. - الجزائر : شركة دار المة، 

47990                                                                                                                                  

.  مصطفى فھمي2095

مبادئ األنظمة السیاسیة /  مصطفى فھمي.

46111-46120                                                                                                                      

.  مصطفى ھمینسي2096

من بربروس إلى بوتفلیقة : كیف تحكم الجزائر /  مصطفى ھمینسي.

41090                                                                                                                                  

.  مشكلة النبوة.2097

42517-42519                                                                                                                      

.  مسعد زیدان2098

تدخل األمم المتحدة في النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي /  مسعد زیدان.

49725-49729                                                                                                                      

.  مسعد زیدان2099

مناھج البحث العلمي /  مسعد زیدان.

49735-49739                                                                                                                      

.  مسعد عبد الرحمن زیدان2100

2008.تدخل األمم المتحدة في النزاعات المسلحة /  مسعد عبد الرحمن زیدان. - القاھرة : دار الكتب القانونیة، 

النزاعات المسلحة؛ األمم المتحدة
30178-30183                                                                                                                      

.  مسعد عبد الرحمان2101

اإلرھاب في ضوء القانون الدولي العام /  مسعد عبد الرحمان.

44042-44043                                                                                                                      

.  مسعد عبد الرحمان زیدان2102

2009.مناھج البحث العلمي في العلوم القانونیة /  مسعد عبد الرحمان زیدان. - القاھرة : دار الكتاب القانوني، 

البحث العلمي؛ العلوم القانونیة
30090-30091                                                                                                                      

.  مسعد عبد الرحمان زیدان2103

2009.اإلرھاب في ضوء القانون الدولي العام /  مسعد عبد الرحمان زیدان. - القاھرة : دار الكتاب القانوني، 

اإلرھاب؛ اإلرھاب الدولي؛ القانون الدولي
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30150-30155                                                                                                                      

.  مسعد عبد الرحمان زیدان2104

تدخل األمم المتحدة في النزاعات المسلحة : غیر ذات الطابع الدولي /  مسعد عبد الرحمان زیدان.

40477-40479                                                                                                                      

.  مسعد عبد الرحمان زیدان2105

تدخل األمم المتحدة في النزاعات المسلحة : غیر ذات الطابع الدولي /  مسعد عبد الرحمان زیدان.

40480-40482                                                                                                                      

.  أسعد عبید الجمیلي2106

الخطأ في المسؤولیة الطبیة المدنیة : دراسة مقارنة /  أسعد عبید الجمیلي.

43324-43328                                                                                                                      

.  مسعود ضاھر2107

النھضة الیابانیة المعاصرة... /  مسعود ضاھر.

24049-24051                                                                                                                      

.  مسعودي كلثوم2108

مدخل الى العالقات العامة /  مسعودي كلثوم.

50861-50865                                                                                                                      

.  لطفي حجالوي2109

التربیة الدیمقراطیة من مفھوم الحداثة إلى إستحقاق للربیع العربي /  لطفي حجالوي.

53929-53933                                                                                                                      

.  لطفي عبد الوھاب2110

تاریخ الیونان والرومان موضوعات مختارة /  لطفي عبد الوھاب.

35979-35983                                                                                                                      

.  لطفي عبد الوھاب2111

الیونان : مقدمة في التاریخ الحضاري /  لطفي عبد الوھاب.

36369-36373                                                                                                                      

.  لطفي عبد الوھاب2112

العرب في العصور القدیمة /  لطفي عبد الوھاب.

36385-36389                                                                                                                      

.  لطفي عبد الوھاب2113

تاریخ الیونان و الرومان : موضوعات مختارة /  لطفي عبد الوھاب.

54780-54784                                                                                                                      
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.  لطفي عبد الوھاب یحي2114

تاریخ الیونان و الرومان /  لطفي عبد الوھاب یحي.

33568-33575                                                                                                                      

.  لطفي عبد الوھاب یحیا2115

تاریخ الیونان و الرومان /  لطفي عبد الوھاب یحیا.

33568-33575                                                                                                                      

.  مطھر عبد الملك عبد الرحمان2116

اإلتفاقیة الخاصة بإنشاء منظمة التجارة العالمیة /  مطھر عبد الملك عبد الرحمان.

34240-34245                                                                                                                      

.  مشھور بخیث العریمي2117

2009.الشرعیة الدولیة لمكافحة اإلرھاب /  مشھور بخیث العریمي. - عمان : دار الثقافة، 

اإلرھاب؛ القانون الدولي

بما أن قواعد القانون الدولي ھي الحاكمة للعالقات الدولیة بوصفھا أداة لتقارب الشعوب، وحفظ السلم واألمن الدولیین، نجد أن مكافحة اإلرھاب أصبحت تتم تحت اسم 
الشرعیة الدولیة. فباسم الشرعیة الدولیة أصبح یكافح اإلرھاب، وتتدخل الدول في شؤون الدول األخرى، وینتھك مبدأ حظر اللجوء إلى القوة...إلخ لذلك الدراسة 

تطرق- بدایة- إلى معظم التعریفات التي قدمت لمصطلح اإلرھاب، حتى یتسنى لنا معرفة المقصود بالشرعیة الدولیة، وكذلك معرفة مصادرھا. ثم الحقا إلى معظم 
اإلتفاقیات الدولیة التي وضعت في سبیل مواجھة اإلرھاب الدولي، وكذلك إلى دراسة مدى شرعیة قرارات مجلس األمن، وإمكانیة وضع رقابة علیھا، وصوال إلى 

أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتداعیاتھا على المستوى الدولي.
30782-30787                                                                                                                      

.  مشھور بخیت العریمي2118

الشرعیة الدولیة لمكافحة اإلرھاب /  مشھور بخیت العریمي.

35438-35440                                                                                                                      

.  مشھور بخیت عبد2119

الشرعیة الدولیة لمكافحة اإلرھاب /  مشھور بخیت عبد.

44132-44136                                                                                                                      

.  مشھور بخیت عبد هللا العریفي2120

الشرعیة الدولیة لمكافحة اإلرھاب /  مشھور بخیت عبد هللا العریفي.

34446-34450/1                                                                                                                  

.  مصور میالد2121

العالقات الدولیة المعاصرة /  مصور میالد.

45176-45180                                                                                                                      

.  مشورب، ابراھیم2122

المنظمات الدولیة و اإلقلیمیة / ابراھیم مشورب.

55570                                                                                                                                  

  .2123Arihir، Mustapha
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Les relations extérieures franco-algériennes à l'épreuve de la reconnaissance de 1962 à nos jours / Mustapha Arihir.

55686/1-55686/3                                                                                                              

.  أكادمیة المملكة المغربیة2124

الھویة المغربیة في ضوء محدداتھا الدستوریة /  أكادمیة المملكة المغربیة.

47985                                                                                                                                  

.  أكادمیة العلوم في االتحاد السوفیاتي2125

تاریخ األقطار العربیة المعاصرة /  أكادمیة العلوم في االتحاد السوفیاتي.

-853 /08                                                                                                                            

.  أكادیمیة المملكة المغربیة2126

تخلیق الحیاة العامة في المغرب /  أكادیمیة المملكة المغربیة.

55206                                                                                                                                  

.  مكارم الغمرى2127

الروایة الروسیة في القرن التاسع عشر /  مكارم الغمرى.

51404                                                                                                                                  

1..  مكافحة الفساد ج.2128

37725-37729                                                                                                                      

.  مكتبة األسرة2129

بؤر التوتر و النزاع حول المیاه في حوض النیل و العالم /  مكتبة األسرة.

45044-45048                                                                                                                      

 فكرة.100.  أكثر من 2130

53473-53477                                                                                                                      

.  مكي، محمد عزیز2131

آسیا الموسمیة : دراسة جغرافیة / محمد عزیز مكي.

55302                                                                                                                                  

.  أكرم الطویل2132

نظام تخطیط موارد المنظمة /  أكرم الطویل.

54394-54398                                                                                                                      

.  لكریني، إدریس2133

العالقات العربیة - الصینیة / إدریس لكریني.

55596/1-55596/2                                                                                                              

.  مكسیم لو فابفر2134
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السیاسة الخارجیة األمریكیة /  مكسیم لو فابفر.

35428-35432                                                                                                                      

.  مكسیم لو فابفر2135

السیاسة الخارجیة األمیركیة /  مكسیم لو فابفر.

55019-55023                                                                                                                      

.  مكسیم لو فایفر2136

السیاسة الخارجیة األمریكیة /  مكسیم لو فایفر.

48996-49000                                                                                                                      

.  مكسیم لوفابفر2137

2006.السیاسة الخارجیة األمریكیة /  مكسیم لوفابفر، حسین حیدر. - بیروت : عویدات للنشر والطباعة، 

السیاسة الخارجیة؛ أمریكا

الوالیات المتحدة استثنائیة في تاریخھا القصیر قیاسا على األمم األخرى الكبیرة في العالم، بوضعھا الجغرافي البعید عن القوى األوراسیة، ویقیم الدیمقراطیة اللبیرالیة 
التي لیست ھي المبتكرة لتلك القیم، لكنھا المدافع األول عنھا، وأخیرا بقوتھا اإلقتصادیة كما العسكریة.وال یمكن بالتالي لسیاستھا الخارجیة إال أن تكون فریدة، فھي 

ناتجة عن جدل دائم بین المصالح واألخالق، بین النفعیة العملیة واإلیدیولوجیا، بین الفعل والفكر، فبعد أن یرسم المراحل األساسیة من تاریخ السیاسة الخارجیة 
األمریكیة یحلل البحث وسائل وأھداف الذین" یصنعون التاریخ" .

34088                                                                                                                                  

.  مقالي دالز2138

 وسائل اإلعالم بالكیبك و حرب الجزائر /  مقالي دالز، (ترجمة)  محمد سالم.1954-1964أحد اإلستقاللیین و اإلستقالل اآلخر 

55103                                                                                                                                  

.  مقاربة في فھم البحث العلمي.2139

47209-47213                                                                                                                      

.  مقاف العیاشي2140

مكافحة اإلرھاب بین السیاسة و القانون /  مقاف العیاشي.

54200-54204                                                                                                                      

.  مقري عبد الرزاق2141

مشكالت التنمیة و البیئة و العالقات الدولیة /  مقري عبد الرزاق.

47819-47823                                                                                                                      

  .2142Au Long، Yu

La Chine : un capitalisme bureacratique forces et faiblesses / Yu Au Long.

55873/1-55873/2                                                                                                              

2011.. - الجزائر : العالمیة للطباعة والخدمات، 1830-1962.  أعمال  الملتقى الوطني األول حول التعلیم في الجزائر أثناء اإلحتالل 2143

47895                                                                                                                                  

2007..  أعمال الملتقى الدولي حول آثار التجارب النوویة في العالم : الصحراء الجزائریة نموذجا. - الجزائر : وزارة المجاھدین، 2144

47980                                                                                                                                  
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.  معن محمد العمر2145

علم اجتماع اإلنحراف /  معن محمد العمر.

35737-35739                                                                                                                      

.  معن محمود المعاني2146

نظم وسیاسات التعلیم /  معن محمود المعاني.

42308-42312                                                                                                                      

.  معن خلیل العمر2147

التنشئة اإلجتماعیة /  معن خلیل العمر.

35329                                                                                                                                  

.  معن خلیل العمر2148

الحركات االجتماعیة /  معن خلیل العمر.

46486-46490                                                                                                                      

.  معن خلیل عمر2149

البناء اإلجتماعي : أنساقھ ونظمھ /  معن خلیل عمر.

35254-35258                                                                                                                      

.  معن خلیل عمر2150

التغیر اإلجتماعي /  معن خلیل عمر.

35740-35742                                                                                                                      

.  أعمر أزواوي2151

جومال الطوفان ببالد القبائل /  أعمر أزواوي.

55066                                                                                                                                  

.  معمر الكبیسي2152

توزیع االختصاصات الدستوریة في الدولة الفدرالیة /  معمر الكبیسي.

46105-46110                                                                                                                      

.  أعمر خضیر الكبیسي2153

السیاسات العامة مدخل لتطویر أداء الحكومات /  أعمر خضیر الكبیسي.

42159-42161                                                                                                                      

.  معمر رتیب2154

امتالك و استخدام األسلحة النوویة /  معمر رتیب.

54417                                                                                                                                  

.  معمر فیصل خولي2155
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األمم المتحدة و التدخل الدولي االنساني /  معمر فیصل خولي.

46038-46039                                                                                                                      

.  معمر فیصل خولي2156

األمم المتحدة و التدخل الدولي اإلنساني /  معمر فیصل خولي.

49091-49095                                                                                                                      

.  معمر فیصل خولي2157

العالقات التركیة -الروسیة : من إرث الماضي إلى آفاق المستقبل /  معمر فیصل خولي.

53666-53670                                                                                                                      

.  معالم الحضارة العربیة االسالمیة.2158

46874-46878                                                                                                                      

.  معاشي بن ذوقان العطیة2159

الغزو األمریكي للوطن العربي /  معاشي بن ذوقان العطیة.

36790-36791                                                                                                                      

.  معتز الخطیب2160

مأزق الدولة /  معتز الخطیب.

40885-40889                                                                                                                      

.  معتز عبد الحمید2161

اإلرھاب و تجدد الفكر األمني /  معتز عبد الحمید.

54423-54426                                                                                                                      

.  معتز عبد القادر الجبورة2162

قرارات مجلس األمن(دراسة تحلیلیة) /  معتز عبد القادر الجبورة.

49655_49651                                                                                                                      

.  معجم األلقاب السیاسیین.2163

39309-39310                                                                                                                      

1 / 2..  معجم اعالم االباضة من القرن األول الھجري الى الحاضر 2164

47174-47178                                                                                                                      

.  معین حداد2165

نقد الفكر الوطني /  معین حداد.

42574-42576                                                                                                                      

.  معین درویش2166

إدارة المفاوضات . : استراتیجیات - مھارات - أسالیب /  معین درویش.
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27734-27736                                                                                                                      

.  لعروسي خلیفة2167

كراسة المناضل الجزائري /  لعروسي خلیفة.

55149                                                                                                                                  

.  معروف، شاري خالد2168

مسؤولیة الدولة عن األضرار أثناء النزاعات المسلحة : دراسة تحلیلیة / شاري خالد معروف.

55559                                                                                                                                  

.  لعشب علي2169

اإلطار القانوني لمكافحة غسل األموال /  لعشب علي.

38871-38875                                                                                                                      

.  معھد ستوكھولم ألبحاث السالم الدولي2170

 /  معھد ستوكھولم ألبحاث السالم الدولي.2011التسلح و نزع السالح و األمن الدولي : الكتاب السنوي 

48846-48850                                                                                                                      

.  معھد ستوكھولم ألبحاث السالم العالمي2171

 /  معھد ستوكھولم ألبحاث السالم العالمي.2013التسلح و نزع السالح و األمن الدولي : الكتاب السنوي 

53696-53700                                                                                                                      

.  مغوفل جمال الدین2172

التنمیة المحلیة البلدیة و الوالیة /  مغوفل جمال الدین.

47714-47718                                                                                                                      

Avinash K. Dixit  .2173

. - عمان : دار الكتب الحدیثة، Avinash K. Dixit في علم اإلقتصاد) /  Munichصنع السیاسة اإلقتصادیة - منظور علم سیاسة تكالیف الصفقات ( محاضرات
.2009

العلوم إلجتماعیة؛ التنمیة اإلقتصادیة

صنع سیاسة إقتصادیة عبارة عن نفاذ بصیرة ویحمل منظورات جدیدة لدراسة اإلقتصاد السیاسي وھي تأثیرات األمور السیاسیة على صنع السیاسة اإلقتصادیة، وموجز 
لكیفیة توظیف سمات موجودة لمودیالت اقتصادیة بھدف تطویر مدیالت عن ھذه التأثیرات السیاسیة، إن ھذه اإلقتراح مفاده تصور صنع السیاسة اإلقتصادیة كلعبة 

دینامیكیة مستمرة یتسم بمعقولیة بدیھیة ویتوجب أن یشكل اساس البحث األحق.
30860-30865                                                                                                                      

.  آفاق التحوالت الدولیة المعاصرة.2174

35933-35937                                                                                                                      

.  مفتاح حرشاو2175

الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة /  مفتاح حرشاو.

41021-41023                                                                                                                      

.  مفتاح حرشاو2176

214



الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة /  مفتاح حرشاو.

52411-52415                                                                                                                      

.  مفید نایف الدلیمي2177

غسیل األموال في القانون الجنائي : دراسة مقارنة /  مفید نایف الدلیمي، فخري الحدیثي.

35469-35473                                                                                                                      

.  مفید الزبیدي2178

العرب و العولمة في عالم متغیر /  مفید الزبیدي.

44751-44759                                                                                                                      

.  مفید الزیدي2179

منھج البحث التاریخي /  مفید الزیدي.

43112-43114                                                                                                                      

.  مفید الزیدي2180

العرب و القوى الدولیة /  مفید الزیدي.

50089-50091                                                                                                                      

.  مفید الزیدي2181

قضایا العولمة و المعلوماتیة /  مفید الزیدي.

50092-50093                                                                                                                      

.  مفید الزیدي2182

قضایا العولمة و المعلوماتیة /  مفید الزیدي.

54223                                                                                                                                  

.  مفید، الزیدي2183

2009.. - عمان : دار اسامة، 3 / الزیدي مفید. - ط2و1موسوعة تاریخ اوروبا : ج 

55878/1-55878/18                                                                                                            

.  مفید، الزیدي2184

2009.. - عمان : دار اسامة، 3 / الزیدي مفید. - ط3و4موسوعة تاریخ اوروبا : ج 

55877/1-55877/8                                                                                                              

.  مفید كاید الزیدي2185

المدخل إلى فلسفة التاریخ /  مفید كاید الزیدي.

36126-36130                                                                                                                      

.  مفیدة إبراھیم2186

عصر النھضة العربیة بین الحقیقة و الوھم /  مفیدة إبراھیم.
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48098-48102                                                                                                                      

.  لفقیر الصدیق بولنوار2187

جرائم الحرب في ضوء احكام القانون الدولي اإلنساني /  لفقیر الصدیق بولنوار.

52200-52204                                                                                                                      

.  مھنا محمد نصر2188

في تاریخ الفكر السیاسي المقارن /  مھنا محمد نصر.

40116-40118                                                                                                                      

.  مھنا محمد نصر2189

تطور السیاسات العالمیة واإلستراتیجیة القومیة /  مھنا محمد نصر.

40247-40249                                                                                                                      

.  مھنا محمد نصر2190

العالقات الدولیة بین العولمة واألمركة /  مھنا محمد نصر.

40220-40222                                                                                                                      

.  مھنا محمد نصر2191

العالقات الدولیة بین العولمة واألمركة /  مھنا محمد نصر.

40217-40219                                                                                                                      

.  مھنا محمد نصر2192

السالم اإلسرائیلي المراغ في تھوید فلسطین : دراسة وثائقیة /  مھنا محمد نصر.

40214-40216                                                                                                                      

.  مھنا محمد نصر2193

النظریة السیاسیة والعالم الثالث /  مھنا محمد نصر.

40241-40243                                                                                                                      

.  مھنا محمد نصر2194

علم السیاسة بین األصالة والمعاصرة /  مھنا محمد نصر.

40250-40252                                                                                                                      

.  مھنا محمد نصر2195

علم السیاسة بین التنظیر والمعاصرة /  مھنا محمد نصر. 

40253-40255                                                                                                                      

.  مھنا محمد نصر2196

علوم السیاسة : دراسة في األصول والنظریات /  مھنا محمد نصر.

40256-40258                                                                                                                      

216



.  مھنا محمد نصر2197

قضایا سیاسیة معاصرة /  مھنا محمد نصر.

40259-40261                                                                                                                      

.  مھنا محمد نصر2198

الخلیج العربي الحدیث والمعاصر : دراسة تاریخیة تحلیلیة /  مھنا محمد نصر.

40295-40298                                                                                                                      

.  مھنا حداد2199

أحزاب والحضارة السیاسیة بین المثال واإلتجاھات الواق /  مھنا حداد.

36531-36535                                                                                                                      

.  مھنا یوسف حداد2200

2007.األحزاب والحضارة السیاسة بین المثال واالتجاھات الواقعیة في األردن /  مھنا یوسف حداد. - عمان : دار مجدالوي، 

األحزاب السیاسیة؛ األردن
31112-31115                                                                                                                      

.  مھا الشناوي2201

محاورات أرسطو /  مھا الشناوي.

35047-35050                                                                                                                      

.  مھیب صالحة2202

عوامل النمو اإلقتصادي /  مھیب صالحة.

37658-37662                                                                                                                      

.  لھیب عبد الخالق2203

بین انھیارین .. اإلستراتیجیة األمریكیة الجدیدة /  لھیب عبد الخالق.

45069-45078                                                                                                                      

.  مھدي منجر2204

اإلھانة /  مھدي منجر.

42694-42698                                                                                                                      

.  مھدي أنیس جرادات2205

األحزاب والحراكات السیاسیة في الوطن العربي /  مھدي أنیس جرادات.

41538-41542                                                                                                                      

.  مھدى مفتاح امبیرش2206

مقاالت في الدولة /  مھدى مفتاح امبیرش.

48582-48584                                                                                                                      

.  مھدي جرادات2207
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األحزاب و الحركات السیاسیة في الوطن العربي /  مھدي جرادات.

50126-50130                                                                                                                      

.  مھدي جرادات2208

األحزاب و الحركات السیاسیة في الوطن العربي /  مھدي جرادات.

52382-52386                                                                                                                      

.  مھدي عامل2209

في الدول الطائفیة /  مھدي عامل.

34007                                                                                                                                  

.  مھدي عامل2210

النظریة في ممارسة السیاسة /  مھدي عامل.

37875-37876                                                                                                                      

.  مھدي عامل2211

في قضایا التربیة والسیاسة التعلیمیة /  مھدي عامل.

37915-37919                                                                                                                      

.  مھدي عامل2212

النظریة في الممارسة السیاسة /  مھدي عامل.

47076-47078                                                                                                                      

.  موالج2213

قراءات في كتب كیلدا /  موالج.

32557-32561                                                                                                                      

.  موالي ملیاني بغدادي2214

حقوق المرأة في الشریعة اإلسالمیة /  موالي ملیاني بغدادي.

35.73-35377                                                                                                                      

.  أولیفي لوكور غرانمیزون2215

الجمھوریة اإلمبراطوریة في سیاسة الدولة العنصریة /  أولیفي لوكور غرانمیزون.

37553-37557                                                                                                                      

.  أولیفي دارد2216

في قلب منظمة الجیش السري /  أولیفي دارد.

55111                                                                                                                                  

.  أولیفیي لونغ2217

2012.الملف السري- اتفاقیات إفیان- مھمة سویسریة للسلم في الجزائر /  أولیفیي لونغ. - الجزائر : دوان المطبوعات الجامعیة، 
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48017                                                                                                                                  

.  أولیفیي لوكور غرانمیزون2218

اإلستعمار اإلبادة : تأمالت في الحرب و الدولة اإلستعماریة /  أولیفیي لوكور غرانمیزون.

55181                                                                                                                                  

.  أولیفر لیسترین2219

القانون الدولي في عالم منقسم /  أولیفر لیسترین.

39902                                                                                                                                  

.  مولر2220

دراسات عالمیة : التدخل العسكري و األسلحة النوویة /  مولر.

42834-42836                                                                                                                      

.  مولود دیدان2221

القانون في متناول وخدمة الدجمیع : القانون األساسي العام للوظیفة العمومیة /  مولود دیدان.

باللغتین العربیة والفرنسیة

35514-35518                                                                                                                      

.  مولود دیدان2222

مدونة الوظیفة العومومیة والوظائف العلیا /  مولود دیدان.

39088-39092                                                                                                                      

.  مولوي حسیني2223

فن اإلدارة عند العرب و المسلمین /  مولوي حسیني.

52772-52776                                                                                                                      

.  مولود زاید الطبیب2224

العولمة و التماسك المجتمعي في الوطن العربي /  مولود زاید الطبیب.

45389-45393                                                                                                                      

.  مولود قاید2225

المقراني /  مولود قاید.

55054                                                                                                                                  

.  مولود قاسم نایت بلقاسم2226

ردود الفعل األولیة داخال و خارجا على غرة نوفمبر /  مولود قاسم نایت بلقاسم.

55068                                                                                                                                  

.  مولود قاسم نایت بلقاسم2227

أنیة و أصالة /  مولود قاسم نایت بلقاسم.
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55061                                                                                                                                  

.  مولود قاسم نایت بلقاسم2228

 /  مولود قاسم نایت بلقاسم.1830شخصیة الجزائر الدولیة و ھیبتھا العالمیة قبل 

55078-55078/1                                                                                                                  

.  مولود قاسم نایت بلقاسم2229

) /  مولود قاسم نایت بلقاسم.1أصالیة أم انفصالیة (ج

55110-55110/1                                                                                                                  

.  مولود قاسم نایت بالقاسم2230

 /  مولود قاسم نایت بالقاسم.1830شخصیة الجزائر الدولیة وھیبتھا العالمیة قبل 

33971-33672                                                                                                                      

.  لوتسكي2231

تاریخ األقطار العربیة الحدیثة /  لوتسكي.

37882-37885                                                                                                                      

.  لوي ألیتو سیر2232

مونتیسكیو : السیاسة والتاریخ /  لوي ألیتو سیر.

42113-42117                                                                                                                      

.  مود آولیفر2233

تاریخ افریقیا في العصر الحدیث /  مود آولیفر.

43419-43423                                                                                                                      

.  أودلف ھتلر2234

كفاحي : قراءة جیدة في مذكرات ھتلر /  أودلف ھتلر.

41648-41652                                                                                                                      

.  أوجان بالنتیت2235

 /  أوجان بالنتیت، (ترجمة)  سالمنیة بن داود.1 ج1579-1700مراسالت دایات إلى ملوك و وزراء فرنسا : 

55165                                                                                                                                  

.  أوجان بالنتیت2236

 /  أوجان بالنتیت، (ترجمة)  سالمنیة بن داود.2 ج1579-1700مراسالت دایات إلى ملوك و وزراء فرنسا : 

55165/1                                                                                                                              

.  أوجان بالنتیت2237

 /  أوجان بالنتیت، (ترجمة)  سالمنیة بن داود.3 ج1579-1700مراسالت دایات إلى ملوك و وزراء فرنسا : 

55165/2                                                                                                                              
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.  أوجان بالنتیت2238

 /  أوجان بالنتیت، (ترجمة)  سالمنیة بن داود.3 ج1579-1700مراسالت دایات إلى ملوك و وزراء فرنسا : 

55165/3                                                                                                                              

.  أوجان بالنتیت2239

 /  أوجان بالنتیت، (ترجمة)  ججیك إلیاس.1 ج1700-1833مراسالت دایات الجزائر إلى ملوك و وزراء فرنسا 

55167                                                                                                                                  

.  أوجان بالنتیت2240

 /  أوجان بالنتیت، (ترجمة)  ججیك إلیاس.2 ج1700-1833مراسالت دایات الجزائر إلى ملوك و وزراء فرنسا 

55167/1                                                                                                                              

.  أوجان بالنتیت2241

 /  أوجان بالنتیت، (ترجمة)  ججیك إلیاس.3 ج1700-1833مراسالت دایات الجزائر إلى ملوك و وزراء فرنسا 

55167/2                                                                                                                              

.  أوجین جینجر2242

فن الزعامة /  أوجین جینجر.

39905                                                                                                                                  

.  موجز نظام الحكم األمریكي.2243

34041-34042                                                                                                                      

.  لویس برنار2244

لغة السیاسة في اإلسالم /  لویس برنار.

40344-40347                                                                                                                      

.  لویس رین2245

 في الجزائر /  لویس رین.1871تاریخ اتنفاضة سنة 

55101                                                                                                                                  

.  لورنس م اولیفیا2246

امن تقنیة المعلومات : نصائح من خبراء /  لورنس م اولیفیا.

46370-46374                                                                                                                      

.  لورا فیشیا فاقلییري2247

أرشیف الفاتیكان السري حول غزو الجزائر من قبل القوات الفرنسیة لشارل العاشر أو الحروب الصلیبیة المجھولة /  لورا فیشیا فاقلییري، (تقدیم)  ایمانویل باتاي؛ 
(ترجمة)  حمید عبد القادر.

55153                                                                                                                                  

.  لوران بالن2248

الوظیفة العامة /  لوران بالن، (ترجمة)  انطوان عبده.
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51373                                                                                                                                  

.  لورانت شابري2249

سیاسة و أقلیات في الشرق األدنى : األسباب المؤدیة لإلنفجار /  لورانت شابري، آني شابري.

34039                                                                                                                                  

.  لورانس مایر2250

إسرائیل األن بالد مضطرب /  لورانس مایر.

36492-36497                                                                                                                      

.  لورانس إ سسكند2251

دبلوماسیة البیئة : التفاوض لتحقیق اتفاقیات عالمیة أكثر فعالیة /  لورانس إ سسكند، (ترجمة)  أحمد أمین الجمل.

47391                                                                                                                                  

.  مورتون كابالن2252

المعارضة و الدولة في السلم و الحرب /  مورتون كابالن.

39897                                                                                                                                  

.  موریس دوفرحیة2253

مدخل إلى علم السیاسة /  موریس دوفرحیة.

38752-38755                                                                                                                      

.  موریس دوفرجیھ2254

مدخل إلى علم السیاسة /  موریس دوفرجیھ.

43100-43102                                                                                                                      

.  موریس روبان2255

تاریخ األفكار السیاسیة المقارنة /  موریس روبان.

36866-36870                                                                                                                      

.  موریس روبان2256

تاریخ األفكار السیاسیة المقارن /  موریس روبان.

42858-42860                                                                                                                      

.  موریس روفرجیھ2257

في الدكتاتوریة /  موریس روفرجیھ.

2236/16 -2235                                                                                                                  

.  موریس فایس2258

 /  موریس فایس، (ترجمة)  صادق سالم.1962 جوان 1961- 29 جانفي 15نحو السلم في الجزائر : مفاوضات إیفیان في أرشیف الدبلوماسیة الفرنسیة 

55152                                                                                                                                  
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.  موسى مخول2259

موسوعة الحروب واألزمات اإلقلیمیة في القرن /  موسى مخول.

43022-43024                                                                                                                      

.  موسى مخول2260

موسوعة الحروب واألزمات اإلقلیمیة في القرن /  موسى مخول.

43025-43027                                                                                                                      

.  موسى اللوزي2261

التنظیم وإجراءات العمل /  موسى اللوزي.

35331-35335                                                                                                                      

.  موسى الرغبي2262

دراسات في الفكر االستراتیجي /  موسى الرغبي.

33102-33103                                                                                                                      

.  موسى بدھان2263

قانون تنظیم الصفقات العمومیة مرفق بنصوص تعدیلیة /  موسى بدھان.

39427-39431                                                                                                                      

.  موسى بودھان2264

الدساتیر المغاربیة /  موسى بودھان.

37173-37177                                                                                                                      

.  موسى بودھان2265

النظام القانوني لمكافحة الرشوة في الجزائر /  موسى بودھان.

39382-39386                                                                                                                      

.  موسى بودھان2266

قانون الصفقات العمومیة مرفق بنصوص تعدیلیة /  موسى بودھان.

39412-39416                                                                                                                      

.  موسى بودھان2267

قانون الوظیف العمومي /  موسى بودھان.

42439-42448                                                                                                                      

.  موسى بودھان2268

الدساتیر المغاربیة /  موسى بودھان.

51075-51079                                                                                                                      

.  موسى خلیل2269
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اإلدارة المعاصرة : المبادئ والوظائف، الممارسة /  موسى خلیل.

35174-35178                                                                                                                      

.  موسى خلیل2270

اإلدارة المعاصرة المبادئ  الوضائف... /  موسى خلیل.

37383-37387                                                                                                                      

.  موسى علي الفھد2271

وسائل االعالم و الحرب /  موسى علي الفھد.

51286-51287                                                                                                                      

.  موسى عبد هللا2272

المدینة و األخالق في خطاب الفارابي : من أجل استكمال إتیقا محذوفة في الفلسفة العربیة و اإلسالمیة /  موسى عبد هللا.

53959-53963                                                                                                                      

.  موسى، عبد العزیز محمد2273

ص..2013. - 72المجتمع و السیاسة في جنوب السودان / عبد العزیز محمد موسى. - (د.م) : دار العالمیة، 

السیاسة؛ المجنمع
55917/1-55917/4                                                                                                              

.  موسى إبراھیم2274

العالقات اإلقتصادیة الدولیة /  موسى إبراھیم.

37523-37527                                                                                                                      

.  موسى إبراھیم2275

الفكر السیاسي الحدیث والمعاصر /  موسى إبراھیم.

39274-39278                                                                                                                      

.  أوصدیق فوزي2276

النظام الدستوري الجزائري /  أوصدیق فوزي.

46739-46743                                                                                                                      

.  أوسریر المنور2277

االقتصاد البیئي /  أوسریر المنور.

50786-50790                                                                                                                      

.  لوكیا الھاشمي2278

المناخ التنظیمي و عالقتھ بالرضا /  لوكیا الھاشمي.

54367-54371                                                                                                                      

.  لوكیا الھاشمي / بومنقار مراد2279

المناخ التنظیمي و عالقتھ بالرضا الوظیفي /  لوكیا الھاشمي / بومنقار مراد.
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52281-52285                                                                                                                      

.  موفق محمد الضمور2280

2013. - 156.تطور الصناعات العسكریة (األردن نموذجا) /  موفق محمد الضمور. - عمان : دار ومكتبة الحامد للنشر و التوزیع، 

55865/8- 55865/1                                                                                                            

.  أوھام المجتمع المدني / عبد الحمید.2281

36849-36851                                                                                                                      

  .2282Bacharan، Nicole

Les noirs américains : des champs de coton à la maison blanche / Nicole Bacharan.

55698/1-55698/3                                                                                                              

  .2283Bendou Soupou، Dominique

Le monde arabe et l'Europe : entre conflits et paix / Dominique Bendou Soupou.

55739                                                                                                                                  

  .2284Benhamouda، Boualem

El Miftah : المفتاح = Dictionnaire Français - Arabe Mots et Expressions / Boualem Benhamouda.

55773                                                                                                                                  

  .2285Bensoussan، Georges

Les Juifs du monde arabeM la question interdite / Georges Bensoussan.

55685/1-55685/3                                                                                                              

  .2286Benyelles، Rachid

Dans les arcanes du pouvoir : mémoires 1962-1999 / Rachid Benyelles.

55690/1-55690/2                                                                                                              

bernard wicht  .2287

lotan attaque la nouvelle donne stratégique /  bernard wicht.

55941                                                                                                                                  

  .2288Bethmont، Jacques

Géographie de la méditerranée : du mythe unitaire à l'espace fragmenté / Jacques Bethmont.

55697/1-55697/3                                                                                                              

  .2289Blachér، Philippe

Droit des relations internationales / Philippe Blachér.

55717/1-55717/2                                                                                                              

225



  .2290Blot، Ivan

La Russie de Poutine / Ivan Blot.

55727/1-55727/3                                                                                                              

  .2291Boniface، Pascal

Les relations internationales de 1945 à nos jours / Pascal Boniface.

55701/1-55701/2                                                                                                              

  .2292Boniface، Pascal

Le grand livre de la géopolitique / Pascal Boniface.

55720/1-55720/3                                                                                                              

  .2293Bozarslan، Hamit

Histoire de la Turquie / Hamit Bozarslan.

55726/1-55726/3                                                                                                              

  .2294Buhler، Pierre

La Puissance au xxi siecle / Pierre Buhler.

55777/1-55777/3                                                                                                              

.  ال شبیب، درید كامل2295

مقدمة في االدارة المالیة المعاصرة / درید كامل ال شبیب.

55621/1-55621/5                                                                                                              

.  األمم المتحدة2296

دلیل المرأة المھنیة العربیة للمشاركة في مشاریع التعاون الفني /  األمم المتحدة.

34052                                                                                                                                  

.  األمم المتحدة2297

إجتماع مجموعة العمل حول تطویر المؤشرات و تحسین اإلحصاءات الخاصة بوضع المرأة العربیة /  األمم المتحدة.

34053                                                                                                                                  

.  األمم المتحدة2298

إجتماع خبراء حول السیاسات السكانیة و المرأة العربیة /  األمم المتحدة.

34054                                                                                                                                  

.  األمم المتحدة2299

إجتماع خبراء حول السیاسات السكانیة و المرأة العربیة /  األمم المتحدة.

34054                                                                                                                                  

.  األمن القومي العربي : عقیدة الجھاد واإلستراتیجیة.2300
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43034-43036                                                                                                                      

.  المملكة العربیة السعودیة: وزارة االعالم2301

األقلیات المسلمة في العالم : و دور المملكة العربیة السعودیة في دعمھا /  المملكة العربیة السعودیة: وزارة االعالم.

51398                                                                                                                                  

.  األمانة العامة لمجلس وزراء العرب2302

أصداء األمانة /  األمانة العامة لمجلس وزراء العرب.

33693                                                                                                                                  

.  المنار : جریدة سیاسیة ثقافیة دینیة حرة.2303

55112                                                                                                                                  

.  المناصرة عز الدین2304

المسألة األمازیغیة في الجزائر و المغرب : اشكالیة التعددیة اللغویة /  المناصرة عز الدین.

51361                                                                                                                                  

.  المناھج التدریبیة : منھج العالقات العامة و اإلعالم، اإلستقبال و المراسم و الحفالت.2305

54144-54146                                                                                                                      

.  المؤتمر القومي اإلسالمي2306

المؤتمر القومي اإلسالمي الثالث : وثائق ومناقشات وقرارات المؤتمر الذي عقد في بیروت /  المؤتمر القومي اإلسالمي.

47371                                                                                                                                  

.  المؤتمر القومي اإلسالمي2307

المؤتمر القومي -اإلسالمي الرابع : وثائق ومناقشات وقرارات المؤتمر الذي عقد في بیروت /  المؤتمر القومي اإلسالمي.

47372                                                                                                                                  

.  المؤتمر العلمي الخلیجي المغاربي2308

 /  المؤتمر العلمي الخلیجي المغاربي.2حركة اإلنسان و األعمال بین دول الخلیج و المغرب العربي : بحوث المؤتمر العلمي الخلیجي المغاربي الرابع المجلد

55236/2                                                                                                                              

.  المؤتمر العلمي الخلیجي المغاربي2309

 /  المؤتمر العلمي الخلیجي المغاربي.1حركة اإلنسان و األعمال بین دول الخلیج و المغرب العربي : بحوث المؤتمر العلمي الخلیجي المغاربي الرابع المجلد

55236-55236/1                                                                                                                  

.  المؤتمر العلمي الخلیجي المغاربي2310

العالقات بین دول الخلیج العربیة و دول المغرب العربي : الواقع و المستقبل /  المؤتمر العلمي الخلیجي المغاربي.

55238-55246                                                                                                                      

2012. جریدة سیاسیة تھذیبیة انتقادیة. - الجزائر : دار الھدي، 1925.  المنتقد 2311

48009                                                                                                                                  
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.  المنظمة العربیة2312

آلیات مكافحة الفساد و الرشوة /  المنظمة العربیة.

32314-32318                                                                                                                      

.  المنظمة العربیة2313

التنمیة الریفیة /  المنظمة العربیة.

32329-32333                                                                                                                      

.  المنظمة العربیة2314

التخطیط اإلستراتیجي لمؤسسات التعلیم /  المنظمة العربیة.

32344-32348                                                                                                                      

.  المنظمة العربیة2315

اإلتجاھات الحدیثة في السیاحة /  المنظمة العربیة.

32364-32368                                                                                                                      

.  المنظمة العربیة2316

الفساد اإلداري و المالي في الوطن العربي /  المنظمة العربیة.

32369-32373                                                                                                                      

.  المنظمة العربیة2317

إدارة األزمات و الكوارث /  المنظمة العربیة.

32374-32378                                                                                                                      

.  المنظمة العربیة2318

دور المرأة العربیة في التنمیة المستدامة /  المنظمة العربیة.

32379-32383                                                                                                                      

.  المنظمة العربیة2319

المعامالت الرقمیة /  المنظمة العربیة.

32414-32418                                                                                                                      

.  المنظمة العربیة2320

اإلتجاھات الحدیثة لتعزیز جودة أداء الجامعات في الوطن العربي /  المنظمة العربیة.

32419-32423                                                                                                                      

.  المنظمة العربیة2321

الجودة و التمیز في الجامعات /  المنظمة العربیة.

32424-32428                                                                                                                      

.  المنظمة العربیة2322
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مكافحة الفساد في الوطن العربي /  المنظمة العربیة.

32429-32433                                                                                                                      

.  المنظمة العربیة2323

البلدیات و المحلیات في ظل األدوار /  المنظمة العربیة.

32434-32438                                                                                                                      

.  المنظمة العربیة2324

قیاس و تقییم األداء كمدخل /  المنظمة العربیة.

32439-32443                                                                                                                      

.  المنظمة العربیة2325

المرأة و الوظیفة العامة في الخلیج العربي /  المنظمة العربیة.

32444-32448                                                                                                                      

.  المنظمة العربیة2326

مستقبل مفاوضات تحریر التجارة /  المنظمة العربیة.

32449-32453                                                                                                                      

.  المنظمة العربیة2327

المرجع غي التدریب و إدارة الموارد علي اال /  المنظمة العربیة.

32454-32458                                                                                                                      

.  المنظمة العربیة2328

الحوكمة و  اإلصالح المالي و أداء التنمیة البشریة /  المنظمة العربیة.

32459-32463                                                                                                                      

.  المنظمة العربیة2329

التنمیة البشریة و أثرھا علي التنمیة /  المنظمة العربیة.

32469-32473                                                                                                                      

.  المنظمة العربیة2330

األسالیب الحدیثة في قیاس األداء الحكومي /  المنظمة العربیة.

32479-32483                                                                                                                      

.  المنظمة العربیة2331

إستخدام البرمجة اللغویة العصبیة /  المنظمة العربیة.

32484-32488                                                                                                                      

.  المنظمة العربیة2332

أساسیات و طرق البحث في اإلدارة /  المنظمة العربیة.
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32489-32493                                                                                                                      

.  المنظمة العربیة2333

الجودة الشاملة و بناء القدرات المؤسسیة /  المنظمة العربیة.

32494-32498                                                                                                                      

.  المنظمة العربیة2334

إصالح اإلدارة الحكومیة /  المنظمة العربیة.

32508-32510                                                                                                                      

.  المنظمة العربیة2335

دلیل المدیر العربي إلي سلسلة اإلیزو /  المنظمة العربیة.

32514-32516                                                                                                                      

.  المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم2336

الخطة الشاملة للثقافة العربیة : الطبعة الثانیة /  المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم.

51306                                                                                                                                  

.  المنظمة العربیة للعلوم االداریة2337

أسلوب احاالت في التنمیة االداریة : دلیل لالستخدام الفعال /  المنظمة العربیة للعلوم االداریة، (مراجعة)  زكي غوشة؛ (ترجمة)  راندة زواتي.

51374                                                                                                                                  

.  المنظمة العربیة لحقوق االنسان2338

 /  المنظمة العربیة لحقوق 2008-2009حقوق االنسان في الوطن العربي : تقریر المنظمة العربیة لحقوق االنسان عن حالة حقوق االنسان في الوطن العربي 
االنسان.

45935-45939                                                                                                                      

.  المنظمة الوطنیة للمجاھدین2339

من معارك ثورة التحریر /  المنظمة الوطنیة للمجاھدین.

33895                                                                                                                                  

.  المنظمة الوطنیة للمجاھدین2340

 /  المنظمة الوطنیة للمجاھدین.3 ،ج2، ج1الطریق إلى نوفمبر كما یروھا المجاھدون ج

6/33921 5/33921 4/33921 3/33921 2/33921 1/33921                                              

.  األمین بشیشي2341

أضواء إذاعة الجزائر الحرة المكافحة و محطات إذاعیة أخرى متضامنة /  األمین بشیشي، (تقدیم)  زھیر إحدادن.

55154                                                                                                                                  

.  األمین شریط2342

الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة المقارنة /  األمین شریط.

46659-46663                                                                                                                      
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.  األمیر خالد2343

رسالة إلى الرئیس ویلسون ونصوص أخرى /  األمیر خالد.

33654                                                                                                                                  

.  األمیر عبد القادر2344

رسالة الفرنسیین /  األمیر عبد القادر.

33660                                                                                                                                  

.  المایجي ایشین2345

نھضة الیابان /  المایجي ایشین.

38508-38511                                                                                                                      

.  الماركسیة والدیمقراطیة.2346

38004-38008                                                                                                                      

.  الماشافیة أمین2347

التربیة الوطنیة /  الماشافیة أمین.

40445                                                                                                                                  

.  األب باسم الراعي2348

المجتمع والدولة : أشكالھا وتحوالتھا /  األب باسم الراعي.

42049-42053                                                                                                                      

.  الن درنینج2349

الفقر و البیئة : سلسلة ورلد واتش العربیة /  الن درنینج.

46543-46544                                                                                                                      

.  الن درنینج2350

الفقر والبیئة /  الن درنینج.

48533-48537                                                                                                                      

.  النمظمة العربیة لحقوق اإلنسان2351

 /  النمظمة العربیة لحقوق 2008-2009حقوق اإلنسان في الوطن العربي : تقریر المنظمة العربیة لحقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان في الوطن العربي 
اإلنسان.

34595-34600                                                                                                                      

.  الناھي، ھیثم غالب2352

الدولة : و خفایا إخفاق مأسستھا في المنطقة العربیة / ھیثم غالب الناھي.

55557/1-55557/2                                                                                                              

.  النائلي، عناد كاظم حسین2353

روسیا االتحادیة و مستقبل التوازن االستراتیجي العالمي / عناد كاظم حسین النائلي.
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55386/1-55386/5                                                                                                              

.  النبوي سراج2354

2008.صناع الحضارة اإلسالمیة /  النبوي سراج. - اإلسكندریة : دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، 

العقول العربیة؛ صناع الحضارة

صناع الحضارة اإلسالمیة علماء مسلمون وعرب أبھروا العالم بإنجازات علمیة في شتى العلوم والمعارف وكانت ھذه الحضارة المصدر األساسي لنھضة أوروبا، كما 
أكدت على أن العقل العربي قادر على اإلبتكار والتطویر والتصحیح في مجال العلوم اإلنسانیة وأنھ لوال ھذا العقل النابغ لتأخرت حضارة أوروبا كثیرا كما قال أحد 

علماء أوروبا "میسو لیبرى" كما أطلق المنصفون من علماء الغرب أسماء علماء الحضارة اإلسالمیة على فترات من العصور التاریخیة فقالوا عصر جابر بن حیان 
رائد على الكمیاء وعصر الخوارزمي رائد علم الجبر والریاضیات، وعصر الرازي رائد علم الطب والمسعودي رائد علم الجغرافیا والبیروني رائد علم القوانین 

العلمیة وابن الھیثم رائد علم البصریات، وبن رشد رائد رائد الفلسفة ابن فرناس رائد علم الطیران والخزان رائد علم الطبیعة والفارابي رائد علم الموسیقى 
وآخرون...كثیرا ممن تحمل الالفتات المعلقة على قاعات العلوم والفنون في جامعات أوروبا أسمائھم دلیل على أسبقیتھم على غیرھم في ریادة العلوم االمختلفة. وھذا 

ما یؤكد قدرات العقل العربي المعطاء.
30631-36032                                                                                                                      

.  النبوي سراج الدین2355

صناع الحضارة اإلسالمیة : دروس الألجیال /  النبوي سراج الدین.

364459-36463                                                                                                                    

.  النیال، عبد القادر2356

ماذا یجري في سوریة / ھل یریدون ان نحمل السالح حتى نعیش.

55649/1-55649/4                                                                                                              

.  النداوي، مھند2357

االتحاد اإلفریقي و تسویة المنازعات / مھند النداوي.

55586/1-55586/3                                                                                                              

.  النخبة و المجتمع / بوتومور.2358

39906                                                                                                                                  

.  النزاھة في اإلنتخابات البرلمانیة.2359

39196-39200                                                                                                                      

.  النزاھة في اإلنتخابات البرلمانیة.2360

40700-40704                                                                                                                      

.  النصوص األساسیة.2361

50908                                                                                                                                  

.  النظام التربوي في الجزائر.2362

46909-46913                                                                                                                      

.  النظام الدستوري الجزائري.2363

46634-46638                                                                                                                      

.  النظام السیاسي اإلسالمي.2364
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25002/8                                                                                                                              

.  النظام العربي وآفاق المستقبل.2365

35928-35932                                                                                                                      

.  األبعاد الفلسفیة للسطوة األمریكیة.2366

35943-35947                                                                                                                      

.  النعیمي2367

اإلدارة المالیة_ النظریة والتطبیق /  النعیمي، الساقي؛ سالم.

35761-35764                                                                                                                      

.  النعیمي، أحمد نوري2368

السیاسة الخارجیة التركیة تجاه روسیا االتحادیة / أحمد نوري النعیمي.

السیاسة الخارجیة - روسیا االتحادیة
55511/1-55511/3                                                                                                              

.  المحمدي حسنین بوادي2369

اإلرھاب الدولي تجریما ومكافحة /  المحمدي حسنین بوادي.

40172-40174                                                                                                                      

.  المجلس الشوري إلتحاد المغاربي.2370

34028                                                                                                                                  

.  اللحام، محمود عزت2371

العالقات االقتصادیة الدولیة : في ظل الثورة العلمیة التكنولوجیة المعاصرة / محمود عزت اللحام.

55610/1-55610/2                                                                                                              

.  المجذوب، طارق2372

1.المیاه و متطلبات االمن المستقبلي في الدول العربیة : دراسة في دبلوماسیة المیاه / طارق المجذوب، ترجمة عامر الكبیسي. - ط.

المیاه - االمن المستقبلي - الدول العربیة
55968                                                                                                                                  

.  المجتمع واإلقتصاد أمام العولمة.2373

40746-40750                                                                                                                      

.  المختار  الھراس2374

المرأة وصنع القرار في المغرب /  المختار  الھراس.

42478-42480                                                                                                                      

.  المدخل لنظریة القرار.2375

46989-46993                                                                                                                      
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.  المدیر المتعھد.2376

38151-38155                                                                                                                      

.  المجدوب أسامة2377

العولمة و اإلقلیمیة : مستقبل العالم العربي في التجارة الدولیة /  المجدوب أسامة.

55269                                                                                                                                  

.  المدرسة الجزائریة الى أین؟.2378

47149-47153                                                                                                                      

.  األخضر اإلبراھیمي2379

الدبلوماسیة العربیة في عالم متغیر /  األخضر اإلبراھیمي.

28373-28375-28375/1                                                                                                      

.  المرأة العربیة في الحیاة السیاسیة.2380

50517-50521                                                                                                                      

.  المركز الجامعي العربي نبسي2381

أعمال الملتقي الدولي معركة الجرف /  المركز الجامعي العربي نبسي.

33682                                                                                                                                  

.  المركز الدولي للدراسات والبحث2382

استعمال األسلحة دولیا /  المركز الدولي للدراسات والبحث.

33687                                                                                                                                  

.  المركز العالمي2383

المؤتمر الدولي الثالث / حوار أفریقیا البحر األبیض المتوسط..أوروبا.

44849-44853                                                                                                                      

.  المركز العالمي2384

حلقة نقاش لیبیا و القرن الحادي و العشرین /  المركز العالمي.

45137-45141                                                                                                                      

.  المركز الوطني للدراسات التاریخیة2385

مجلة التاریخ /  المركز الوطني للدراسات التاریخیة.

39966                                                                                                                                  

.  المركز الوطني للدراسات والبحث2386

 /  المركز الوطني للدراسات والبحث.1954-1980العالقات األمریكیة - الجزائریة 

33645                                                                                                                                  

.  المركز الوطني للدراسات والبحث2387
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الدعم العربي للثورة الجزائریة /  المركز الوطني للدراسات والبحث.

33691                                                                                                                                  

.  المسألة الدیمقراطیة في الوطن العربي.2388

40778-40782                                                                                                                      

.  األزمة الجزائریة.2389

40641-40645                                                                                                                      

.  األزمة الجزائریة الخلفیات السیاسیة واإلجتماعیة.2390

39083-39087                                                                                                                      

.  األسالیب الكمیة في اتخاذ القرارات االداریة.2391

47089-47090                                                                                                                      

.  المشاریع الدولیة لمكافحة الفساد_ والدعوة لإلصالح السیاسي واإلقتصادي في األقطار العربیة.2392

35597-35601                                                                                                                      

.  المساھمة الدیمقراطیة للعمال في إدارة القطاع االشتراكي - دراسة مقارنة.2393

12008                                                                                                                                  

.  المسائلة و الفعالیة في االدارة التربویة.2394

47059                                                                                                                                  

.  المشیر عبد الحكیم أبو غزالة2395

العرب و الحروب التكنولوجیة القادمة /  المشیر عبد الحكیم أبو غزالة.

44746-44750                                                                                                                      

.  المصري أحمد محمد2396

التخطییط والمراقبة اإلداریة /  المصري أحمد محمد.

40303-40305                                                                                                                      

.  المصري، كمال2397

الثقافة و المساواة نقد مساواتي للتعددیة الثقافیة / كمال المصري.

55957                                                                                                                                  

.  األسس العقلیة للسیاسة.2398

46864-46868                                                                                                                      

.  المزوري، محمد حسن خمو2399

دور المنظمات الدولیة : في مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة / محمد حسن خمو المزوري.

55644/1-55644/2                                                                                                              

.  المقاربات النظریة في تحلیل السیاسة الخارجیة.2400
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46919-46923                                                                                                                      

2..  المقاومة الجزائریة  ط2401

55180                                                                                                                                  

3..  المقاومة الجزائریة ط2402

55180/1                                                                                                                              

.  األقداحي ھشام محمود2403

معالم الدولة القومیة الحدیثة : رؤیة معاصرة /  األقداحي ھشام محمود.

40151-40153                                                                                                                      

.  األقداحي، ھشام محمود2404

في علم السیاسة : األیدیولوجیات السیاسیة - رواد الفلسفة السیاسیة و اال جتماعیة / ھشام محمود األقداحي.

55744/1-55744/3                                                                                                              

.  األقداحي، ھشام محمود2405

السیاسة و المجتمع : دراسة في علم اجتماع السیاسة / ھشام محمود األقداحي.

55576/1-55576/3                                                                                                              

5)..  األعمال الكاملة للمؤلف محمد عباس : من وحي التاریخ، خصومات تاریخیة، مثقفون..في ركاب الثورة (ج2406

55072/4                                                                                                                              

1)..  األعمال الكاملة للمؤلف محمد عباس : الثورة الجزائریة نصر بال ثمن (ج2407

55072                                                                                                                                  

3).، ھواجس حضاریة (ج1930-1962.  األعمال الكاملة للمؤلف محمد عباس : الحلم و التاریخ : 2408

55072/2                                                                                                                              

10).)، اإلنتفاضات العربیة بین العفویة و البرمجة(ج1991-1996.  األعمال الكاملة للمؤلف محمد عباس : الوطن و العشیرة (تشریح أزمة 2409

55072/9                                                                                                                              

6)..  األعمال الكاملة للمؤلف محمد عباس : اغتیال.حلم"أحادیث مع بوضیاف"،الحاج مصالي.زالوطني الثائر"بین غاندي و ھوشیھ منھ" (ج2410

55072/5                                                                                                                              

8)..  األعمال الكاملة للمؤلف محمد عباس : یرحل اإلستعمار.ز ویبقى المستعمر(االندماجیون الجدد)، النخبة و الغاشي (مشكلة النخبة المستبلة) (ج2411

55072/7                                                                                                                              

4)..  األعمال الكاملة للمؤلف محمد عباس : دوغول,, و الجزائر، نداء الحق (ج2412

55072/3                                                                                                                              

7)..  األعمال الكاملة للمؤلف محمد عباس : رواد..الوطنیة، ثوار..عظماء (ج2413

55072/6                                                                                                                              
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9)..  األعمال الكاملة للمؤلف محمد عباس : فصول من ملحمة التحریر، فرسان الحریة(ج2414

55072/8                                                                                                                              

2)..  األعمال الكاملة للمؤلف محمد عباس : وداعا فیتنام..أھال یا جزائر، رابح بیطاط..عقد مع الشعب (ج2415

55072/1                                                                                                                              

 ذكریاتي في التربیة و التعلیم - نماذج من المداخالت التربویة.3.  األعمال الكاملة للشاعر و المربي عبد القادر بن محمد بلقاضي : النثر : المجلد 2416

55115/2                                                                                                                              

 الشعر العربي أوزانھ و قوافیھ.4.  األعمال الكاملة للشاعر و المربي عبد القادر بن محمد بلقاضي : النثر : المجلد 2417

55115/3                                                                                                                              

 شعاع األصیل و المسرحیات الغنائیة األربع.2.  األعمال الكاملة للشاعر و المربي عبد القادر بن محمد بلقاضي : الشعر : المجلد 2418

55115/1                                                                                                                              

.  األعمال الكاملة للشاعر و المربي عبد القادر بن محمد بلقاضي : الشعر : المجلد األول بوابات النور - شعاع األصیل و المسرحیات الغنائیة األربع.2419

55115                                                                                                                                  

.  المعلة، جمیل حلیل نعمة2420

الفكر السیاسي األمریكي المعاصر و أثره على الوطن العربي / جمیل حلیل نعمة المعلة.

55387/1-55387/3                                                                                                              

.  المغیربي الحصادي2421

مقدمة في النظریة السیاسیة المعاصرة /  المغیربي الحصادي.

52927-52931                                                                                                                      

.  المعھد الدولي للدراسات العلیا2422

النظام القظائي في العالم العربي /  المعھد الدولي للدراسات العلیا.

35644-35648                                                                                                                      

.  المعھد الوطني للدراسات االستراتیجیة الشاملة2423

قواسم دولیة /  المعھد الوطني للدراسات االستراتیجیة الشاملة.

51397                                                                                                                                  

.  المعونات و المنع الدولة و أثرھا على التنمیة الشاملة في الوطن العربي.2424

24572-24574                                                                                                                      

.  المعوش، سالم2425

ص..2007. - 181العولمة و التربیة و سباقات االتصال و التشكل و التنمیة / سالم المعوش. - بیروت : دارالنھضة العربیة، 

اإلتصال التربوي؛ التربیة؛ التنمیة
55919/1-55919/2                                                                                                              

.  المفرجي2426

رأس المال الفكري /  المفرجي.
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32354-32358                                                                                                                      

.  المفوظات الدولیة.2427

47317                                                                                                                                  

.  المھتار بسام عاطف2428

معاھدة بروكسل وتعدیالتھا لتوحید بعض القواعد المتعلقة ببوالص الشحن : عقود /  المھتار بسام عاطف.

40016-40018                                                                                                                      

.  المھتار بسام عاطف2429

معاھدة بروكسل وتعدیالتھا لتوحید بعض القواعد المتعلقة ببوالص الشحن : عقود /  المھتار بسام عاطف.

40026-40028                                                                                                                      

.  اللواء الركن نواف2430

األمن الوطني و إدارة األزمات /  اللواء الركن نواف.

46366-46369                                                                                                                      

.  اللواء یاسین سوید2431

الوجود العسكري األجنبي في الخلیج /  اللواء یاسین سوید.

24249-24251                                                                                                                      

.  المواطنة و الدیمقراطیة في البلدان العربیة.2432

47529-47532                                                                                                                      

.  اللوبي اإلسرائیلي.2433

42642-42644                                                                                                                      

.  األوبئة و المجاعات في الجزائر.2434

55127                                                                                                                                  

.  الموشیر، مشغل بن عبد الرحمن2435

االرھاب : واثاره بالعالقت الدولیة -االرھاب الدولي / مشغل بن عبد الرحمن الموشیر.

55640/1-55640/2                                                                                                              

.  الموسوعة العربیة لعلم اإلجتماع.2436

43976-43980                                                                                                                      

.  امال كحیلة_فرید كورتل2437

الجودة و أنظمة االیزو /  امال كحیلة_فرید كورتل.

49621_49617                                                                                                                      

.  امام عبد الفتاح امام2438

أرسطو والمرأة /  امام عبد الفتاح امام.
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37753-37757                                                                                                                      

.  امام عبد الفتاح امام2439

ھیغل والدیمقراطیة /  امام عبد الفتاح امام.

37974-37978                                                                                                                      

.  االمام محمد أبو زھرة2440

العالقات الدولیة في االسالم /  االمام محمد أبو زھرة.

8465-22919                                                                                                                        

.  االمام االوزاعي2441

القانون الدولي االسالمي /  االمام االوزاعي.

50988                                                                                                                                  

.  االمبریالیة بقناع إنساني.2442

37957-37961                                                                                                                      

.  االتصال في المؤسسة.2443

47009-47011                                                                                                                      

.  االكادیمیة العربیة2444

العولمة الراسمالیة : واثرھا على اقتصادیات الدول النامیة / االكادیمیة العربیة، الندوة العلمیة االولى لكلیة االدارة واالقتصاد.

55636/1-55636/3                                                                                                              

.  االقداحي، ھشام محمود2445

القوة والسلطة في النظام السیاسي / ھشام محمود االقداحي.

55658/1-55658/3                                                                                                              

.  االقداحي، ھشام محمود2446

التنظیمات الحزبیة في الدول النامیة / ھشام محمود االقداحي.

55521/1-55521/3                                                                                                              

.  االقداحي، ھشام محمود2447

المجتمع السیاسي بین : االستقرار والوحدة الوطنیة / ھشام محمود االقداحي.

55633/1-55633/3                                                                                                              

.  االقداحي، ھشام محمود2448

الشخصیة السیاسیة : التنشئة -الثقافة -المشاركة - القیادة / ھشام محمود االقداحي.

55634/1-55634/3                                                                                                              

.  التنمیة البشریة وأثرھا على التنمیة المستدامة.2449

42221-42222                                                                                                                      
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.  التنمیة الریفیة والمحلیة.2450

42251-42253                                                                                                                      

.  البنیویة في الفكر الفلسفي المعاصر.2451

46604-46608                                                                                                                      

1)..  التنظیم القانوني لعالقات العمل (ج2452

46619-46623                                                                                                                      

.  التمیمي عزام2453

أثر الحملة االمریكیة على القضیة الفلسطینیة /  التمیمي عزام.

47689-47693                                                                                                                      

.  التلوث البیئي.2454

46684-46688                                                                                                                      

.  التامر، عبادة محمد2455

سیاسة الوالیات المتحدة و إدارة األزمات الدولیة ( إیران، العراق، سوریة، لبنان أنموذجا) / عبادة محمد التامر.

55589/1-55589/3                                                                                                              

.  البابا طالل2456

قضایا التخلف و التنمیة في العالم الثالث : في المنھج /  البابا طالل.

51378                                                                                                                                  

.  امتثال زین الدین2457

علم النفس المعرفي /  امتثال زین الدین.

37495-37499                                                                                                                      

.  انتصار حسین، یونس حسین2458

2015. - شرعیة السلطة في الدولة : دراسة مقارنة في الفقھ الوضعي والفكر االسالمي المعاصر / یونس حسین انتصار حسین. - القاھرة : دار الفكر الجامعي، 
.261

55825/1-55825/5                                                                                                              

.  انجمار كارلسون2459

اإلسالم و أوروبا تعایش أو مجابھة /  انجمار كارلسون.

45359-45363                                                                                                                      

.  التخاینة، خولة متعب سلیم2460

2015.أسالیب التنظیمات اإلرھابیة عبر االنترنت : دراسة موضوعیة / خولة متعب سلیم التخاینة. - عمان : دار حامد، 

الشبكاتّ 
55914/1-55914/11                                                                                                            

.  التجارة العربیة البینیة و التكامل اإلقتصادي (جزئین).2461
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50573/1-50575/1- 50573-50575                                                                                    

.  التحدیات الشرق أوسطیة الجدیدة والوطن العربي.2462

39098-39100                                                                                                                      

.  اندیر كرسون2463

الفالسفة واألخالق /  اندیر كرسون.

37648-37652                                                                                                                      

.  البدراني، عدنان خلف حمید2464

السیاسة الخارجیة للقوى االسیویة الكبرى تجاه المنطقة العربیة / عدنان خلف حمید البدراني.

55515/1-55515/3                                                                                                              

.  البیرت اشفیتسر2465

فلسفة الحضارة /  البیرت اشفیتسر.

39962                                                                                                                                  

.  اندریة ماندور2466

الثورة الجزائریة عبر النصوص /  اندریة ماندور.

33684                                                                                                                                  

.  اندریھ كرسون، .2467

الفالسفة واألخالق / . اندریھ كرسون.

37401-37405                                                                                                                      

.  البیطار فراس2468

 /  البیطار فراس.1الموسوعة السیاسیة والعسكریة ج

40223-40225                                                                                                                      

.  البیطار فراس2469

 /  البیطار فراس.2الموسوعة السیاسیة والعسكریة ج 

40226-40228                                                                                                                      

.  البیطار فراس2470

 /  البیطار فراس.4الموسوعة السیاسیة والعسكریة ج

40232-40234                                                                                                                      

.  البیطار فراس2471

 /  البیطار فراس.3الموسوعة السیاسیة والعسكریة ج 

40229-40231                                                                                                                      
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.  البیطار فراس2472

 /  البیطار فراس.5الموسوعة السیاسیة والعسكریة ج

40235-40237                                                                                                                      

.  البیطار فراس2473

 /  البیطار فراس.6الموسوعة السیاسیة والعسكریة ج

40238-40240                                                                                                                      

.  البیطار، فراس2474

2013.الموسوعة السیاسیة و العسكریة : الجزء السادس / فراس البیطار. - عمان : دار أسامة، 

55926/1-55926/3                                                                                                              

.  البیطار، فراس2475

2013.الموسوعة السیاسیة و العسكریة : الجزء الخامس / فراس البیطار. - عمان : دار أسامة، 

55925/1-55925/3                                                                                                              

.  البیطار، فراس2476

2013.الموسوعة السیاسیة و العسكریة : الجزء الرابع / فراس البیطار. - عمان : دار أسامة، 

55924/1-55924/3                                                                                                              

.  البیطار، فراس2477

2013.الموسوعة السیاسیة و العسكریة : الجزء الثالث / فراس البیطار. - عمان : دار أسامة، 

55923/1-55923/3                                                                                                              

.  البیطار، فراس2478

2013. / فراس البیطار. - عمان : دار أسامة، 2الموسوعة السیاسیة العسكریة : الجزء 

55922/1-55922/3                                                                                                              

.  البیطار، فراس2479

ص..2013. - 416الموسوعة السیاسیة و العسكریة : الجزء االول / فراس البیطار. - عمان : دار أسامة، 

الموسوعة السیاسیة
55921/1-55921/3                                                                                                              

.  التخطیط اإلستراتیجي للتفوق و التمیز في المنظمات.2480

50555-50559                                                                                                                      

.  التخطیط اإلستراتیجي للتفوق والتمیز في المنظمات.2481

42184-42188                                                                                                                      

.  البیئة و األمن.2482

46769-46773                                                                                                                      
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.  البرلمان اإللكتروني.2483

42269-42272                                                                                                                      

.  التریكي، فتحي2484

الفالسفة و الحرب / فتحي التریكي.

55760                                                                                                                                  

.  البرھان اإللكتروني.2485

23234-32338                                                                                                                      

.  انس عبد الباسط عباس2486

تخطیط وتنمة القوى العاملة /  انس عبد الباسط عباس.

43118-43120                                                                                                                      

.  البشندي عزمي عبد الفتاح2487

النظام السیاسي األمریكي ودعائم الفلسفة السیاسیة األمریكیة الدیمقراطیة األمریكیة /  البشندي عزمي عبد الفتاح.

40272-40275                                                                                                                      

2008..  التسلح ونزع السالح : الكتاب السنوي 2488

39002-39006                                                                                                                      

2009..  التسلح ونزع السالح : الكتاب السنوي 2489

38960-38964                                                                                                                      

2009..  التسلح ونزع السالح واألمن الدولي 2490

40561-40565                                                                                                                      

.  التسامح والثقافة اإلختالف.2491

40751-40754                                                                                                                      

.  البطاینة، عفاف2492

الدیمقراطیة والتحول الدسیمقراطي : السیرورات والمامول في عالم متغیر / عفاف البطاینة.

55526/1-55526/2                                                                                                              

.  انصار لطیف نصیف جاسم2493

القائد وادارة الصراع صدام حسین و جمال عبد الناصر دراسة نظریة مقارنةفي الفكر السیاسي /  انصار لطیف نصیف جاسم.

34022                                                                                                                                  

.  انطوان2494

العلم و السیاسة العلمیة في الوطن العربي /  انطوان.

47484                                                                                                                                  

.  انعام الشھربلي2495
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أسالیب قیاس قیمة المعلومات /  انعام الشھربلي.

34983-34988                                                                                                                      

.  انعام رعد2496

الصھیونیة الشرق أو /  انعام رعد.

38487-38491                                                                                                                      

.  البھشقي علي رضا الحسیني2497

األسس السیاسیة في المجتمعات التعددیة /  البھشقي علي رضا الحسیني.

40044-40046                                                                                                                      

.  البوتاني عبد الفتاح علي2498

 /  البوتاني عبد الفتاح علي.1963 شباط 1958-8 تموز 14العراق : دراسة في التطورات السیاسیة الداخلیة 

40190-40192                                                                                                                      

.  التوجھات المستقبلیة لمنظمة التجارة العالمیة.2499

36727-36728                                                                                                                      

.  الثورة الزراعیة.2500

33889                                                                                                                                  

.  البوسنة والھرسك.2501

32577-32581                                                                                                                      

.  امیل، خوري2502

صراعات الجیل الخامس / خوري امیل.

55427/1-55427/4                                                                                                              

.  الخالفة.2503

38127-38127                                                                                                                      

.  امین، البار2504

2014. - 159.مكانة المغرب العربي : في سیاسة الخارجیة لوالیات المتحدة االمریكیة / البار امین، منیر بسكري. - االسكندریة : مكتبة الوفاء القانونیبة، 

55788/1-55788/4                                                                                                              

.  امین البار2505

2014. - 107.مكانة المغرب العربي في السیاسة الخارجیة الفرنسیة /  امین البار، منیر بسكري. - القاھرة : مكتبة الوفاء، 

55819/1-55819/4                                                                                                              

.  امین العضایلة2506

الوجیز في النظام الدستوري /  امین العضایلة.

44218-44222                                                                                                                      
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.  امین ساعاتي2507

إدارة الموارد البشریة من النظریة إلى التطبیق /  امین ساعاتي.

43480-43482                                                                                                                      

.  الجنرال اوساریس2508

شھادتي حول التعذیب /  الجنرال اوساریس.

33698                                                                                                                                  

.  الجنرال شارل دیغول2509

حد السیف /  الجنرال شارل دیغول.

39911                                                                                                                                  

.  امحمد جبرون2510

مفھوم الدولة اإلسالمیة : أزمة األسس و حتمیة الحداثة /  امحمد جبرون.

53874-53878                                                                                                                      

.  الخلیل حسن الرفیع2511

العراق في ظل اإلحتالل /  الخلیل حسن الرفیع.

37633-37637                                                                                                                      

.  الدلیمي2512

أساسیات البحث المنھجي في الدراسات اإلعالمیة /  الدلیمي.

36657-36660                                                                                                                      

.  الحمدوني، عبد الستار یونس2513

الحمایة الجنائیة للبیئة / عبد الستار یونس الحمدوني.

55474/1-55474/2                                                                                                              

.  الحمروني الورفلى، ونیسة2514

الھجرة الغیر الشرعیة في دول غرب المتوسط : دراسة التجمع االقلیمي / ونیسة الحمروني الورفلى.

الھجرة - الھجرة الغیر الشرعیة - غربي المتوسط
55503/1-55503/3                                                                                                              

.  الجمعاوي، أنور2515

المجتمع الشبكي / أنور الجمعاوي.

55663                                                                                                                                  

.  الجمعیة الفلسفیة المصریة2516

سلطة الثقافة /  الجمعیة الفلسفیة المصریة.

52536-52540                                                                                                                      

.  الخالدي، احمد عبد الحمید2517
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الوجیز في المناھج واعداد البحث العلمي / احمد عبد الحمید الخالدي.

55646                                                                                                                                  

.  الخالدي، صالح عبد الفتاح2518

أمریكا من الداخل : بمنظار سید قطب / صالح عبد الفتاح الخالدي.

55290                                                                                                                                  

.  الحاج مسعود جدید (سي علي)2519

2011.مذكرات شھید لم یمت /  الحاج مسعود جدید (سي علي). - الجزائر : دار المعرفة، 

48025                                                                                                                                  

.  الحاج، علي2520

سیاسیات دول اإلتحاد األوروبي / علي الحاج.

40614-40618                                                                                                                      

.  الیاس الندو2521

السیاسة الدولیة /  الیاس الندو.

33004-33008                                                                                                                      

.  الیاس ناصیف2522

 /  الیاس ناصیف.2 في القانون المقارن طBOTالعقود الدولیة : عقد البوت 

54535-54539                                                                                                                      

.  الیاس أبة جودة2523

األمن البشري وسیادة الدولة /  الیاس أبة جودة.

37245-37246                                                                                                                      

.  الیاس أبو جود2524

األمن البشري وسیادة الدول /  الیاس أبو جود.

42589-42591                                                                                                                      

.  الیاس جوادي2525

رقابة دستوریة القوانین /  الیاس جوادي.

34457-34462                                                                                                                      

.  الیاس جوادي2526

رقابة دستوریةالقوانین /  الیاس جوادي.

38585-38590                                                                                                                      

.  الیاس جوادي2527

رقابة دستوریة القوانین /  الیاس جوادي.
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44247-44247                                                                                                                      

.  الیاس فرح2528

الزمن العربي /  الیاس فرح.

1503 /08                                                                                                                            

.  الیاس فرج2529

1979.تطور األیدیولوجیة العربیة الثوریة : الفكر االشتراكي /  الیاس فرج. - بیروت : المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 

47937                                                                                                                                  

.  الجازي، ممدوح بریك محمد2530

النفوذاالیراني في المنطقة العربیة / ممدوح بریك محمد الجازي.

ایران - النفوذ
55502/1-55502/3                                                                                                              

.  الجازي العفالق2531

الشامل في الكمیاء العضویة /  الجازي العفالق.

38267-38269                                                                                                                      

.  الدبلوماسیة : نشأتھا وتطورھا وقواعدھا ونظام الحصنات واالمتیازات.2532

44113-44116/1                                                                                                                  

.  الدباغ، ضرغام2533

محاضرات في موضوعات العلوم السیاسیة / ضرغام الدباغ.

55388/1-55388/3                                                                                                              

.  الخبرة اإلیرانیة : اإلنتقال من الثورة إلى الدولة.2534

36739-36743                                                                                                                      

.  الجبوري، معتز عبد القادر محمد2535

قرارات مجلس االمن : دراسة تحلیلیة / معتز عبد القادر محمد الجبوري.

مجلس االمن
55492                                                                                                                                  

.  الجبوري، ابراھیم خلیل2536

القرصنة البحریة : في الساحل الصومالي و باب المندب / ابراھیم خلیل الجبوري.

55467                                                                                                                                  

.  الجبوري ساجر ناصر محمد2537

حقوق اإلنسان السیاسیة في اإلسالم والنظم العالمیة /  الجبوري ساجر ناصر محمد.

40019-40021                                                                                                                      
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.  الجیاللي صاري2538

 /  الجیاللي صاري.1867الكارثة الدیمغرافیة 

33681                                                                                                                                  

.  الدیمقراطیة المحلیة.2539

38766-38770                                                                                                                      

.  الدیمقراطیة داخل األحزاب في البلدان العربیة.2540

47434-47438                                                                                                                      

.  الدیمقراطیة و التحركات الراھنة للشارع العربي.2541

47444-47448                                                                                                                      

.  الدیمقراطیة واألحزاب في البلدان العربیة.2542

39327-39328                                                                                                                      

.  الدیمقراطیة والتنمیة / الدیمقراطیة في الوطن الغربي.2543

40771-40772                                                                                                                      

.  الدیمقراطیة والتنمیة الدیمقراطیة.2544

39348-39350                                                                                                                      

.  الحداد حفیظة السید2545

العقود المبرمة بیا الدول واألشخاص األجنبیة : تحدید ماھیتھا والنظام القانوني /  الحداد حفیظة السید.

40441-40443                                                                                                                      

.  الخیار النووي في الشرق األوسط.2546

39053-39057                                                                                                                      

.  الدیب2547

 /  الدیب.2010الجغرافیا االقتصادیة منظور معاصر 

46150-46153                                                                                                                      

.  الدیبلوماسیة العربیة في عالم متغیر.2548

39249-39252                                                                                                                      

.  الحیدري، إبراھیم2549

سوسیولوجیا العنف و اإلرھاب / إبراھیم الحیدري.

55767                                                                                                                                  

.  الخیر قشي2550

إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة /  الخیر قشي.

42481-42483                                                                                                                      
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.  الجیش والسیاسة و السلطة في الوطن العربي.2551

24225-24227                                                                                                                      

.  الجیش والسیاسة والسلطة في الوطن العربي.2552

40773-40777                                                                                                                      

.  الدیوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة2553

النصوص التشریعیة الخاصة بحق التألیف في الجزائر /  الدیوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.

51383                                                                                                                                  

.  الدیوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة2554

النصوص التشریعیة الخاصة بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة في الجزائر /  الدیوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.

51384                                                                                                                                  

.  الدیوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة2555

القانون األساسي للدیوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة /  الدیوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.

51385                                                                                                                                  

.  امیر موسى2556

حقوق اإلنسان مدخل الى وعي قومي /  امیر موسى.

24321-24323                                                                                                                      

.  الحر والحرب.2557

38506-38507                                                                                                                      

.  الحراثي، میالد مفتاح2558

مبادئ علم السیاسة المعاصر / میالد مفتاح الحراثي.

55390/1-55390/7                                                                                                              

.  الحراثي، میالد مفتاح2559

مستقبل التعلیم و التعلم في الجامعات العربیة / میالد مفتاح الحراثي.

55451/1-55451/2                                                                                                              

.  الحراثي، میالد مفتاح2560

السیاسة الدولیة المعاصرة : مدخل تحلیلي تفكیكي تفسیري للمفاھیم و االنسان / میالد مفتاح الحراثي.

55380/1-55380/4                                                                                                              

.  الحراثي، میالد مفتاح2561

قضایا عالمیة معاصرة / میالد مفتاح الحراثي.

55382/1-55382/4                                                                                                              

.  امیرة محمد، محمد سید احمد2562
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االعالم الرقمي والحراك السیاسي / محمد سید احمد امیرة محمد.

55433/1-55433/3                                                                                                              

.  الحرب اإلسرائلیة على لبنان.2563

24110-24112                                                                                                                      

1990-2005..  الحرب على العراق 2564

24204-24206                                                                                                                      

.  الجریمة المنظمة وأسالیب مواجھتھا في الوطن العربي.2565

39101-39105                                                                                                                      

.  الحریري، محمد سرور2566

إدارة األزمات السیاسیة و استراتیجیات القضاء على األزمات السیاسیة الدولیة / محمد سرور الحریري.

55459                                                                                                                                  

.  الحركات اإلسالمیة في الوطن العربي.2567

24137-24139                                                                                                                      

.  الحركات اإلسالمیة وأثرھا في اإلستقرار السیاسي.2568

42774-42776                                                                                                                      

.  الحركة االصالحیة في الفكر االسالمي المعاصر.2569

46744-46748                                                                                                                      

.  الیس أالندو2570

السیاسة الدولیة- النظریة والتطبیق- /  الیس أالندو.

42846-42848                                                                                                                      

.  الخشن محمد عبد المطلب2571

تعریف اإلرھاب الدولي بین اإلعتبارات السیاسیة واإلعتبارات الموضوعیة /  الخشن محمد عبد المطلب.

40038-40040                                                                                                                      

.  الحسن الموسى2572

أسئلة دولة الربیع العربي /  الحسن الموسى.

54042-54046                                                                                                                      

.  الحسن بن طالل2573

الحوار العربي االسكندنافي /  الحسن بن طالل.

44107-44407                                                                                                                      

.  الخطاب الفكري في الجزائر.2574

37568-37572                                                                                                                      
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.  الدساتیر المغاربیة.2575

47199-47203                                                                                                                      

 عقد من اإلنجازات.1999-2008.  الجزائر 2576

33696                                                                                                                                  

2008.م. - الجزائر : المجلس اإلسالمي األعلى، 12 ھجري. / القرن 6.  الحضارة اإلسالمیة باألندلس  في القرن 2577

34078                                                                                                                                  

.  الخضیري، محسن أحمد2578

إدارة حروب الجیل الرابع / محسن أحمد الخضیري.

55611/1-55611/3                                                                                                              

.  الخضیري، محسن أحمد2579

نظریة األمن القومي الشامل / محسن أحمد الخضیري.

األمن القومي - نظریة
55580/1-55580/3                                                                                                              

.  الدستور الجزائري نشأة، فقھا.2580

39452-39456                                                                                                                      

.  الدستور في الوطن العربي.2581

39236-39237                                                                                                                      

.  الدستور في الوطن العربي : عوامل الثبات وأسس التغییر.2582

35405                                                                                                                                  

.  الحسیني الحسیني معدي2583

یولیوس قیصر : رجل كل العصور /  الحسیني الحسیني معدي.

41628-41632                                                                                                                      

.  الخزرجي ثامر كامل محمد2584

النظم السیاسیة الحدیثة والسیاسات العامة : دراسة معاصرة في استراتیجیات إدارة /  الخزرجي ثامر كامل محمد.

40306-40309                                                                                                                      

.  الدكتور ناصر2585

دینامكیةالتجربة الیابانیة في التنمیة المركبة : دراسة /  الدكتور ناصر.

47584-47588                                                                                                                      

.  الدكتور لطفي حجالوي2586

التربیة الدیموقراطیة من مفھومالحداثة الى استحقاق للربیع العربي /  الدكتور لطفي حجالوي.

48641-48645                                                                                                                      
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.  الدكتور سعدي كریم سلمان2587

الخزبیة و التعددیة"في الفكر السیاسي االسالمي الحدیث" /  الدكتور سعدي كریم سلمان.

48651-48655                                                                                                                      

.  الحكومة و اإلصالح المالي و اإلداري.2588

50603-50607                                                                                                                      

.  الخفاجي، عقیل2589

الفساد و االصالح : الصحافة الدولیة و قضایا االصالح السیاسي / عقیل الخفاجي.

55740/1-55740/3                                                                                                              

.  الجھني، نعیم بن عطا هللا2590

دور القیادات االستراتیجیة في بناء المنظمات المستدامة : دراسة مقارنة / نعیم بن عطا هللا الجھني.

55622/1-55622/5                                                                                                              

.  الیھودیة، الصھیونیة في روسیا.2591

39181-39185                                                                                                                      

.  الدولة اإلسالمي المعاصرة.2592

13542/8                                                                                                                              

.  الدولة الوطنیة المعاصرة : أزمة اإلندماج والتفكیك.2593

39221-39223                                                                                                                      

.  الیونسكو2594

المبادئ األولیة لحقوق المؤلف /  الیونسكو.

51359                                                                                                                                  

.  الحوار اإلسالمي المسیحي.2595

38426-38427                                                                                                                      

.  الدور الریادي للمرأة العربیة في التنمیة المستدامة.2596

50527-50530                                                                                                                      

.  الدور السیاسي للھجرة الى فرنسا.2597

46834-46838                                                                                                                      

.  الدور اإلفریقي في اإلسراع بالریادة لإلقتصاد العالمي.2598

51489-51493                                                                                                                      

.  الخوري، علي محمد2599

إدارة المعرفة في القطاع العام / علي محمد الخوري.

55393/1-55393/3                                                                                                              
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.  الجوھري زاید2600

تاریخ التفكیر االجتماعي /  الجوھري زاید.

46466-46470                                                                                                                      

.  الرمضاني محمد2601

بحوث في علم اإلجتماع األسباب اإلجتماعیة والنفسیة واإلقتصادیة لظاھرة اإلرھاب /  الرمضاني محمد.

43429-43431                                                                                                                      

.  الرشیدي، أحمد2602

1.االمم المتحدة ضروف االصالح بعد نصف قرن وجھة نظر عربیة / أحمد الرشیدي. - ط.

االمم المتحدة - االصالح
55971                                                                                                                                  

.  الرقابة المالیة في األقطار العربیة.2603

39191-39195                                                                                                                      

.  السلمي علي2604

المفاھیم العصریة الدارة المنشآت الصغیرة /  السلمي علي.

51362                                                                                                                                  

.  السلمى علي2605

ادارة األفراد و الكفاءة االنتاجیة /  السلمى علي.

51395                                                                                                                                  

.  الشماع، خلیل محمد حسن2606

نظریة المنظمة / خلیل محمد حسن الشماع.

55477                                                                                                                                  

1900-1956..  الطلبة الجزائریین بجامع الزیتونة 2607

55082-55082/2                                                                                                                  

.  الصنھاجي، أنس2608

مئة عام على الحرب العالمیة األولى مقاربات عربیة / أنس الصنھاجي.

55566                                                                                                                                  

.  الصمد، ریاض2609

العالقات الدولیة في القرن العشرین الجزء الثاني : لفترة مابعد الحرب العالمیة الثانیة / ریاض الصمد. - الجزائر : المؤسسة الوطنیة لالتصال النشر و االشھار، 
سم.22 ؛ 2015. - 165

55315                                                                                                                                  

.  الشمیمري2610

مبادئ إدارة األعمال /  الشمیمري.

38195-38197                                                                                                                      
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.  السلطة والمعارضة.2611

42657-42661                                                                                                                      

.  السلوك التنظیمي.2612

47119                                                                                                                                  

.  السالم، مؤید سعید2613

االدارة االستراتیجیة : األصول و األسس العلمیة / مؤید سعید السالم.

55481                                                                                                                                  

.  الطالب عبد الحمید عبد ربھ2614

قانون العقوبات و قانون اإلجراءات الجزائیة /  الطالب عبد الحمید عبد ربھ.

33986                                                                                                                                  

.  الطالباني، كاوه2615

األحزاب السیاسیة و صراع القیادات السیاسیة للسلطة / كاوه الطالباني.

55575/1-55575/3                                                                                                              

.  الشامي علي حسین2616

الدبلوماسیة : نشأتھا وتطورھا وقواعدھا ونظام الحصانات واإلمتیازات الدبلوماسیة /  الشامي علي حسین.

40086-40088                                                                                                                      

.  الشاذلي بن جدید2617

2011. /  الشاذلي بن جدید، تحریر, عبد العزیز بوباكیر. - الجزائر : دار القصبة، 1929-1979) مالمح الحیاة : 1مذكرات الشاذلي بن جدید (ج

48031                                                                                                                                  

.  الصادق مزھود2618

2012.. - الجزائر : دار البھاء، 2تاریخ القضاء في الجزائر من العھد البربري إلى حرب التحریر الوطني /  الصادق مزھود. - ط.

48022                                                                                                                                  

.  الصادق بخوش2619

2009.الفكر السیاسي لثورة التحریر الجزائریة مقاربة في دراسة الخلفیة /  الصادق بخوش. - الجزائر : غرناطة للنشر والتوزیع، 

40504                                                                                                                                  

.  الصادق بخوش2620

2009.الفكر السیاسي لثورة التحریر الجزائري مقاربة في دراسة الخلفیة /  الصادق بخوش. - الجزائر : غرناطة للنشر، 

48003                                                                                                                                  

.  الساعدي، رحیم2621

مقدمة إلى علم الدراسات المستقبلیة / رحیم الساعدي.

55483/1-55483/2                                                                                                              
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.  الشاعرى، صالح یحي2622

2006.تسویة النزاعات الدولیة سلمیا / صالح یحي الشاعرى. - القاھرة : مكتبة مدبولى، 

نسخة مفقودة

النزاعات الدولیة

ظھور المشكالت و النزاعات بین الدول یعود لدور القوى االستعماریة في زرع ذلك ومنذ ترسیم الحدود الجغرافیة و السیاسیة بین الدول، بإعطاء صور عن ھذه 
النزاعات في آسیا بین كل من الھند و باكستان، الصین و الیابان، تركیا و إیران ناھیك عن العراق و الكویت و فلسطین و إسرائیل و الیمن و السعودیة ، وصور لھا 

في إفریقیا في كل من لیبیا و تشاد و مصر و السودان و الحبشة و الصومال...و في األخیر تقدیم الحلول السلمیة من خالل جھود النظمات الدولیة و اإلقلیمیة و 
مساعي القادة و الحكماء.

33536-33543                                                                                                                      

.  الشاعرى صالح یحیى2623

تسویة النزاعات الدولیة سلمیا : النزاعات الدولیة، تصنیفھ، عوامل تطویرھا /  الشاعرى صالح یحیى.

40318-40321                                                                                                                      

.  الشافعي2624

قانون الوقایة من تبیض األموال وتمویل االرھاب ومكافحتھا /  الشافعي.

31963-31967                                                                                                                      

.  الطاھر موھوب2625

التنشئة االجتماعیة و عالقتھا بالمشاركة السیاسیة /  الطاھر موھوب.

51229-51233                                                                                                                      

.  الطاھر بن خرف هللا2626

) /  الطاھر بن خرف هللا. - الجزائر : دار ھومة للنشر والوزیع، 1مدخل إلى الحریات العامة وحقوق اإلنسان : في النظریة العامة للحریات وحقوق اإلنسان ( ج
.2007

34056                                                                                                                                  

.  الطاھر بن خرف هللا2627

 /  الطاھر بن خرف هللا.2 ج1962-1989النخبة الحاكمة في الجزائر 

39497-39501                                                                                                                      

.  الطاھر بن خرف هللا2628

 /  الطاھر بن خرف هللا.1 ج1962-1989النخبة الحاكمة في الجزائر 

39492-39496                                                                                                                      

.  الطاھر بن خرف هللا2629

الوسیط : في الدراسات الجامعیة /  الطاھر بن خرف هللا.

51393                                                                                                                                  

.  الطاھر جبلي2630

 /  الطاھر جبلي.1954-1962دور القاعدة الشرقیة في الثورة الجزائریة : 

55173                                                                                                                                  
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.  الطاھر جبلي2631

 /  الطاھر جبلي.1954-1962اإلمداد بالسالح خالل الثورة الجزائریة 

55174                                                                                                                                  

.  الطاھر زبیري2632

 /  الطاھر زبیري.1929-1962مذكرات آخر قادة األوراس التارخیین 

55183                                                                                                                                  

.  الطاھر سعیداني2633

2001.القاعدة الشرقیة قلب الثورة النابض /  الطاھر سعیداني. - الجزائر : دار األمة، 

48005                                                                                                                                  

.  الطاھر علي موھوب2634

التنشئة اإلجتماعیة وعالقتھا بالمشاركةالسیاسیة /  الطاھر علي موھوب.

44070-44074                                                                                                                      

.  الصاوي، على2635

مستقبل البرلمان في العالم العربي / على الصاوي.

55285                                                                                                                                  

.  الطائي، عادل أحمد2636

تفسیر المعاھدات الدولیة : دراسة في قانون المعاھدات الدولیة / عادل أحمد الطائي.

المعاھدات الدولیة
55868/1-55867/5                                                                                                              

.  الضیف شبلي، خالد2637

الوضع الدستوري أثناء اإلحتالل الحزبي : دراسة في ضوء الشرغیة الدستوریة و الدولیة / خالد الضیف شبلي.

55287                                                                                                                                  

.  الضروس، سمیر قالع2638

مقدمة في دراسات السالم و االمن في نظریة العالقات الدولیة / سمیر قالع الضروس.

العالقات الدولیة - السالم - االمن
55500/1-55500/2                                                                                                              

.  السبعاوي، سالم مطر2639

نظریة الفوضى الخالفة في فكر المحافظین الجدد / سالم مطر السبعاوي.

55384/1-55384/3                                                                                                              

.  الصین والھند والوالیات المتحدة األمریكیة.2640

42768-42770                                                                                                                      

.  الزیلعي أحمد بن عمر2641

دراسات في تاریخ الجزیرة العربیة و حضارتھا /  الزیلعي أحمد بن عمر.
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55207                                                                                                                                  

.  السیادة والسلطة.2642

40586-40590                                                                                                                      

.  السیادة والسلطة. اآلفاق الوطنیة والحدود العالمیة.2643

39230                                                                                                                                  

.  الطیب العلوي محمد2644

 /  الطیب العلوي محمد.1830-1954مظاھر المقاومة الجزائیة 

33928                                                                                                                                  

.  الطیب برغوث2645

سلطة المنھج في الحركة النبویة /  الطیب برغوث.

47054-47058                                                                                                                      

.  الطیب برغوث2646

أسرار القوة و القدرة في المسیرة الرسالیة ( للشیخ أحمد سحنون) /  الطیب برغوث.

47064-47068                                                                                                                      

.  الطیب بوعزة2647

الفلسفة الیونانیة ما فبل السقراطیة /  الطیب بوعزة.

54062-54066                                                                                                                      

.  الشیباني، منصور أبو ھمود2648

الدیمقراطیة في القانون الدولي : بین المشروعیة و القوة / منصور أبو ھمود الشیباني.

55674/1-55674/2                                                                                                              

.  السید أمین شلبي2649

2008.نظرات في العالقات الدولیة /  السید أمین شلبي. - القاھرة : عالم الكتاب، 

العالقات الخارجیة

 ) ومناقشة لقضایا السیاسیة الخارجیة 2005-2007" نظرات في العالقات الدولیة" عبارة عن رصد لألحداث والتطورات الدولیة على مدى العامین األخیرین (
األمریكیة في فترة من أحرج لحظاتھا، كما یتابع قضایا دولیة مثل اإلرھاب، وحلف الناتو، واألمم المتحدة، ویناقش السیاسة الخارجیة المصریة وتحدیاتھا والعالم المتغیر 

الذي تعمل فیھ.
30405-30410                                                                                                                      

.  السید أبو الخیر2650

استراتیجیة فرض العولمة اآللیات ووسائل الحمایة /  السید أبو الخیر.

36301-36304                                                                                                                      

.  السید أبو الخیر2651

التجربة العراقیة- التجربة االفریقیة /  السید أبو الخیر.

42995-42997                                                                                                                      
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.  السید أبو الخیر2652

الدولة في القانون الدولي العام /  السید أبو الخیر.

47224-47228                                                                                                                      

.  السید أبو الخیر2653

الشركات العسكریة و األمنیة الدولیة الخاصة /  السید أبو الخیر.

47244-47248                                                                                                                      

.  السید أبو الغیر2654

2008.الشركات العسكریة واألمنیة الدولیة الخاصة /  السید أبو الغیر. - القاھرة : ایتراك للطباعة والنشر والتوزیع، 

الشركات الدولیة؛ القانون الدولي
30280-30281                                                                                                                      

.  السید أبو خیر2655

مستقبل الحروب /  السید أبو خیر.

46131                                                                                                                                  

.  السید أبو عیطة2656

سیاسات األمن الدولي في عالم متغیر : نحو مجتمع دولي آمن /  السید أبو عیطة.

53134-53138                                                                                                                      

.  السید أبو عیطة2657

نظریة العالقات الدولیة بین سیاسات اإلسالم و الفكر الوضعي /  السید أبو عیطة.

53139-53142                                                                                                                      

.  السید أبو عطیة2658

التحكیم التجاري الدولي : دراسة مقارنة /  السید أبو عطیة.

53049-53053                                                                                                                      

.  السید أبو عطیة2659

المحاكمات الجنائیة الدولیة لرؤساء الدول و الحكومات /  السید أبو عطیة.

53095-53097                                                                                                                      

.  السید متولي عبد القادر2660

االقتصاد الدولي النظریة و السیاسات /  السید متولي عبد القادر.

45844                                                                                                                                  

.  السید محمد أحمد السربتي2661

التجارة الخارجیة /  السید محمد أحمد السربتي.

47148                                                                                                                                  

.  السید محمد أحمد السرتي2662
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2009.التجارة الخارجیة /  السید محمد أحمد السرتي. - اإلسكندریة : الدار الجامعیة، 

التجارة الخارجیة؛ التجارة الدولیة

تبحث الدراسة في: ماھیة التجارة الخارجیة، النظریة الكالسیكیة في التجارة الدولیة، النظریة الحدیثة في التجارة الدولیة، كیفیة تحدید معدل التبادل الدولي وشروط 
التجارة الخارجیة، سیاسة الحریة التجاریة، سیاسة الحمایة وأھم دوافعھا، التكامل اإلقتصادي وأشكالھ المختلفة، میزان المدفوعات الدولیة بأقسامھ المختلفة ومفھوم 

اإلختالل أو التوازن الخاص فیھ، سعر الصرف الجنبي ومحدداتھ، التجارة اإللكترونیة ودورھا في التجارة الدولیة، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، مؤسسة 
التمویل الدولیة، مؤسسة التنمیة الدولیة.

31360                                                                                                                                  

.  الشیخ محمد البشیر افبراھیمي بأقالم معاصریة.2663

33636-336414                                                                                                                    

.  السید محمد السریتي2664

اقتصادیات التجارة الخارجیة /  السید محمد السریتي.

التجارة الخارجیة؛ المشاكل المعاصرة
29751                                                                                                                                  

.  السید أحمد عبد الخالق2665

التجارة االلكترونیة و العولمة /  السید أحمد عبد الخالق.

50709-50713                                                                                                                      

.  السید مصطفى2666

النظریة العامة في األحالف و التكتالت العسكریة /  السید مصطفى.

47549-47553                                                                                                                      

.  السید مصطفي أبو الخیر2667

2009.الدولة و في القانون الدولي العام /  السید مصطفي أبو الخیر. - القاھرة : ایتراك للطباعة والنشر والتوزیع، 

القانون الدولي العام؛ الدولة
30255-30260                                                                                                                      

.  السید مصطفى أحمد2668

) : النظریة العامة في األحالف و التكتالت العسكریة طبقا لقواعد القانون الدولي العام /  السید مصطفى أحمد.81سلسلة أطروحات الدكتوراه (

46290-46294                                                                                                                      

.  السید مصطفى أحمد أبو الخیر2669

2009.مستقبل الحروب دراسات و وثائق /  السید مصطفى أحمد أبو الخیر. - القاھرة : مصر العربیة للنشر والتوزیع، 

نظریة الحرب؛ الشركات العسكریة واألمنیة الدولیة
33472-33479                                                                                                                      

.  السید مصطفى احمد ابو الخیر2670

الحرب األخیرة على غزة /  السید مصطفى احمد ابو الخیر.

34790-34794                                                                                                                      

.  السید الباز العریني2671

تاریخ اوروبا العصور الوسطى /  السید الباز العریني.
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49857-49861                                                                                                                      

.  السید السریتى2672

المنظمات اإلقتصادیة الدولیة /  السید السریتى.

54372-54376                                                                                                                      

.  السید ابو الخیر2673

مستقبل الحروب /  السید ابو الخیر.

34908-34913                                                                                                                      

.  السید ابو الخیر2674

المقاومة العربیة واإلسالمیة في القانون ىىالدولي العام /  السید ابو الخیر.

44199-44203                                                                                                                      

.  السید، ابوعیطة2675

2014. - 315.نظریة العالقات الدولیة : بین سیاسات االسالم والفكر الوضعي / ابوعیطة السید. - القاھرة : دار الفكر الجامعي، 

55796/1-55796/5                                                                                                              

.  السید یاسین2676

 ینایر بین التحول الدیمقراطي والثورة الشاملة /  السید یاسین.25ثورة 

41586-41587                                                                                                                      

.  السید یسین2677

الوعي التاریخي و الثورة الكونیة : حوار الحضارات في عالم متغیر /  السید یسین.

51364                                                                                                                                  

.  السید، یسین2678

تحوالت الفكر االستراتیجي المعاصر / یسین السید.

55601/1-55601/2                                                                                                              

.  السید یوسف2679

مكتشفو إفریقیا /  السید یوسف.

35838-35839                                                                                                                      

.  السید سابق2680

حجة هللا البالغة لإلمام الكبیر الشیخ احمد معروف /  السید سابق.

33929                                                                                                                                  

.  الشیخ شبلي النعماني2681

حكومة عمر بن الخطاب /  الشیخ شبلي النعماني.

37708-37712                                                                                                                      
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.  السید غالب2682

الجغرافیا العامة الطبیعیة و البشریة /  السید غالب.

49438                                                                                                                                  

.  السید غالب2683

البیئة و المجتمع /  السید غالب.

49451-49453                                                                                                                      

.  السید غالب2684

البیئة و المجتمع /  السید غالب.

51882-51883                                                                                                                      

.  السید علیوة2685

إدارة األزمات و الكوارث ( مخاطر العولمة و اإلرھاب الدولي) /  السید علیوة.

44491-44495                                                                                                                      

.  السید علیوة2686

تطویر األداء الدبلوماسي العربي /  السید علیوة.

45084-45088                                                                                                                      

.  السید عبد الحمید فودة2687

2006.حقوق اإلنسان بین النظم القانونیة الوضعیة و الشریعة اإلسالمیة /  السید عبد الحمید فودة. - االسكندریة : دار الفكر الجامعي، 

حقوق اإلنسان؛ القانون الوضعي؛ الشریعة اإلسالمیة

تحاول الدراسة التغلغل في التشریعات الوضعیة ألھم الحضارات القدیمة باحثین في مدى معرفتھا لفكرة حقوق اإلنسان، ثم نحاول إبراز المفھوم اإلسالمي لدات الفكرة.
31491-31496                                                                                                                      

.  الشیخ عبد الرحمن شیبان2688

الجزائر وفلسطین بین حق القوة وقوة الحق /  الشیخ عبد الرحمن شیبان.

39729-39733                                                                                                                      

.  السید عبد العزیز سالم2689

التاریخ السیاسي و الحضاري للدولة العربیة /  السید عبد العزیز سالم.

51347                                                                                                                                  

.  السید عطیة2690

ممارسة طریقة العمل مع الجماعات /  السید عطیة.

45439-45443                                                                                                                      

.  السید ولد أباه2691

إعالم الفكر العربي /  السید ولد أباه.

41265-41269                                                                                                                      
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.  السید ولد أباه2692

 /  السید ولد أباه.2001 سبتمبر 11عالم ما بعد 

47324-47328                                                                                                                      

1.  الشیخة، حسام على عبد الخالق2693

2004. الشیخة. - 1المسئولیة و العقاب على جرائم الحرب : مع دراسة تطبیقیة على جرائم الحرب في البوسنة و الھرسك / حسام على عبد الخالق

المسئولیة و العقاب -جرائم الحرب : - البوسنة -الھرسك
55323                                                                                                                                  

.  السیدة عبد الفتاح2694

األسواق المالیة /  السیدة عبد الفتاح.

47269-47273                                                                                                                      

.  الصدیق تاوتي2695

المبعدون إلى كالید ونیا الجدیدة /  الصدیق تاوتي.

33679                                                                                                                                  

.  الصحراء الجزائریة.2696

55065                                                                                                                                  

.  الطیطي، خضر مصباح2697

إدارة تكنولوجیا المعلومات / خضر مصباح الطیطي.

55394/1-55394/3                                                                                                              

.  الشدوخى، ھادي محمد عبد هللا2698

المبعوث الدبلوماسي : دراسة في القانون الدبلوماسي / ھادي محمد عبد هللا الشدوخى.

الدبلوماسیة - المبعوث الدبلوماسي - القانون الدبلوماسي
55497/1-55497/3                                                                                                              

.  الطراونة، حسین أحمد2699

إدارة التفاوض و حل النزاعات / حسین أحمد الطراونة، ماجد عبد المھدي.

ادارة التفاوض - حل النزاعات
55498                                                                                                                                  

.  الشریف اإلدریسي2700

وصف إفریقیا الشمالیة والصحراویة /  الشریف اإلدریسي.

33997                                                                                                                                  

.  الشریف عبد الدایم2701

عبد الحفیظ بوصوف /  الشریف عبد الدایم.

55168                                                                                                                                  

.  الشرق األوسط.2702
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38454-38454                                                                                                                      

.  الشرقاوي2703

النظریة العامة للجریمة العسكریة /  الشرقاوي.

47359-47363                                                                                                                      

.  الشروق بنجوین2704

األمیر میكیافلي /  الشروق بنجوین.

51904-51908                                                                                                                      

.  السكري، أحمد مجدي2705

العالقات التركیة - األوروبیة : األبعاد، المفاوضات، اإلشكالیات / أحمد مجدي السكري.

55604                                                                                                                                  

.  الشكرى، علي یوسف2706

القانون الجنائي الدولي في عالم متغیر : دراسة في محكمة یبزج- نور مبرج- طوكي یوغسالفیا السابقة- رواندا- و المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة وفقا ألحكام نظام 
روما األساسي / علي یوسف الشكرى.

القانون الجنائي الدولي - محكمة یبزج- نور مبرج- طوكي یوغسالفیا السابقة- رواندا
55325                                                                                                                                  

.  الشعب اللیبي الشقیق في جھاد الجزائر.2707

46779-46783                                                                                                                      

.  الطعیمات ھاني سلیمان2708

حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة /  الطعیمات ھاني سلیمان.

40421-40423                                                                                                                      

.  السعید مبروك2709

أخصائي المكتبات بین المھنیة والرسالة /  السعید مبروك.

47564-47567                                                                                                                      

.  السعید القاسمي2710

اإلدارة اإلستراتیجیة ثورة لأللفیة الثالثة /  السعید القاسمي.

43580-43584                                                                                                                      

.  الشھاوي طارق عبد الحمید2711

نظریة العقد السیاسي : دراسة مقارنة بین األنظمة السیاسیة المعاصرة والفقھ اإلسالمي /  الشھاوي طارق عبد الحمید.

40325-40328                                                                                                                      

.  السھیلي نبیل محمود2712

مالمح البنیة الدیموغرافیة والسیاسیة واإلقتصادیة والعسكریة إلسرائیل /  السھیلي نبیل محمود.

40348-40351                                                                                                                      
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.  الشھید السید محمد باقر الصدر.2713

34012                                                                                                                                  

.  الطھراوي ھاني علي2714

النظم السیاسیة والقانون الدستوري /  الطھراوي ھاني علي.

40406-40408                                                                                                                      

.  الصواني، یوسف محمد2715

اإلمبیریقیة و تطبیقاتھا في البحث العلمي / یوسف محمد الصواني.

اإلمبیریقیة - البحث العلمي
55494/155494/2                                                                                                                

.  الشوادفي، نبیل عبد هللا محمد2716

التأطیر والوساطة السیاسیة : كالیات لتغییر / نبیل عبد هللا محمد الشوادفي.

55518/1-55518/2                                                                                                              

.  الشوادفي، نبیل عبد هللا محمد2717

االحالف والتكتالت السیاسیة : الدولیة المعاصرة / نبیل عبد هللا محمد الشوادفي.

55525/1-55525/3                                                                                                              

.  الشوادفي، نبیل عبد هللا محمد2718

فعالیة تحول االنظمة السیاسیة : ازمة الفكر المعاصر / نبیل عبد هللا محمد الشوادفي.

55540/1-55540/2                                                                                                              

.  الشوادفي، نبیل عبد هللا محمد2719

فعالیة تحول األنظمة السیاسیة و أزمة الفكر المعاصر / نبیل عبد هللا محمد الشوادفي.

55572                                                                                                                                  

.  الزواوي بغوره2720

التنویر و الثورة : دراسة و ترجمة لموقف میشیل فوكو /  الزواوي بغوره.

53949-53953                                                                                                                      

.  السودان على مفترق الطرق.2721

39232-39233                                                                                                                      

.  السودان على مفترق الطرق بعد الحرب _قبل السالم.2722

40591-40595                                                                                                                      

.  السویدي، جمال سند2723

السراب / جمال سند السویدي.

55939                                                                                                                                  
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.  السویدي، جمال سند2724

وسائل التواصل االجتماعي و دورھا في التحوالت المستقبلیة : من القبیلة إلى الفیسبوك / جمال سند السویدي.

55938                                                                                                                                  

.  السویدي، جمال سند2725

آفاق العصر األمریكي : السیادة و النفوذ في النظام العالمي الجدید / جمال سند السویدي.

55937                                                                                                                                  

.  الصوص عدنان عبد الرحیم2726

حزب التحریر اإلسالمي والتضلیل السیاسي /  الصوص عدنان عبد الرحیم.

40184-40186                                                                                                                      

.  الزوكة محمد خمیس2727

افریقیا : دراسة في الجغرافیا اإلقلیمیة /  الزوكة محمد خمیس.

40157-40159                                                                                                                      

.  الكتاب السنوي2728

التسلح و نزع السالح و األمن الدولي /  الكتاب السنوي.

54452-54456                                                                                                                      

.  الكسندر بیناریم2729

االغواء بالعولمة /  الكسندر بیناریم.

33080-33082                                                                                                                      

.  الكسندر كواریھ2730

مدخل لقراة أفالطون /  الكسندر كواریھ.

39940                                                                                                                                  

.  الكعبي، جواد كاظم لفتھ2731

مسارات الثقافة التنظیمیة في إدارة الجامعة المعاصرة / جواد كاظم لفتھ الكعبي.

55392/1-55392/3                                                                                                              

.  الكوران، عبد الرحمن علي محمود2732

منطقة تزاحم االستراتیجیات بین الطاقة و الصراعات اإلقلیمیة / عبد الرحمن علي محمود الكوران.

55600                                                                                                                                  

.  القمودي سالم2733

2000.سیكولوجیة السلطة /  القمودي سالم. - االنتشار العربي : بیروت، 

51335                                                                                                                                  

.  القموس اإلسالمي للناشئین.2734

265



38246-38248                                                                                                                      

.  القانون الدستوري تاریخ و دساتیر الجمھوریة الجزائریة.2735

32038-32042                                                                                                                      

1)..  القانون الدستوري و النظم السیاسیة المقارنة (ج2736

46669-46673                                                                                                                      

.  القانون الدولي اإلنساني الجزء األول.2737

38318                                                                                                                                  

3..  القانون الدولي اإلنساني ج.2738

38320                                                                                                                                  

2..  القانون الدولي اإلنساني ج2739

38319                                                                                                                                  

.  القاسم، فاروق2740

1.النموذج النرویجي : ادارة المصادر البترولیة / فاروق القاسم، ترجمة عامر الكبیسي. - ط.

النموذج النرویجي - ادارة المصادر البترولیة
55973                                                                                                                                  

.  القائفي جمیل عبد هللا2741

سلطات رئیس الجمھوریة في الظروف اإلستثنائیة وفقا لألحكاتم الدستور الیمني /  القائفي جمیل عبد هللا.

40142-40144                                                                                                                      

.  القرارات االداریة في االدارة التربویة.2742

47049-47053                                                                                                                      

.  القطبة محمد2743

اإلسالم وحقوق اإلنسان ( دراسة مقارنة) /  القطبة محمد.

8315                                                                                                                                    

.  العلماء الجزائریون في البلدان العربیة.2744

46639-46643                                                                                                                      

.  العملة، محمد یوسف2745

2014.األمن القومي العربي و نظریة تطبیقھ في مواجھة األمن اإلسرائیلي / محمد یوسف العملة. - عمان : دار الیازوري، 

األمن القومي
55920/1-55920/3                                                                                                              

.  العالیلي2746

مسألة التقریب بین المذاھب /  العالیلي.

38416-38420                                                                                                                      
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21..  العالقات االستراتیجیة بین قوى المستقبل في القرن 2747

32802-32811                                                                                                                      

.  العالقات االوروبیة المغاربیة.2748

العالقات - االوروبیة المغاربیة
55509                                                                                                                                  

.  العالقات العربیة اإلیرانیة.2749

39078-39082                                                                                                                      

.  العالقات العربیة اإلیرانیة.2750

24186-24188                                                                                                                      

.  العالقات العربیة و التركیة.2751

24183-24185                                                                                                                      

.  العلي2752

المدخل إلى إدارة المعرفة /  العلي، قندیلجي؛ العمري.

34314-34319                                                                                                                      

.  العلي2753

المدخل إلى إدارة المعرفة /  العلي، قندیلجي؛ العمر.

35800-35802                                                                                                                      

.  العلي سري الدین، عایدة2754

البوابة السوریة و العودة الروسیة / عایدة العلي سري الدین.

55554/1-55554/5                                                                                                              

.  العلي سري الدین، عایدة2755

صراع على البحر األحمر من البوابة الیمنیة / عایدة العلي سري الدین.

55573/1-55573/4                                                                                                              

.  العلي_ قندیلجي2756

المدخل إلى إدارة المعرفة /  العلي_ قندیلجي.

43705-43707                                                                                                                      

.  العمري، أحمد اسماعیل2757

نفاذ المعاھدات : في ظل االحتالل العسكري / أحمد اسماعیل العمري.

55560                                                                                                                                  

.  الغالبي2758

التطویر التنظیمي /  الغالبي.

42273-42277                                                                                                                      
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.  الغالي غربي2759

2009. : دراسة في السیاسات والممارسات /  الغالي غربي. - الجزائر : غرناطة، 1954-1958فرنسا والثورة الجزائریة 

48008                                                                                                                                  

.  الظاھر نعیم2760

الجغرافیا السیاسیة المعاصرة في ظل النظام الدولي الجدید /  الظاھر نعیم.

40291-40294                                                                                                                      

.  الظاھر، نعیم ابراھیم2761

ادارة الدولة والنظام السیاسي الدولي / نعیم ابراھیم الظاھر.

55612/1-55612/3                                                                                                              

.  العبیدي، مثنى فائق2762

سیاسة تركیا تجاه القضایا العربیة / مثنى فائق العبیدي.

55583/1-55583/3                                                                                                              

.  العبیدي، عصام علي حسین2763

آلیة صنع القرار األوروبي تجاه الشرق الوسط / عصام علي حسین العبیدي.

55479                                                                                                                                  

.  العبوي، خالد2764

مشكالت الدیمقراطیة / خالد العبوي.

55564                                                                                                                                  

.  العیثاوي یاسین2765

السیاسة األمریكیة بین الدستور والقوى السیاسیة /  العیثاوي یاسین.

40376-40378                                                                                                                      

.  العجیلي، شمسي2766

النظریات النقدیة للعولمة / شمسي العجیلي.

55746/1-55746/2                                                                                                              

.  العیساوي، مالك محسن2767

الحروب بالوكالة : ادارة االزمة الدولیة في االستراتیجیة االمریكیة / مالك محسن العیساوي.

الحروب - االزمة الدولیة - االستراتیجیة االمریكیة
55489/1-55489/3                                                                                                              

.  العرب و العولمة.2768

24201-24203                                                                                                                      

.  العرب ومواجھة إسرائیل.2769

39333-39334                                                                                                                      
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.  العرب ومواجھة إسرائیل وإحتماالت المستقبل.2770

39307-39308                                                                                                                      

.  العرب والدائرة اإلفریقیة.2771

40606-40608                                                                                                                      

سبتمبر.11.  العرب والعالم بعد 2772

39043-39045                                                                                                                      

.  العرب وافریقیا.2773

39111-39115                                                                                                                      

.  العرب وتحدیات النظام العالمي.2774

39325-39326                                                                                                                      

.  العربي، الھداني2775

ادارة الجودة بقطاع التعلیم : نكوذج من التعلیم بالمغرب والسعودیة / الھداني العربي.

55448/1-55448/3                                                                                                              

.  العربي دحو2776

2012.دیوان الشعر الشعبي عن الثورة التحریریة بالعربیة واألمازیغیة الشاویة /  العربي دحو. - عنابة : منشورات بونة، 

48084                                                                                                                                  

.  العربي دحو2777

2011.دیوان الشعر الشعبي عن الثورة التحریریة في الوالیة التاریخیة األولى بالعربیة واألمازیغة /  العربي دحو. - الجزائر : دار األلمعیة، 

48085                                                                                                                                  

.  العربي دحو2778

2012.دیوان شعراء شعبیین شھداء ومجاھدین /  العربي دحو. - الجزائر : دار األلمعیة، 

48086                                                                                                                                  

.  العربي صدیقي2779

إعادة التفكیر في إنتخابات الدیمقراطیة العربیة /  العربي صدیقي.

40713-40717                                                                                                                      

.  العربي فاروق2780

الدولة واألمة على محك العولمة /  العربي فاروق.

41572-41576                                                                                                                      

.  العربیة2781

 /  العربیة.2007اآللیة اإلفریقیة للتقییم من قبل النظراء : تقریر تقییم الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة سبتمبر 

33703                                                                                                                                  
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.  العربیة2782

 /  العربیة.2008تقریر حول حالة تنفید برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة نوفمبر

33704-33749                                                                                                                      

.  العربیة2783

 /  العربیة.2008عرض موجز لتقریر الجزائر حول حالة تنفید برنامج العمل الوطني الخاص بالحكامة نوفمبر 1999-2008عقد من اإلنجازات الجزائر 

33750-33824                                                                                                                      

.  العربیة والفرنسیة2784

 /  العربیة والفرنسیة.PANAF ALGER 2009إفریقیا الجزائر 

33824-33829                                                                                                                      

.  العشاوي2785

القانون الدولي اإلنساني /  العشاوي.

47739-47743                                                                                                                      

.  العشاوي صباح2786

المسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئة /  العشاوي صباح.

47744-47748                                                                                                                      

.  العشاوي عبد العزیز2787

فض النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة /  العشاوي عبد العزیز.

47784-47788                                                                                                                      

.  العشاوي عبد العزیز2788

حقوق اإلنسان في القانون الدولي /  العشاوي عبد العزیز.

47769-47773                                                                                                                      

.  العكیدي، غیالف نوفل احمد2789

االھمیة الجیوستراتیجیة لمنطقة الشرق االوسط و اثرھا على العالقات الروسیة االیرانیة / غیالف نوفل احمد العكیدي.

الجیوستراتیجیة - الشرق االوسط - العالقات الروسیة - ایران
55514/1-55514/3                                                                                                              

.  العكري عباسیة2790

حقوق المرأة والطفل في القانون الدولي اإلنساني /  العكري عباسیة.

39387-39391                                                                                                                      

.  العقار : األمالك العمومیة و أمالك الدولة.2791

46774-46778                                                                                                                      

.  العقد اإلجتماعي جان جاك روسو / عادل زعیتر.2792

43931-43935                                                                                                                      
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.  العقید م فرنال2793

 /  العقید م فرنال.1830حملة أفریقیة 

55177                                                                                                                                  

.  العقیدي، حازم2794

كیفیة صناعة التطرف : التنشئة السیاسیة و دورھا / حازم العقیدي.

55574/1-55574/3                                                                                                              

.  العقیدي، خضیر2795

اإلعالم الدبلوماسي / خضیر العقیدي.

55485/1-55485/2                                                                                                              

.  العولمة و النظام الدولي الجدید.2796

36783-36786                                                                                                                      

.  العولمة و اقتصاد السوق الحرة.2797

46694-46698                                                                                                                      

.  العولمة وأثرھا في المجتمع والدولة.2798

42837-42839                                                                                                                      

.  العولمة واألمبریالیة.2799

37999-38003                                                                                                                      

.  العولمة والنظام الدولي الجدید.2800

40741-40745                                                                                                                      

.  العولمة وتداعیاتھاعلى الوطن العربي.2801

39255-39258                                                                                                                      

.  الفلسفة االسالمیة بین األمس و الیوم.2802

46914-46918                                                                                                                      

.  الفاتح كامل2803

2005. - 334.الحروب األمریكیة الجدیدة /  الفاتح كامل. - القاھرة : العربي للنشر والتوزیع، 

أحداث سبتمبر؛ العراق، الوالیات المتحدة، الحروب
33458-33463/2                                                                                                                  

.  الفاتح كامل2804

الحروب األمریكیة الجدیدة /  الفاتح كامل.

36050-36055                                                                                                                      

.  الفتالوي سھیل حسین2805

الدبلوماسیة اإلسالمیة : دراسة مقارنة بالقانون الدولي المعاصر /  الفتالوي سھیل حسین.
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40089-40091                                                                                                                      

.  الفتالوي سھیل حسین2806

الدبلوماسة بین النظریة والتطبیق /  الفتالوي سھیل حسین.

40397-40399                                                                                                                      

.  الفتالوي سھیل حسین2807

الدبلوماسیة بین النظریة والتطبیق /  الفتالوي سھیل حسین.

40400-40402                                                                                                                      

.  الفتلي2808

الفساد اإلداري والمالي وأثاره اإلقتصادیة واإلجتماعیة /  الفتلي.

43364-43368                                                                                                                      

.  الفى جرجس عبد المسیح، میالد2809

واقع العالقات السیاسیة الراھنة / میالد الفى جرجس عبد المسیح.

55605/1-55605/3                                                                                                              

.  الفیاللي مصطفى2810

المغرب العربي الكبیر : نداء المستقبل /  الفیاللي مصطفى.

47524-47528                                                                                                                      

.  الفرنسیة2811

UNE décennie de réalisations Algérie 1999-2008.الفرنسیة  / 

33830-33878                                                                                                                      

.  الفرا عمر محمد علي2812

السالم الخادع من مؤتمر مدرید إلى انتفاضة األقصى /  الفرا عمر محمد علي.

40268-40271                                                                                                                      

.  الفرید نھیما2813

قضایا السلم المنشود في إفریقیا /  الفرید نھیما.

45250-45254                                                                                                                      

.  الفرید أكسنفلدت2814

النضم اإلقتصادیة عند التطبیق /  الفرید أكسنفلدت.

39921                                                                                                                                  

.  الفرید سوفي2815

المكتبة العلمیة : تطلعات إقتصادیة /  الفرید سوفي، (ترجمة)  علي مقلد.

51345                                                                                                                                  
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.  الفریق سعد الدین الشاذلي2816

الحرب الصلیبیة الثامنة /  الفریق سعد الدین الشاذلي.

33973                                                                                                                                  

.  الفساد اإلداري و المالي في الوطن العربي.2817

50564-50567                                                                                                                      

.  الفساد والحكم الصالح في البالد العربیة.2818

40766-40770                                                                                                                      

.  الفضل شلق2819

األمة والدولة /  الفضل شلق.

37326-37330                                                                                                                      

.  الھادي الدالي2820

2001.دراسة في حركات التبشیر والتنصیر بمنطقة افریقیا فیما وراء الصحراء /  الھادي الدالي، عمار ھالل. - القاھرة : الدار المصریة اللبنانیة، 

حركات التبشیر؛ غرب افریقیا
31320-31325                                                                                                                      

.  الھادي الوحیشي2821

مكانة الموظف الدولي و دوره في حل المنازعات الدولیة /  الھادي الوحیشي.

51524-51528                                                                                                                      

.  الھادي الورفلي2822

قضایا إفریقیة /  الھادي الورفلي.

48578-48581                                                                                                                      

.  الھاشمي، ناصر2823

اإلرھاب : الجذور - المظاھر - و سبل المكافحة / ناصر الھاشمي.

55756                                                                                                                                  

.  الھیتي، نعمان عطا هللا2824

قانون الحرب القانون الدولي االنساني / نعمان عطا هللا الھیتي.

55955                                                                                                                                  

.  الھیتي، نعمان عطا هللا2825

االسلحة المحرمة دولیا القواعد و االلیات / نعمان عطا هللا الھیتي.

االسلحة المحرمة - القواعد و االلیات
55975                                                                                                                                  

.  الھیتي، صبري فارس2826

الفوضى الخالقة : والحرب االستباقیة والنظریات الجیوبولتیكیة / صبري فارس الھیتي.

55536/1-55536/3                                                                                                              
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.  الھرمزي، سیف2827

مقتربات القوة الذكیة األمریكیة كآلیة من آلیات التغییر الدولي / سیف الھرمزي.

55588/1-55588/2                                                                                                              

.  الھزایمة، محمد عوض2828

 دراسة في الجانب االیدولوجي / محمد عوض الھزایمة.1الفكر السیاسي العربي االسالمي : ج

55617/1-55617/3                                                                                                              

.  الھزایمة، محمد عوض2829

 دراسة في الجانب االتنظیمي / محمد عوض الھزایمة.2الفكر السیاسي العربي االسالمي : ج

55618/1-55618/3                                                                                                              

.  الھزایمة، محمد عوض2830

مبادئ في الدیمقراطیة و حقوق اإلنسان / محمد عوض الھزایمة.

55664                                                                                                                                  

.  الھزایمة، محمد عوض2831

قضایا دولیة / محمد عوض الھزایمة.

55668                                                                                                                                  

.  اإلنجلزیة2832

RApport on the implentation of the national action programme on governance.اإلنجلزیة  / 

33880-33885                                                                                                                      

.  اإلتصاالت اإلداریة داخل المنظمات.2833

46814-46818                                                                                                                      

.  اإلسالمیون والمسألة السیاسیة.2834

39036-39040                                                                                                                      

.  اإلصالح اإلداري لدعم سیاسات اإلصالح اإلقتصادي.2835

42180-42181                                                                                                                      

.  اإلصالح و التطور اإلداري في الوطن العربي.2836

50541-50544                                                                                                                      

.  اإلصالح والتطویر اإلداري في الوطن العربي.2837

42173-42177                                                                                                                      

.  اإلعالم و معرفة الوطن العربي بقضایاه.2838

54741-54745                                                                                                                      

.  الوناس الحواس2839
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 /  الوناس الحواس.1954-1927نادي الترقي و دوره في الحركة الوطنیة الجزائریة 

55057                                                                                                                                  

.  الولي، ابراھیم2840

 / ابراھیم الولي.1916-2014إسقاطات السیاسات الدولیة على الشرق األوسط خالل مائة سنة 

55577/1-55577/2                                                                                                              

.  الوادي- خریس2841

اإلقتصاد اإلسالمي /  الوادي- خریس، لطایفة سمحان.

34270-34275                                                                                                                      

3)..  الوافي في شرح القانون الدستوري (ج2842

46629-46633                                                                                                                      

.  الوجیز في القانون الدستوري_ القانون الجزائري نشأة_ فقھا.2843

39447-39451                                                                                                                      

.  الوراة والقرآن واإلنجیل.2844

38146-38150                                                                                                                      

.  الوردي براھیمي2845

2008.النظام القانوني للجرائم اإلنتخابیة : دراسة مقارنة /  الوردي براھیمي. - اإلسكندریة : دار الفكر الجامعي، 

اإلنتخابات؛ الجریمة اإلنتخابیة

یأتي موضوع البحث لتسلیط الضوءعلى حمایة العملیة اإلنتخابیة جنائیا وكان البد أن یمھد بمفھوم اإلنتخاب وأھمیتھ في النظام الدیمقراطي وأھم المبادئ التي تحكمھ ثم 
ثالث فصول خصص األول لدراسة المرحلة الممھدة لسیر العملیة اإلنتخابیة وتشمل إعداد الجداول اإلنتخابیة والجرائم التي تقع خاللھا ثم مرحلة الترشیح.أما الفصل 
الثاني فتمحور لبدأ سیر العملیة اإلنتخابیة، في حین أن الفصل الثالث درس األحكام الخاصة بالجرائم اإلنتخابیة الموضوعیة واإلجرائیة وذلك بتحدید الطبیعة القانونیة 

للجریمة اإلنتخابیة ومبدأ الشرعیة، ثم تطرق لدعوى الجنائیة عن الجریمة اإلنتخابیة من حیث تحقیقھا وقیود رفعھا وأحكام التقادم في الجرائم اإلنتخابیة وختم بأھم نتائج 
البحث.

30842-30847                                                                                                                      

.  الوغبي، حسن علي2846

1.نظم المعلومات االستراتیجیة مدخل إستراتیجي / حسن علي الوغبي، ترجمة عامر الكبیسي. - ط.

نظم المعلومات - المعلومات االستراتیجیة - االستراتیجیة
55970                                                                                                                                  

.  الوظیفة العمومیة بین التطور و التحول.2847

46974-46978                                                                                                                      

.  اثل .م.فیر2848

فن المكتبات في خدمة النشء /  اثل .م.فیر، (ترجمة)  محمد كفافي.

51354                                                                                                                                  

.  ابن العربي عبد القادر بوطبال2849

2012.صراع مع األقدار واللیالي : مذكرات مجاھد من غرب الجزائر /  ابن العربي عبد القادر بوطبال. - الجزائر : شركة دار األمة، 

48004                                                                                                                                  
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.  ابن عمار الصغیر2850

التفكیر العلمي عند ابن خلدون /  ابن عمار الصغیر.

34015                                                                                                                                  

.  ابتسام خضراء2851

ترامب بال قناع : رحلة من الطموح والغرور والمال والنفوذ /  ابتسام خضراء.

55635/1-55635/2                                                                                                              

.  اتیین جلسون2852

الفلسفة المسیحیة في العصر الوسیط /  اتیین جلسون.

37866-37870                                                                                                                      

.  ابراھیم2853

مستقبل األمة العربیة التحدید...والخیارات /  ابراھیم.

24064-24066                                                                                                                      

.  ابراھیم منصور2854

االقتصاد الدولي مدخل السیاسات /  ابراھیم منصور.

االقتصاد الدولي؛ العالقات ااالقتصادیة

یقدم تحلیال مبسطا، ولكنھ عمیق العالقات االقتصادیة، بھدف اساسي وھو استنباط واستنتاج أكبر قدر ممكن من التطبیقات وتداعیات السیاسات بأقل قدر ممكن من التنظیر
29739-29744                                                                                                                      

.  ابراھیم نافع2855

كابوس االرھاب و سقوط االقنعة /  ابراھیم نافع.

26880-26880/1                                                                                                                  

.  ابراھیم أبو خزام2856

الحروب وتوازن القوى : دراسة شاملة لنظریة /  ابراھیم أبو خزام.

42876-42878                                                                                                                      

.  ابراھیم أبو عرقوب2857

اإلتصال اإلنساني و دوره في التفاعل اإلجتماعي /  ابراھیم أبو عرقوب.

54213-54217                                                                                                                      

.  ابراھیم أحمد نصر الدین2858

دراسات في العالقات الدولیة االفریقیة /  ابراھیم أحمد نصر الدین.

40934-40943                                                                                                                      

.  ابراھیم محمد تركي2859

الفلسفة والفالسفة في المشرق االسالمي /  ابراھیم محمد تركي.

32850-32854                                                                                                                      
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.  ابراھیم محمد تركي2860

في الفكر االسالمي المعاصر /  ابراھیم محمد تركي.

32865-32869                                                                                                                      

.  ابراھیم محمد تركي2861

البحث العلمي : أسسھ ومناھجھ /  ابراھیم محمد تركي.

41171-41175                                                                                                                      

.  ابراھیم أحمد سعید2862

ما بین الجغرافیا السیاسیة ومخاطر الجیوبولیتیك /  ابراھیم أحمد سعید.

42864-42866                                                                                                                      

.  ابراھیم مرجونة2863

تاریخ األكراد /  ابراھیم مرجونة.

51864-51868                                                                                                                      

.  ابراھیم مرجونة2864

المغول و الحضارة اإلسالمیة /  ابراھیم مرجونة.

51874-51878                                                                                                                      

.  ابراھیم الملحم2865

علماء اإلدارة و روادھا في العالم /  ابراھیم الملحم.

51650-51653                                                                                                                      

.  ابراھیم البدوي2866

تفسیر العجز الدیمقراطي في الوطن العربي /  ابراھیم البدوي.

40516-40520                                                                                                                      

.  ابراھیم الداقوقي2867

صورة األتراك لدى العرب /  ابراھیم الداقوقي.

42577-42579                                                                                                                      

.  ابراھیم الدعمة2868

التنمیة البشریة االنسانیة بین النظریة و الواقع /  ابراھیم الدعمة.

45894-45903                                                                                                                      

.  ابراھیم الدعیلج2869

مناھج وطرق البحث العلمي /  ابراھیم الدعیلج.

34724-34729                                                                                                                      

.  ابراھیم السعدي2870
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قراءة في األزمة المالیة المعاصرة /  ابراھیم السعدي.

43746-73750                                                                                                                      

.  ابراھیم العیسوي2871

نموذج التنمیة المستقلة /  ابراھیم العیسوي.

53740-53743                                                                                                                      

.  ابراھیم العسل2872

التنمیة في اإلسالم /  ابراھیم العسل.

42472-42474                                                                                                                      

.  ابراھیم الفقي2873

إدارة الوقت /  ابراھیم الفقي.

52591-52595                                                                                                                      

.  ابراھیم الفقي2874

قوة الثقة بالنفس /  ابراھیم الفقي.

52596-52600                                                                                                                      

.  ابراھیم الفقي2875

الطریق إلى اإلمتیاز /  ابراھیم الفقي.

52601-52605                                                                                                                      

.  ابراھیم الفقي2876

الطریق إلى اللقمة /  ابراھیم الفقي.

52606-52610                                                                                                                      

.  ابراھیم الفقي2877

كیف تصبح شخصیة قویة /  ابراھیم الفقي.

52611-52615                                                                                                                      

.  ابراھیم الفقي2878

 للنجاح /  ابراھیم الفقي.10المفاتیح ال

52616-52620                                                                                                                      

.  ابراھیم الفقي2879

البرمجة اللغویة العصبیة /  ابراھیم الفقي.

52621-52625                                                                                                                      

.  ابراھیم الفقي2880

فن و أسرار اتخاذ القرار /  ابراھیم الفقي.

278



52626-52630                                                                                                                      

.  ابراھیم ابراش2881

علم اإلجتماع السیاسي /  ابراھیم ابراش.

35746-35748                                                                                                                      

.  ابراھیم ابراھیم یاسین2882

مدخل إلى الفلسفة اإلسالمیة /  ابراھیم ابراھیم یاسین.

35051                                                                                                                                  

.  ابراھیم اسماعیل2883

قضایا الشباب في الخطاب السیاسي /  ابراھیم اسماعیل.

43010-43012                                                                                                                      

.  ابراھیم بیضون2884

الدولة العربیة في اسبانیا /  ابراھیم بیضون.

49817-49821                                                                                                                      

.  ابراھیم درویش2885

محاضر محادثات الوحدة /  ابراھیم درویش.

39949                                                                                                                                  

.  ابراھیم حسین2886

المعارضة السیاسیة /  ابراھیم حسین.

42912-42914                                                                                                                      

.  ابراھیم سلیمان عیسى2887

أزمة المیاه في العالم العربي : المشكلة و الحلول الممكنة /  ابراھیم سلیمان عیسى.

54935-54939                                                                                                                      

.  ابراھیم سید أحمد2888

محكمة العدل الدولیة /  ابراھیم سید أحمد.

44253-44257                                                                                                                      

.  ابراھیم سیدأحمد2889

نظرة في العالقات و المعاھدات الدولیة في بعض جوانب العولمة /  ابراھیم سیدأحمد.

45584-45588                                                                                                                      

.  ابراھیم، زروقي2890

الھجرة السریة واالمن القومي / زروقي ابراھیم.

55533/1-55533/5                                                                                                              
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.  ابراھیم عثمان2891

الفكر اإلجتماعي : النظاریات الكالسیكیة في علم االجتماع /  ابراھیم عثمان.

43941-43945                                                                                                                      

.  ابراھیم عبد الراضي2892

2008.حلول اسالمیة فعالة لمشكلة البطالة /  ابراھیم عبد الراضي. - اإلسكندریة : المكتب الجامعي الحدیث، 

اإلسالم؛ البطالة؛ اإلستثمار
30054                                                                                                                                  

.  ابراھیم عبد العزیز2893

2008.الدیمقراطیة /  ابراھیم عبد العزیز. - مصر : نفرو للنشر والتوزیع، 

الدیمقراطیة،
30261-30266                                                                                                                      

.  ابراھیم عیسى2894

اثار التخلف في البحث العلمي _ التحدیات السیاسیة واإلقتصادیة_ الھجرة ونزیف العقول العربیة اإلسالمیة /  ابراھیم عیسى.

43447-43451                                                                                                                      

.  ابراھیم عیسى2895

التأمین و الضمان اإلجتماعي اإلستثمار و البیئة المستدامة : دراسة في دور الزكاة في تنمیة المجتمع /  ابراھیم عیسى.

54892-54896                                                                                                                      

.  ابرخین2896

ھكذا بدأت االشتراكیة /  ابرخین.

33893                                                                                                                                  

.  ابو العید دودو2897

2009. /  ابو العید دودو. - الجزائر : دار المةن، 3.ج2.ج1ثالث سنوات في غربي شمال افریقیا ج

47884                                                                                                                                  

.  ابو شیخة، نادر احمد2898

مدخل الى ادارة الوقت / نادر احمد ابو شیخة.

55613/1-55613/5                                                                                                              

  .2899Cheurfi، Achour

Petite Encyclopedier de L'Algerie Premier Volume ( A -B ). / Achour Cheurfi. - Alger : editions Dalimen,2013.

55930/1-55930/7                                                                                                              

  .2900Cheurfi، Achour

Petite Encyclopedier de L'Algerie Volume II (C -F ). / Achour Cheurfi. - Alger : editions Dalimen,2013.

55931/1-55931/7                                                                                                              
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  .2901Cheurfi، Achour

Petite Encyclopedier de L'Algerie Volume III (G -L ). / Achour Cheurfi. - Alger : editions Dalimen,2013.

55932/1-55932/7                                                                                                              

  .2902Cheurfi، Achour

Petite Encyclopedier de L'Algerie Volume IV (M -R ). / Achour Cheurfi. - Alger : editions Dalimen,2013.

55933/1-55933/7                                                                                                              

  .2903Cheurfi، Achour

Encyclopédie des pays musulmans (culture,politique, société,histoire,personnalités,lieux et evénements vol.1 / Achour 
Cheurfi. - Alger : edtions Dalimen,2011.

                                                                                            55787 /v.1/1-55787/v.1/3

  .2904Cheurfi، Achour

Petite encycloppedie de l'Algérie Volume V (S -Z) / Achour Cheurfi. - Alger : editions Dalimen,2013.

55934/1-55934/7                                                                                                              

  .2905Cheurfi، Achour

Encyclopédie des pays musulmans (culture,politique, société,histoire,personnalités,lieux et evénements vol-2 / Achour 
Cheurfi. - Alger : edtions Dalimen,2011.

                                                                                              55787 /v2/1-55787/v.2/3

.  ایمن فرج2906

العنف األسري ضد النساء واألطفال /  ایمن فرج.

43937-43940                                                                                                                      

.  ایمان أحمد رجب2907

النظام اإلقلیمي العربي في المرحلة مابعد اإلحتالل األمریكي /  ایمان أحمد رجب.

38921-38925                                                                                                                      

.  ایمان أحمد رجب2908

النظام اإلقلیمي العربي في مرحلة مابعد اإلحتالل األمریكي للعراق /  ایمان أحمد رجب.

43185-43189                                                                                                                      

.  ایمان عبد المحسن2909

الحكومة اإللكترونیة : مدخل إداري متكامل /  ایمان عبد المحسن.

51554-51558                                                                                                                      

.  ایمان عبد الفتاح2910

دراسات في الفلسفة السیاسیة عند ھیكل /  ایمان عبد الفتاح.

37906-37909                                                                                                                      
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.  ایمان غیث2911

اإلنسان والبیئة صراع أم توافق /  ایمان غیث.

43867-43869                                                                                                                      

.  ایمان عطیة2912

إقتصادیات الموارد والبیئة_ مبادئ /  ایمان عطیة.

35808-3.5812                                                                                                                    

.  ایمان عطیة / ھشام عمارة2913

مبادئ اإلقتصاد الدولي /  ایمان عطیة / ھشام عمارة.

اإلقتصاد الدولي؛ المبیعات
28161-28163                                                                                                                      

.  ایناس شومان2914

استراتیجیات التسویق و فن اإلعالن /  ایناس شومان.

45808-45810                                                                                                                      

.  احمد المختار العبادي2915

في تاریخ المغرب واألندلس /  احمد المختار العبادي.

49822-49826                                                                                                                      

.  احمد، ابو جابر2916

2005. - 264.موسوعة قادة العرب والمسلمین وفرسانھم / ابو جابر احمد. - عمان : دار اسامة، 

558905/1-55905/8                                                                                                            

.  احمد توفیق المدني2917

2010. /  احمد توفیق المدني. - الجزائر : عالم المعرفة، 8ھذه ھي الجزائر ویلیھ كتاب الجزائر مج

47892                                                                                                                                  

.  احمد حلمي، خلیل ھندي2918

الدولة في النظم السیاسیة والدستوریة / خلیل ھندي احمد حلمي.

55650/1-55650/3                                                                                                              

.  احمد داوود2919

الدیمقراطیة بین حقیقتھا التاریخیة وضجیج الجوقات األطلسیة /  احمد داوود.

37994-37998                                                                                                                      

.  احمد، صالح المال2920

2012. - 384. / صالح المال احمد. - القاھرة : مصر العربیة للنشر، 1998-1935جذور االصولیة االسالمیة في مصر المعاصرة : رشید رضا ومجلة المنار 

55913/1-55913/4                                                                                                              

.  احمد سعیفان2921
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 /  احمد سعیفان.2الحریات العامة وحقوق اإلمسان ( النظام القانوني للحریات العامة في القانون المقارن ) ج

34929-34934                                                                                                                      

.  احمد سویدان2922

اإلرھاب الدولي في ظل المتغیرات الدولیة /  احمد سویدان.

34747-34752                                                                                                                      

.  احمد كاتب2923

خلفیات الشراكة االوروبیةالمتوسطیة /  احمد كاتب.

48661-48665                                                                                                                      

.  احمد علي، سالم2924

االمن الجماعي في جامعة الدول العربیة : لبن النظریات الواقعیة والبنائیة / سالم احمد علي.

55550/1-55550/2                                                                                                              

.  احمد، علي صالح2925

2015. - 285.ادارة راس المال البشري : مطارحات استراتیجیة في تنشیط االستثمار ومواجھة االنھیار / علي صالح احمد. - عمان : دار الیازوري، 

55895/1-55895/2                                                                                                              

.  احمد عبد الحمید الخالد2926

المبادئ الدستوریة العامة للقانون الدستوري /  احمد عبد الحمید الخالد.

49673_49669                                                                                                                      

.  احمد عبد الحمید الخالد2927

النظم السیاسیة الدیموقراطیة الرئیسیة /  احمد عبد الحمید الخالد.

49678_49674                                                                                                                      

.  احمد فارس2928

 /  احمد فارس.1945 -1985جامعة الدول العربیة 

24097-24098                                                                                                                      

.  احمد فرید علي2929

كفاح الشباب وظھور جمال عبد الناصر /  احمد فرید علي.

33994                                                                                                                                  

.  احمد فھمي جالل2930

تقییم المشروعات االستثماریة /  احمد فھمي جالل.

8170-7207                                                                                                                          

.  احمیدة میموني2931

عبد الحمید بن بادیس /  احمیدة میموني.
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55055                                                                                                                                  

.  ادمون جوف2932

عالقات دولیة /  ادمون جوف.

37304-3738                                                                                                                        

.  ایاد خلیل زكي البیاني2933

2006.فلسفة الجھاد بین النظریة والتطبیق /  ایاد خلیل زكي البیاني. - عمان : سراح للدعایة واإلعالن والنشر والتوزیع، 

الجھاد؛ القول؛ العمل؛ القتال؛ السالم؛ الفلسفة اإلسالمیة

بعض الناس من غیر المسلمین وكثیر من المسلمین، أن كلمة (الجھاد) تعني القتال والحرب، ال بل منھم من وصفھا اإلرھاب دونما علم وال معرفة بأصول وقواعد 
ومعاني وأھداف الجھاد كما شرعھ وأراده رب العالمین، ولتوضیح وإزالت الظلم الذي لحق معتقدات ومفاھیم األمة العربیة وافسالمیة، فالجھاد في اإلسالم ال یعني 

القتال والحرب، ولو كان كذلك لسماه هللا تعالى(القتال والحرب) ولكنھ مصطلح خاص باإلسالم وحده، یتصف بالتنوع والشمول لكل نواحي الحیاة في كل زمان ومكان 
وھو في أساسیاتھ وأحكامھ وسبل عملھ وسمو األھداف التي یسعى إلى تحقیقھا أي الجھاد ستبقى اإلنسانیة بحاجة إلیھ، ألنھ السبیل الوحید الذي یحقق السالم العادل 

لكل شعوب األرض، بغض النظر عن ألوانھم ولغاتھم وأدیانھم، كما دلت على ذلك آیات القرآن الكریم والسنة النبویة المشرفة، قوال وعمال نظریا وتطبیقنا.
30315-30320                                                                                                                      

.  ایاد ضاري، محمد الجبوري2934

ادارة االزمات الدولیة / محمد الجبوري ایاد ضاري.

55425/1-55425/3                                                                                                              

.  ایاد علي الھاشمي2935

تاریخ أوروبا الحدیث /  ایاد علي الھاشمي.

35089-35094                                                                                                                      

.  ایاد علي الھاشمي2936

تاریخ أوروبا الحدیث /  ایاد علي الھاشمي.

46163-46169                                                                                                                      

.  ایاد عبد الفتاح النسور2937

أسس تسویق الخدمات_ السیاحیة العالجیة_ مدخل مفاھیم /  ایاد عبد الفتاح النسور.

35201                                                                                                                                  

.  ایاس حسن2938

علم اإلجتماع /  ایاس حسن.

37578-37582                                                                                                                      

.  ایتین بالیبار2939

ماركس ونقده السیاسي /  ایتین بالیبار.

37929-37933                                                                                                                      

.  ادیب محمد جاسم2940

مؤسسات المجتمع المدني و دورھا في حمایة الحقوق و الحریات /  ادیب محمد جاسم.

49663_49661                                                                                                                      
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.  ایجیة سیزیر2941

خطاب حول االستثمار /  ایجیة سیزیر.

33653                                                                                                                                  

.  احسان الحسن2942

علم االجتماع السیاسي /  احسان الحسن.

42906-42908                                                                                                                      

.  ایفانز_براون2943

 /  ایفانز_براون.80دراسات عالمیة : أزمة الغذاء العالمیة

42822-42824                                                                                                                      

.  ادھم وھیب، مطر2944

 / مطر ادھم وھیب.21منطق الحرب : واستراتیجیات القرن 

55653/1-55653/5                                                                                                              

.  ایھاب كمال2945

مھارات التفاوض ودبلوماسیة اإلقناع /  ایھاب كمال.

43769-43773                                                                                                                      

.  ایھاب كمال2946

 عاما من الصراع العربي االسرائیلي /  ایھاب كمال.60حتى التغیب الذاكرة 

51177-51181                                                                                                                      

.  ایھاب عبد المطلب2947

جرائم اإلرھاب /  ایھاب عبد المطلب.

48457-48561                                                                                                                      

.  ادوارد2948

أنماط النجاح في التجارة واإلدارة /  ادوارد.

38214-38218                                                                                                                      

CLayborne Carson  .2949

Martin Luther King AUTObiographie /  CLayborne Carson. - paris : Bayard édition,2008. - 465.

55861/2 55861/1                                                                                                              

  .2950Cloarec، Vincent

La France et la question de Syrie (1914-1918) / Vincent Cloarec.

55776/1-55776/4                                                                                                              

.  ارند، لیبھارت2951
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انماط الدیمقراطیة / لیبھارت ارند.

55552/1-55552/3                                                                                                              

.  اریك وباري دایفز2952

التسویق الناجح /  اریك وباري دایفز، مركز التعریب والبرمجة. - (سلسلة  تعلیم خالل أسبوع من الجمعیة البریطانیة إلدارة األعمال).

35291-35295                                                                                                                      

.  اریئیل، لفیتا2953

1990. - 187.النظریة العسكریة االسرائیلیة : دفاع وھجوم / لفیتا اریئیل. - عمان : دار الجلیل، 

55849/1-55849/12                                                                                                            

.  ارستو تشي غیفارا2954

مذكرات الحروب الثوریة /  ارستو تشي غیفارا.

37950-37954                                                                                                                      

.  اسماعیل محمد بن قانة2955

اقتصاد التنمیة : نظریات- نماذج- استراتیجیات /  اسماعیل محمد بن قانة.

46348-46352                                                                                                                      

.  اسماعیل محمد حسین2956

علمنیة اإلسالم والتطرف الدیني /  اسماعیل محمد حسین.

40857-40861                                                                                                                      

.  اسماعیل محمد ھاشم2957

السیاسات النقدیةللمتغیرات االقتصادیة /  اسماعیل محمد ھاشم.

43696-43696                                                                                                                      

.  اسماعیل محمد ھاشم2958

المدخل الي أسس علم االقتصاد /  اسماعیل محمد ھاشم.

1694 /08                                                                                                                            

.  اسماعیل محمود2959

تاریخ الفكر افقتصادي /  اسماعیل محمود.

43731-43735                                                                                                                      

.  اسماعیل العربي2960

1984.) /  اسماعیل العربي. - المؤسسة الوطنیة للكتاب : الجزائر، 1776-1816العالقات الدیبلوماسیة بین دول المغرب و الوالیات المتحدة (

51326                                                                                                                                  

.  اسماعیل، اسراء احمد2961

العالقات المدنیة العسكریة وعملیة التحول الدیمقراطي-للجزائر -مصر / اسراء احمد اسماعیل.
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55524/1-55524/3                                                                                                              

.  اسماعیل دبش2962

 ) /  اسماعیل دبش.1954 - 1962السیاسة العربیة والمواقف الدولیة اتجاه الثورة الجزائریة ( 

26791/1-26791                                                                                                                  

.  اسماعیل دبش2963

 ) /  اسماعیل دبش.1954 - 1962السیاسة العربیة والمواقف الدولیة تجاه الثورة الجزائریة ( 

32908/2-32908/1 -32908/1 -32908 - 32904                                                              

.  اسماعیل صبري، مقلد2964

 ؛ 2015. - 165العالقات السیاسیة الدولیة : دراسة في األصول و النظریات / مقلد اسماعیل صبري. - الجزائر : المؤسسة الوطنیة لالتصال النشر و االشھار، 
سم.22

55318                                                                                                                                  

.  اسماعیل سراج الدین2965

قضایا المیاه في العالم /  اسماعیل سراج الدین.

41029-41033                                                                                                                      

.  اسماعیل سراج الدین2966

مرصد اإلصالح العربي /  اسماعیل سراج الدین.

52511-52515                                                                                                                      

.  اسماعیل سعد2967

دراسات في العلوم السیاسیة /  اسماعیل سعد.

45152-45156                                                                                                                      

.  اسماعیل سعد2968

نظریة القوة في علم االجتماع السیاسي /  اسماعیل سعد.

47304-47308                                                                                                                      

.  اسماعیل قیرة2969

في سوسیولوجیا التنمیة /  اسماعیل قیرة.

46649-46653                                                                                                                      

.  اسماعیل قیرة2970

مستقبل الدیمقراطیة في الجزائر /  اسماعیل قیرة.

33195-33197-33197/1                                                                                                      

.  اسماعیل علي2971

تاریخ الفكر االقتصادي /  اسماعیل علي.

50928-50932                                                                                                                      
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.  اسماعیل علي سعد2972

2009.عولمة الدیمقراطیة بین المجتمع والسیاسة /  اسماعیل علي سعد. - اإلسكندریة : دار المعرفة الجامعیة، 

الدیمقراطیة؛ حكم القوة؛ علم السیاسي؛ علم اإلجتماع السیاسي
31061-31066                                                                                                                      

.  اسماعیل علي سعد2973

المذاھب والنظم السیاسیة ونشأة الدولة /  اسماعیل علي سعد.

42998-43000                                                                                                                      

.  اسماعیل عاصم نعمة2974

حول تعطیل المجلس الدستوري : القانون، الطعن، إبطال القانون، التعلیق على القرار /  اسماعیل عاصم نعمة.

40412-40414                                                                                                                      

.  اسماعیل فضل هللا محمد2975

فلسفة السیاسة /  اسماعیل فضل هللا محمد.

40166-40168                                                                                                                      

.  اسماعیل فضل هللا محمد2976

أزمة القرار السیاسي في دول العالم الثالث : دراسة في فلسفة السیاسة /  اسماعیل فضل هللا محمد.

40175-40177                                                                                                                      

.  اسماعیل فضل هللا محمد2977

أزمة القرار السیاسي في دول العلم الثالث : دراسة في فلسفة السیاسة /  اسماعیل فضل هللا محمد.

40178-40180                                                                                                                      

.  اسماعیل فضل هللا محمد2978

العولمة السیاسیة إنعكاساتھا وكیفیة التعامل معھا /  اسماعیل فضل هللا محمد.

40193-40195                                                                                                                      

.  اسماعیل فضل هللا محمد2979

العولمة السیاسیة إنعكاساتھا وكیفیة التعامل معھا /  اسماعیل فضل هللا محمد.

40196-40198                                                                                                                      

.  اسماعیل فضل هللا محمد2980

رواد الفكر السیاسي الغربي الحدیث /  اسماعیل فضل هللا محمد.

40276-40279                                                                                                                      

.  اسماعیل فضل هللا محمد2981

رواد الفكر السیاسي الغربي الحدیث /  اسماعیل فضل هللا محمد.

40280-40282                                                                                                                      

.  اسماعیل فھمي2982
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 /  اسماعیل فھمي.

52004-52006                                                                                                                      

.  اسمھان، ماجد الطاھر2983

ّ : دار وائل، 02ادارة المعرفة / ماجد الطاھر اسمھان. - ط 2011. - 307.. - عمان

55891/1-55891/5                                                                                                              

.  استعمال القوة في العالقات الدولیة.2984

46964-46968                                                                                                                      

.  اسحاق الشیخ یعقوب2985

اإلرھاب في جزیرة العرب /  اسحاق الشیخ یعقوب.

37766-37770                                                                                                                      

.  اسحق رباح2986

دراسات في تاریخ الفكر العربي /  اسحق رباح.

35031-35036                                                                                                                      

.  اشراف اللمساوي2987

حقوق وواجبات العمال واصحاب المنشات في اإلتفاقیات والتشریعات /  اشراف اللمساوي.

48449-48453                                                                                                                      

.  اسرائیل شحاة2988

أسرار مكشوفة /  اسرائیل شحاة.

38478-38481                                                                                                                      

.  اسرائیل والمشروع النووي اإلیراني.2989

43124-43126                                                                                                                      

  .2990Contogeorgis، Georges

L'Europe et le monde / Georges Contogeorgis.

55775                                                                                                                                  

.  اسكندري أحمد2991

محاضرات في القانون الدولي العام : المبادئ و المصادر /  اسكندري أحمد.

47453                                                                                                                                  

.  اسعد مبروك2992

معنى الحداثة في اللوحة العربیة /  اسعد مبروك.

38046-38047                                                                                                                      

.  اسعد خطاب2993

289



اقتصادیات تنمیة الموارد البشریة /  اسعد خطاب.

43503-43507                                                                                                                      

.  اسعد عرابي2994

معنى الحداثة في اللوحة العربیة /  اسعد عرابي.

42502-42504                                                                                                                      

  .2995Coutron، Laurent

Droit de l'union européenne : institutions, sources, contentieux / Laurent Coutron.

55711/1/55711/2                                                                                                              

.  ازھیر عبد االمیر، راھي الفتالوي2996

العملیات العدائیة طبقا لقواعد القانون الدولي االنساني / راھي الفتالوي ازھیر عبد االمیر.

55436/1-55436/2                                                                                                              

  .2997CRYSTAL، CORDELL

LA PHILOSOPHIE POLITIQUE / CORDELL CRYSTAL. - PARIS : DONGER,2013. - 254.

55874/1-55874/3                                                                                                              

.  اكتیال ماركس2998

ماركس وفوكو /  اكتیال ماركس.

37343-37347                                                                                                                      

.  اكرم حسام فرحات2999

مكافحة اإلرھاب و القانون الدولي لحقوق اإلنسان /  اكرم حسام فرحات.

52195-52199                                                                                                                      

.  اكرام فرج، الربیعي3000

فجوة المعرفة السیاسیة في التدفق االخباري : دراسة في بناء مقیاس الفجوة المعرفیة وتحلیل اسبابھا / الربیعي اكرام فرج.

55632/1-55632/3                                                                                                              

.  اعمال المؤتمر الذي نظمتھ كلیة  االعالم في جامعة اللبنانیة3001

االعالم العربي : ورھاناتى التغییر في ظل التحوالت /  اعمال المؤتمر الذي نظمتھ كلیة  االعالم في جامعة اللبنانیة.

55642/1-55642/2                                                                                                              

.  اعمر یحیاوي3002

قانون المسؤولیة الدولیة /  اعمر یحیاوي.

39592-39596                                                                                                                      

.  اغتیال الثورة.3003

52636-52640                                                                                                                      
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.  اولون لین3004

تنمیة الموارد البشریة_ استراتیجیات التوافق بین شركات األعمال ومناھج التعلیم /  اولون لین.

43488-43492                                                                                                                      

.  اودید شینكار3005

العصر الصیني : اإلقتصاد الصیني الناھض وتأثیره على اإلقتصاد العالمي وتوازن القوى /  اودید شینكار.

35446-35450                                                                                                                      

.  ذمان ذبیح عاشور3006

شرح القانون األساسي العام للوظیفة العمومیة /  ذمان ذبیح عاشور.

39437-39441                                                                                                                      

.  ذنون الطائي، طارق محمد3007

الفكر االستراتیجي الروسي في القرن الواحد و العشرین / طارق محمد ذنون الطائي.

55383/1-55383/5                                                                                                              

  .3008Decaux، Alain

Les dossiers secrets du xx siecle / Alain Decaux.

55731/1-55731/3                                                                                                              

  .3009Derosier، Jean Phillipe

L'opposition politique / Jean Phillipe Derosier.

55716/1-55716/2                                                                                                              

Diane Coyle  .3010

.Diane Coyleإدارة اإلقتصاد العالمي /  

34122-34127                                                                                                                      

  .3011Diarra، Lassina

La CEDEAO face au terrorisme transnational : mécanismes et stratégies de lutte / Lassina Diarra.

55696/1-55696/3                                                                                                              

.  ذیاب موسى البدانیة3012

الشباب و األنترنت و المخدرات /  ذیاب موسى البدانیة.

48761-48765                                                                                                                      

.  ذیاب موسى البدانیة3013

التنیة البشریة و اإلرھاب في الوطن العربي /  ذیاب موسى البدانیة.

48781-48785                                                                                                                      

  .3014Djerad، Abdelaziz
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La géopolitique : repéres et enjeux / Abdelaziz Djerad.

55687/1-55687/10                                                                                                            

Dominique David  .3015

Sécurité : L aprés-new york /  Dominique David.

55947                                                                                                                                  

  .3016Donot، Morgan

Leaders et leaderships dans les démocraties contemporaines / Morgan Donot.

55702                                                                                                                                  

  .3017Duroselle، Jean Baptiste

Histoire des relations internationales de 1919-1945 / Jean Baptiste Duroselle.

55700/1-55700/2                                                                                                              

.  ذوقان قرطوط3018

 /  ذوقان قرطوط.1920-1939تطور الحركة الوطنیة في سوریة 

33962                                                                                                                                  

.  بالل أمین زین الدین3019

2009.ظاھرة الفساد اإلداري في الدول العربیة والتشریع المقارن مقارنة بالشریعة اإلسالمیة /  بالل أمین زین الدین. - االسكندریة : دار الفكر الجامعي، 

الفساد اإلداري؛ الدول العربیة؛ التشریع

لقد درس البحث موضوع الفساد اإلداري وذلك أوال بالتعرف على من یرتكب الفساد اإلداري وھو الموضف العام والذي یعد الشرط المفترض في جمیع حاالت الفساد 
اإلداري ثم ثانیا تناولحاالت الفساد اإلداري وأخیرا كیفیة القضاء على الفساد اإلداري وذلك علىضوء أحكام الشریعة اإلسالمیة.
31473-31478                                                                                                                      

.  بالل أمین زین الدین3020

النظم اإلنتخابیة المعاصرة /  بالل أمین زین الدین.

44209                                                                                                                                  

.  بالل أمین زین الدین3021

األحزاب السیاسیة : من منظور الدیمقراطیة المعاصرة /  بالل أمین زین الدین.

47641-47643                                                                                                                      

.  بالل أمین زین الدین3022

األحزاب السیاسیة /  بالل أمین زین الدین.

45589-45590                                                                                                                      

.  بالل أمین زین الدین3023

أزمة الدیمقراطیة المعاصرة /  بالل أمین زین الدین.

49027-49031                                                                                                                      
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.  بالل أمین زین الدین3024

النظم اإلنتخابیة المعاصرة /  بالل أمین زین الدین.

53202-53206                                                                                                                      

.  بالل التلیدي3025

 سبتمبر /  بالل التلیدي.11مراكز البحث األمریكیة و دراسات الشرق األوسط بعد 

54082-54086                                                                                                                      

.  بالل امین، زین الدین3026

2014. - 323.منظمات المجتمع المدني في الدول العربیة والغربیة / زین الدین بالل امین. - القاھرة : دار الفكر الجامعي، 

55820/1-55820/5                                                                                                              

.  بالل خلف السكارنة3027

التطویر التنظیمي واإلداري /  بالل خلف السكارنة.

35796-35797                                                                                                                      

.  بالل خلف السكارنة3028

المھارات اإلداریة في تطویر الذات /  بالل خلف السكارنة.

35798-35799                                                                                                                      

.  بالل خلف السكارنة3029

التخطیط اإلستراتیجي /  بالل خلف السكارنة.

43154-43156                                                                                                                      

.  بالل خلف السكارنة3030

التخطیط اإلستراتیجي /  بالل خلف السكارنة.

43631-43635                                                                                                                      

.  بالل خلف السكارنة3031

تصمیم البرامج التدریبیة /  بالل خلف السكارنة.

46375-46379                                                                                                                      

.  بالل خلف، السكارنة3032

المھارات االدریة في تطویر الذات / السكارنة بالل خلف.

55419/1-55419/5                                                                                                              

.  بالل، خلف السكارنة3033

2015. - 486.ادارة االزمات / خلف السكارنة بالل. - االردن : دار المسیرة، 

55790/1-55790/8                                                                                                              

.  بالل خلف، السكارنھ3034
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مھارات االتصال / السكارنھ بالل خلف.

55626/1-55626/4                                                                                                              

.  بالل خلف سكارنھ3035

الفساد اإلداري /  بالل خلف سكارنھ.

42454-42458                                                                                                                      

.  تمار ابرو3036

اللجوء السیاسي بین النظریة و التطبیق في ضوء القانون /  تمار ابرو.

50214-50218                                                                                                                      

.  تمار، یوسف3037

اإلتصال و اإلعالم السیاسي : الثقافة السیاسیة بین وسائل اإلعالم و الجمھور / یوسف تمار.

54930-54934/1                                                                                                                  

.  بن أشنھو عبد اللطیف3038

عصرنة الجزائر : حصیلة و آفاق /  بن أشنھو عبد اللطیف.

51333                                                                                                                                  

.  بن القبي صالح3039

الدبلوماسیة الجزائریة بین األمس و الیوم و محاضرات أخرى /  بن القبي صالح.

51358                                                                                                                                  

.  بن حمادي، عبد القادر3040

االنتقال الدیمقراطي المفاربي بین االعذار الوھمیة والتحفظات المتجددة / عبد القادر بن حمادي.

55516/1-55516/3                                                                                                              

.  بن خلیف عبد الوھاب3041

االتحاد األوروبي في المیزان الفرنسي األلماني /  بن خلیف عبد الوھاب.

32792-32801                                                                                                                      

.  بن خلیف عبد الوھاب3042

2006. /  بن خلیف عبد الوھاب. - الجزائر : دار بني مزغنة، 1945إلى 1830الوجیز في تاریخ الجزائر من 

34062                                                                                                                                  

.  بن خلیف عبد الوھاب3043

إتحاد المغرب العربي بین حسابات الساسة و طموحات الشارع /  بن خلیف عبد الوھاب.

39969-39978                                                                                                                      

.  بن خلیف عبد الوھاب3044

تار یخ الحركة الوطنیة من االحتالل الى اإلستقالل /  بن خلیف عبد الوھاب.
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32782-32791                                                                                                                      

.  بن خلیف عبد الوھاب3045

المدخل إلى علم السیاسة /  بن خلیف عبد الوھاب.

39886-39893-39893/1                                                                                                      

.  بن دالي عمر3046

نصوص فقھیة وإداریة /  بن دالي عمر.

34001                                                                                                                                  

.  بن یامین س بالنشاردج3047

إدارة ھندسة النظم /  بن یامین س بالنشاردج.

40676-40680                                                                                                                      

.  بن داھة عدة3048

 /  بن داھة عدة.1830-1862اإلستطان حول ملكیة األرض إبان اإلحتالل الفرنسي للجزائر 

33683                                                                                                                                  

.  بن جدیة، محمد3049

2013. - 129.جدل الدین والسیاسة بین الرؤیتین الوضعیة والمعیاریة / محمد بن جدیة. - االردن : دار الكتاب الحدیث، 

55784/1-55784/4                                                                                                              

.  بن خرف هللا، الطاھر3050

محاضرات في الحریات العامة و حقوق اإلنسان / الطاھر بن خرف هللا.

55300                                                                                                                                  

.  بن خرف هللا، الطاھر3051

مدخل إلى الحریات العامة و حقوق اإلنسان الجزء األول : في النظریة العامة للحریات و حقوق اإلنسان / الطاھر بن خرف هللا. - الجزائر : المؤسسة الوطنیة 
سم.22 ؛ 2015. - 165لالتصال النشر و االشھار، 

55313                                                                                                                                  

.  بن خرف هللا، الطاھر3052

مدخل إلى الحریات و حقوق اإلنسان الجزء الثاني : التعبیر  الدستوري للحریات و الحقوق / الطاھر بن خرف هللا. - الجزائر : المؤسسة الوطنیة لالتصال النشر و 
سم.22 ؛ 2015. - 165االشھار، 

55314                                                                                                                                  

.  بن زعرور خیر الدین3053

لعنة العراق : المستنقع األمریكي و فشل المخطط الصھیوني /  بن زعرور خیر الدین.

55273-55273/1                                                                                                                  

.  بن شویخ الرشید3054

الوصیة و المیراث في قانون األسرة الجزائریة /  بن شویخ الرشید.
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32083-32087                                                                                                                      

.  بن عامر تونسي3055

قانون المجتمع الدولي المعاصر /  بن عامر تونسي.

38886-38887                                                                                                                      

.  بن عبد هللا محمد3056

سیكوباتولوجیا الشخصیة المغاربیة /  بن عبد هللا محمد.

46944-46948                                                                                                                      

.  بن عبورة محمد3057

المنظمة السریة المسلحة /  بن عبورة محمد.

55194                                                                                                                                  

.  بن عدى، یوسف3058

أسئلة التنویر والعقالنیة في الفكر العربي المعاصر / یوسف بن عدى.

37133-37137                                                                                                                      

.  بن عصمان محفوظ3059

2003.مدخل في االقتصاد الحدیث /  بن عصمان محفوظ. - عنابة : دار العلوم للنشر والتوزیع، 

التفكیر  اإلقتصادیة؛ اإلقتصاد الحدیث
31427-31432                                                                                                                      

.  بن عزوز بن صابر3060

الوجیز في شرح قانون العمل الجزائري /  بن عزوز بن صابر.

32073-32077                                                                                                                      

.  بن فرحات سامي3061

اإلصالح الدستوري وجمھوریة الغد /  بن فرحات سامي.

40363-40365                                                                                                                      

.  تنمیة الموارد البشریة في القطاع العام.3062

42236-42240                                                                                                                      

.  تنمیة الموارد البشریة في إقتصاد مبنى المعرفة.3063

42932-42934                                                                                                                      

.  بناء دولة الحق والقانون.3064

38541-38545                                                                                                                      

.  ثناء عبد الراشد3065

الفكر السیاسي  " مفاھیم وشخصیات" /  ثناء عبد الراشد.
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44172-44176                                                                                                                      

.  ثناء عبد الرشید و آخرون3066

الفكر السیاسي : مفاھیم و شخصیات /  ثناء عبد الرشید و آخرون.

46083-46087                                                                                                                      

.  ثناء عبد الرشیدو آخرون3067

الفكر السیاسي : مفاھیم و شخصیات /  ثناء عبد الرشیدو آخرون.

54571                                                                                                                                  

.  ثناء عبدالرشید3068

الفكر السیاسي مفاھیم و شخصیات /  ثناء عبدالرشید.

51122-51126                                                                                                                      

.  ثناء فؤاد عبد هللا3069

آلیات التغییر الدیمقراطي في الوطن العربي /  ثناء فؤاد عبد هللا.

39068-39072                                                                                                                      

.  ثناء فؤاد عبد هللا3070

آلیات التغییر الدیمقراطي في الوطن العربي /  ثناء فؤاد عبد هللا.

24198-24200                                                                                                                      

.  ثناء فؤاد عبد هللا3071

آلیات التغییر الدینمقراطي في الوطن العربي /  ثناء فؤاد عبد هللا.

40636-40640                                                                                                                      

.  بنازاغ بوتو3072

المصالحة، اإلسالم والدیمقراطیة والغرب /  بنازاغ بوتو.

38475-38477                                                                                                                      

.  بنیامین س بالنشارد3073

إدارة ھندسة النظام /  بنیامین س بالنشارد.

39176-39180                                                                                                                      

.  تأبط خیرا3074

2006.قضاء یسحق العدالة : نظام قضائي ضد اإلصالح السیاسي في السعودیة /  تأبط خیرا. - القاھرة : دار النشر المحروسة، 

34082                                                                                                                                  

.  تنسیق و تحریر/ علي خلیفة الكواري3075

مفھوم األحزاب الدیمقراطیة و واقع األحزاب في البلدان العربیة /  تنسیق و تحریر/ علي خلیفة الكواري.

53623-53627                                                                                                                      
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.  بلیمان عبد القادر3076

األسس العقلیة لسیاسة /  بلیمان عبد القادر.

41559-41561                                                                                                                      

.  بلیمان عبد القادر3077

األسس العقلیة للسیاسة /  بلیمان عبد القادر.

39230                                                                                                                                  

.  بلحاج، صالح3078

 / صالح بلحاج.1965 إلى 1956جذور السلطة في الجزائر : األزمات الداخلیة لجبھة التحریر الوطني من 

55304                                                                                                                                  

.  بلیبل نو الدین3079

1991.دلیل الكتابة الصحفیة /  بلیبل نو الدین. - دیوان المطبوعات الجامعیة : الجزائر، 

51340                                                                                                                                  

.  بلحیمر ابراھیم3080

أسس التسویق /  بلحیمر ابراھیم.

47469-47473                                                                                                                      

.  بلقاسم باباسي3081

ملحمة بابا مرزوق : مدفع الجزائر /  بلقاسم باباسي.

55050                                                                                                                                  

.  بلقرد أبو أحمد3082

مفھوم الحزبیة السیاسیة و حكمھا في اإلسالم /  بلقرد أبو أحمد.

47829-47833                                                                                                                      

.  بلعید عبد السالم3083

الغاز الجزائري بین الحكمة و الضالل /  بلعید عبد السالم.

55211                                                                                                                                  

.  بلعزوز3084

 سؤال و جواب /  بلعزوز.300دلیلك في اإلقتصاد من خالل 

47779-47783                                                                                                                      

.  بلعزوز بن علي3085

محاضرت في النظرات والسیاسات النقدیة /  بلعزوز بن علي.

41556-41558                                                                                                                      

.  بلھول نسیم3086
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أبجدیات الثقافة الحربیة /  بلھول نسیم.

39582-39586                                                                                                                      

.  بلھول نسیم3087

بجدیات الثقافة الحربیة /  بلھول نسیم.

43195-43199                                                                                                                      

.  بلھول نسیم3088

حرب العصابات الجدیدة من النظریة إلى التكتیك : دراسة حالة المقاومة الشیشانیة /  بلھول نسیم.

53969-53973                                                                                                                      

.  بلھول نسیم3089

عن الجیوإستراتیجیة /  بلھول نسیم.

53979-53983                                                                                                                      

.  بلھول، نسیم3090

البولیمولوجیا : مقاربة منھجیة لفھم منطق الحرب في العالقات الدولیة / نسیم بلھول.

55465                                                                                                                                  

.  بلھول، نسیم3091

عن الجیوإستراتیجیة / نسیم بلھول.

55751/1-55751/2                                                                                                              

.  تامي مجبر3092

تجاه الحائط أو مذكرات محكوم علیھ باإلعدام /  تامي مجبر.

55187                                                                                                                                  

.  ثامر الخزرجي3093

العالقات السیاسیة والدولیة واستراتیجیة إدارة األزمات /  ثامر الخزرجي.

34836-34841                                                                                                                      

.  ثامر الخزرجي3094

العالقات السیاسیة الدولیة واستراتیجیة إدارة األزمات /  ثامر الخزرجي.

44148-44152                                                                                                                      

.  ثامر كامل3095

النظم السیاسیة الحدیثة والسیاسات العامة /  ثامر كامل.

42959-42961                                                                                                                      

.  ثامر كامل3096

الدبلوماسیة المعاصرة واستراتیجیة إدارة المفاوصات /  ثامر كامل.
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44435-44436                                                                                                                      

.  ثامر كامل3097

النظم السیاسیة الحدیثة و السیاسات العامة /  ثامر كامل.

48293-48297                                                                                                                      

.  ثامر كامل3098

العالقات السیاسیة الدولیة و إستراتیجیة إدارة األزمات /  ثامر كامل.

48308-48312                                                                                                                      

.  ثامر كامل3099

النظم السیاسیة الحدیثة و السیاسات العامة /  ثامر كامل.

51979-51983                                                                                                                      

.  تامر كامل3100

النظم السیاسیة الحدیثة و السیاسات العامة /  تامر كامل.

33418-33425                                                                                                                      

.  ثامر كامل محمد3101

دراسات استراتیجیة : األخالقیات السیاسیة للنظام /  ثامر كامل محمد.

42795-42797                                                                                                                      

.  ثامر كامل محمد الخزرمي3102

النظم السیاسیة الحدیثة و السیاسات العامة /  ثامر كامل محمد الخزرمي.

33418-33425                                                                                                                      

.  ثامر كامل محمد الخزرجي3103

2004.النظم السیاسیة الحدیثة و السیاسات العامة /  ثامر كامل محمد الخزرجي. - عمان : دار مجدالوي، 

األنظمة السیاسیة
33246-33250                                                                                                                      

.  ثامر كامل الخزرجي3104

2004.العولمة وفجوة األمن في الوطن العربي /  ثامر كامل الخزرجي. - عمان : دار مجدالوي للنشر، 

التداول؛ البلدان العربیة
33608-33615                                                                                                                      

.  ثامر كامل الخزرجي3105

العولمة وفجوة األمن في الوطن العربي /  ثامر كامل الخزرجي.

35961                                                                                                                                  

.  تابلیت عمر3106

2012.مذكرات الضابط سالم جیلیانو : أحد أبطال معركة سوق أھراس الكبرى /  تابلیت عمر. - الجزائر : األلمعیة، 
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48018                                                                                                                                  

.  تابلیت عمر3107

2012.األفیاء یذكرونك یا عباس /  تابلیت عمر. - الجزائر : دار األلمعیة، 

48026                                                                                                                                  

.  ثابت عادل3108

النظم السیاسیة /  ثابت عادل.

40244-40246                                                                                                                      

.  ثابتي الحبیب3109

تطویر الكفاءات و تنمیة الموارد البشریة /  ثابتي الحبیب.

45921-45924                                                                                                                      

.  باتر محمد3110

العالم لیس للبیع / مخاطر العولمة على التنمیة المستدامة.

44721-44715                                                                                                                      

.  باتریك ارتو3111

الرأسمالیة في طریقھا لتدمیر نفسھا /  باتریك ارتو.

46323-46327                                                                                                                      

.  باتریك إیفینو3112

2013.) /  باتریك إیفینو. - الجزائر : دار الوعي، 2حرب الجزائر ملف و شھادات (ج

48050                                                                                                                                  

.  باتریك إفینو3113

2013.) /  باتریك إفینو. - الجزائر : دار الوعي، 1حرب الجزائر ملف و شھادات (ج

48049                                                                                                                                  

.  باترك سافیدان3114

الدولة و التعدد الثقافي /  باترك سافیدان.

46254-46256                                                                                                                      

.  تایلر3115

دراسات عالمیة : دبلوماسیة الصین النفطیة /  تایلر.

42747-42749                                                                                                                      

.  بایتس غیل3116

النجم الصاعد- الصین دیبلوماسیة أمنیة جدیدة /  بایتس غیل.

36834-36838                                                                                                                      

301



.  تارا، عمر محمد3117

المشاركة السیاسیة و تأثیرھا في عملیة التحول الدیمقراطي / عمر محمد تارا.

55389/1-55389/2                                                                                                              

730..  تاریخ مصر في العصور الوسطى / (تحقیق)  3118

53388-53392                                                                                                                      

.  باروخ ناذر3119

و تحطمت الطائرات عند الفجر /  باروخ ناذر.

45265-45269                                                                                                                      

.  باروخ كمرالینج3120

اإلبادة : شارون ومملكة إسرائیل العظمى /  باروخ كمرالینج.

40968-40972                                                                                                                      

.  باسل البستاني3121

نحو رؤیة تنمویة عربیة : اإلطار الفكري و التحلیلي /  باسل البستاني.

51899-51903                                                                                                                      

.  باسل الساعاتي3122

ملفات من البرنامج النووي والتصنیع العسكري /  باسل الساعاتي.

35624-35628                                                                                                                      

.  باسل الساعاتي3123

ملفات من البرامج النووي والتصنیع العسكري /  باسل الساعاتي.

43127-43129                                                                                                                      

.  باسل الساعاتي3124

ملفات من البرنامج النووي والتصنیع العسكري /  باسل الساعاتي.

43190-43194                                                                                                                      

.  باسم شمس الدین3125

فاعلیة مھارات التفاوض مع جنسیات مختلفة و ثقافات متعددة /  باسم شمس الدین.

548662-54866                                                                                                                    

.  باسم شمس الدین3126

القیادة اإلستراتیجیة و حوكمة الشركات /  باسم شمس الدین.

54872-54876                                                                                                                      

.  باسمة كیال3127

سیكولوجیة المرأة /  باسمة كیال.
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33983                                                                                                                                  

.  باسیل یوسف3128

العرا ق وتطبیقات األمم المتحدة للقانون الدولي /  باسیل یوسف.

24099-24100                                                                                                                      

.  باقر الصراف3129

الرؤیة السیاسیة اإلیرانیة /  باقر الصراف.

40760-40762                                                                                                                      

.  باقر الصراف3130

الرؤیة السیاسیة اإلیرانیة /  باقر الصراف.

40862-40868                                                                                                                      

.  بافل خلیبنیكوف3131

2005.ثعالب الكرمالن و عراب نھب روسیا بوریس بیریزوفسكي /  بافل خلیبنیكوف؛ منتجب یونس. - دمشق : دار عالء الدین، 

روسیا؛ الشیشان

من المسؤول عن مصائب روسیا؟ لإلجابة عن ھذا السؤال البد من كشف الخفایا وكشف الكثیر من األسرار، وبخاصة الدور الذي لعبھ یلتسن وعائلتھ في تدمیر الدولة 
الروسیة. وفضح خلفیة الحرب الشیشانیة والفضائح اإلقتصادیة والسیاسیة األخرى والشخصیات الرئیسة التى كانت خلف نھب روسیا. وكما قال الكساندر لیبیر، الذي 
دفع حیاتھ ثمنا لمواقفھ الوطنیة أیضا، واصفا ثعلب الكرملن بیریزوفسكي: إنھ تمجید للخسة والسفالة على المستوى الحكومي، إذ یمثل ھذه الطغمة التي وجدت نفسھا 

في السلطة، ولم یكتف بالسرقة فحسب، بل أراد أن یرى الجمیع بأنھ یسرق بدون عقاب
30196-30199                                                                                                                      

.  باھي سمیر3132

تأثیر التحوالت الدولیة لفترة ما بعد الحرب الباردة /  باھي سمیر.

54623-54626                                                                                                                      

.  باھي سمیر3133

2014. - 202.تأثیر التحوالت الدولیة لفترة ما بعد الحرب الباردة على السیاسات الخارجیة للدول المغاربیة /  باھي سمیر. - االإسكندریة : مكتبة الوفاء القانونیة، 

55866/1-55866/4                                                                                                              

.  ثائر سعود3134

مكافحة الفساد /  ثائر سعود.

54698                                                                                                                                  

.  ثائر سعود العدوان3135

مكافحة الفساد الدلیل الى اتفاقیة األمم المتحدة /  ثائر سعود العدوان.

51039-51043                                                                                                                      

.  بي لوب فیردكوب3136

سیجیما ستة /  بي لوب فیردكوب.

38162-38166                                                                                                                      
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.  بي-بي-سمیث3137

كیف نفھم سیاسات العالم الثالث /  بي-بي-سمیث.

49509-49513                                                                                                                      

.  تیم كلیسولد3138

رجل الصین /  تیم كلیسولد.

49524-49528                                                                                                                      

.  بیار بیان3139

 /  بیار بیان.1830سطو على مدینة الجزائر : تحقیق في عملیة نھب جویلیة 

55119                                                                                                                                  

.  بیار سالنجر3140

الملف السري لحرب الخلیج /  بیار سالنجر، (ترجمة)  عبد العزیز لعیون.

47343                                                                                                                                  

.  بیار و كلودین شولي3141

اخترنا الجزائر صوتان و ذاكرة /  بیار و كلودین شولي، (تقدیم)  رضا مالك؛ (ترجمة)  زینب قبي.

55161                                                                                                                                  

.  تجارب عالمیة مختارة في اإلصالح اإلداري.3142

50598-50599                                                                                                                      

.  تجارب عربیة في اإلصالح اإلداري.3143

42178-42179                                                                                                                      

.  بجاوي، محمد الصالح3144

 / محمد الصالح بجاوي.1914-1918إسھامات األھالي الجزائریین : في الحرب العالمیة األولى 

55562                                                                                                                                  

.  بجاوي المدني بن العربي3145

2010. /  بجاوي المدني بن العربي. - الجزائر : دار ھومة، 1957-1958ذكریاتي بالمدرسة الحربیة إلطارات جیش التحریر الوطني بالكاف تونس لسنتي 

48067                                                                                                                                  

.  بیتر3146

مدخل الى تاریخ العالقات الدولیة /  بیتر.

49650_49646                                                                                                                      

.  بیتر مانسیفیلد3147

تاریخ الشرق األوسط /  بیتر مانسیفیلد، (ترجمة)  أدھم مطر.

52907-52911                                                                                                                      
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.  بیبر بوردیو3148

 /  بیبر بوردیو.1بؤس العالم ج

39622-39626                                                                                                                      

.  بیبر بوردیو3149

3. / ج2بؤس العالم ج

39627-39636                                                                                                                      

.  بیتر دارمان3150

دلیل البقاء والنجات من األخطار /  بیتر دارمان.

34026                                                                                                                                  

.  بیتر ھوفمن3151

مصادر الطاقة المستقبلیة /  بیتر ھوفمن.

34398-34403                                                                                                                      

.  بیترج- رید3152

2005.القیادة المتمیزة...صیاغة استراتیجیة للتغیر /  بیترج- رید، عال أحمد. - القاھرة : مجموعة النیل العربیة، 

القیادة؛ القیادة المتمیزة

تتعلق القیادة بتحویل الرؤیة إلى واقع من خالل التفكیر اإلستراتیجي والعمل المنسق..إنھا تتعلق بتحدید وتوضیح رؤیة وإلھام األخرین، لیس فقط لالقتناع بھا ولكن 
أیضا إللزام أنفسھم بحماس باإلشتراك في المسئولیة عن عملیة تنفیذھا.وھنا أفضل األفكار المطروحة حول كیفیة إدارة األداء وعدم التأكد مھا،كما یقدم ملخصا عملیا 

للنماذج التي تشكل الممارسة األفضل بالنسبة لمنشآت األعمال والقطاع العام.
31883-31888                                                                                                                      

.  بییر جالیھ3153

نھب العالم الثالث /  بییر جالیھ.

39925                                                                                                                                  

.  بییر، رینوقان3154

1.مدخل الى تاریخ العالقات الدولیة / رینوقان بییر، ترجمة عامر الكبیسي. - ط.

العالقات الدولیة - تاریخ
55972                                                                                                                                  

.  تییري میسان3155

فضیحة البنتاغون /  تییري میسان.

35726-35727                                                                                                                      

.  تییري باكو3156

الطوبیا والطوبویون /  تییري باكو.

37834-37838                                                                                                                      

.  تییري كوفیل3157

إیران والثورة الخفیة /  تییري كوفیل.
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37877-37881                                                                                                                      

.  تییري كوفیل3158

إیران الثورة الخفیة /  تییري كوفیل.

42069-42073                                                                                                                      

.  بدیع جمیل قدو3159

التسویق الدولي /  بدیع جمیل قدو.

التسویق الدولي
29786-29791                                                                                                                      

.  بدیعة الحسني الجزائري3160

2012.) /  بدیعة الحسني الجزائري. - الجزائر : دار الوعي، 1األمیرعبد القادر الجزائري حیاتھ و فكره : و مابدلوا تبدیال (ج

48051                                                                                                                                  

.  بدیعة الحسني الجزائري3161

) /  بدیعة الحسني الجزائري. - الجزائر : دار الوعي، 2األمیرعبد القادر الجزائري حیاتھ و فكره : ردود و تعلیقات على كتاب حیاة األمیر عبد القادر الجزائري (ج
.2012

48052                                                                                                                                  

.  بدیعة الحسني الجزائري3162

) /  بدیعة الحسني الجزائري. - الجزائر : دار 3األمیرعبد القادر الجزائري حیاتھ و فكره : فكر ألمیرعبد القادر الجزائري و كتاباه و شاح الكتائب و المقراض الحاد (ج
2012.الوعي، 

48053                                                                                                                                  

.  بدر الدین محمد شبل3163

آلیات الحمایة الدولیة لحقوق االنسان و حریاتھ األساسیة /  بدر الدین محمد شبل.

51246-51250                                                                                                                      

.  بدر بن عادل الفقیر3164

عناصر القوة في توحید المملكة العربیة السعودیة : دراسة تحلیلیة في الجغرافیا السیاسیة /  بدر بن عادل الفقیر.

55231-55235                                                                                                                      

.  بدر حسن الشافعي3165

تسویة الصراعات في إفریقیا : نموذج اإلیكواس /  بدر حسن الشافعي.

41406-41410                                                                                                                      

.  بدر حسن شافعي3166

تسویة الصراعات في إفریقیا : نموذج الیكوس /  بدر حسن شافعي.

52306-52308                                                                                                                      

.  بدر عقیلي3167

حرب في الخلیج أبعاد على أسرائیل /  بدر عقیلي.
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36204-36206                                                                                                                      

.  بدر عقیلي3168

انقالب عسكري في اسرائیل اإلحتماالت والواقع /  بدر عقیلي.

36298-36300                                                                                                                      

.  بدر عقیلي3169

الموساد في العراق ودول الجوار /  بدر عقیلي.

36320-36322                                                                                                                      

.  بدر، عقیلي3170

2014. - 406.سیاسة اسرائیل االمنیة / عقیلي بدر. - االردن : الیازوري، 

55800/1-55800/3                                                                                                              

.  بدر، عقیلي3171

2010. - 247.جرائم الحرب االسرائیلیة في غزة / عقیلي بدر. - عمان : دار الجلیل للنشر، 

55814/1-55814/7                                                                                                              

.  بیرم كمال3172

اإلحتالل الفرنسي و المقاومات الشعبیة بمنطقة الحضنة /  بیرم كمال.

55116                                                                                                                                  

.  بیرنارد لویس3173

االسالم والغرب /  بیرنارد لویس.

33113-33117                                                                                                                      

.  تیرنیش بول3174

الفكر السیاسي في القرن العشرین (مجلدین) /  تیرنیش بول.

49462/2-49465/2                                                                                                              

.  بدران شبل3175

التربیة والنظام السیاسي /  بدران شبل.

40379-40381                                                                                                                      

.  تجربة مالیزیا في تطبیق االقتصاد االسالمي الحصري.3176

32750-32754                                                                                                                      

.  بیرى م سمیث3177

قواعد و معدات للقادة /  بیرى م سمیث، (ترجمة)  كمال محمد دسوقي.

47342                                                                                                                                  
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.  بدري محمد فھد3178

2009.محاضرات في الفكر و الحضارة /  بدري محمد فھد. - عمان : دار المناھج للنشر والتوزیع، 

الحضارات؛ األسطورة الدین
30575-30580                                                                                                                      

.  بدري محمد فھد3179

محاضرات في الفكر والحضارة /  بدري محمد فھد.

35043-35046                                                                                                                      

.  تیري میسان3180

البنتاغیت.. فضائح التستر على حقائق الھجوم على البنتاغون /  تیري میسان.

44607-44610                                                                                                                      

.  بدري، یونس3181

1.مزالق العولمة الحدیثة في النظام العالمي الجدید / یونس بدري. - ط.

العولمة الحدیثة - مزالق العوامة
55966                                                                                                                                  

.  تحریر / منیر مباركیة3182

مفھوم المواطنة في الدولة الدیمقراطیة المعاصرة و حالة المواطنة في الجزائر /  تحریر / منیر مباركیة.

53691-53695                                                                                                                      

.  تحریر / علي المحمداوي3183

مدرسة فرانكفورت النقدیة : جدل التحرر و التواصل و اإلعتراف /  تحریر / علي المحمداوي.

53984-53988                                                                                                                      

.  تحریر / علي الدین ھالل3184

 : مراجعات ما بعد التغییر /  تحریر / علي الدین ھالل.2013 - 2014حال األمة العربیة 

53578-53582                                                                                                                      

.  تحریر / عبد االلھ بلقزیز3185

 /  تحریر / عبد االلھ بلقزیز.3الربیع العربي...إلى أین : أفق جدید للتغییر الدیمقراطي ط

53628-53632                                                                                                                      

.  تحریر / عبد االلھ بلقزیز / یوسف الصواتي3186

الثورة و اإلنتقال الدیمقراطي في الوطن العربي نحو خطة طریق /  تحریر / عبد االلھ بلقزیز / یوسف الصواتي.

53613-53617                                                                                                                      

.  بیصار محمد3187

1973.الفلسفة الیونانیة : مقدمات و مذاھب /  بیصار محمد. - دار الكتاب اللبناني : بیروت، 

51334                                                                                                                                  
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.  تیسیر جبارة3188

تاریخ فلسطین /  تیسیر جبارة.

36464-36470                                                                                                                      

.  تخطیط المدینة اإللكترونیة والعولمة.3189

42256-42260                                                                                                                      

.  بیسواس3190

المیاه كحق من حقوق اإلنسان في الشرق األوسط /  بیسواس.

43142-43144                                                                                                                      

.  بحوث3191

إدارة الموارد البشریة و دورھا /  بحوث.

32349-32353                                                                                                                      

.  بحوث3192

اإلدارة المحلیة و البلدیات في الوطن العربي /  بحوث.

32359-32363                                                                                                                      

.  بحوث3193

السیاسات العامة مدخل لتطویر أداء /  بحوث.

32389-32393                                                                                                                      

.  بحوث3194

غسل األموال من منظور قانوني /  بحوث.

32394-32398                                                                                                                      

.  بحوث3195

مركز قیاس الرأس العام /  بحوث.

32399-32403                                                                                                                      

.  بحوث3196

أفاق جدیدة في التنمیة البشریة و التدریب /  بحوث.

32404-32408                                                                                                                      

.  بحوث3197

اإلتفاقیات الدولیة و اإلقلیمیة /  بحوث.

32409-32413                                                                                                                      

.  بحوث3198

دلیل المدرب الناجح في التدریب /  بحوث.
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32474-32478                                                                                                                      

.  بحوث3199

اإلصالح اإلداري في تونس /  بحوث.

32511-32513                                                                                                                      

.  بحوث3200

التطویر اإلداري في الوطن العربي /  بحوث.

32524-32527                                                                                                                      

.  بحوث3201

تطبیقات إدارة الجودة الشاملة /  بحوث.

32528-32530                                                                                                                      

.  بحوث3202

تطور األطر المؤسسیة لإلتحاد /  بحوث.

32531-32533                                                                                                                      

.  بحوث3203

تجارب عالمیة مختارة /  بحوث.

32534-32536                                                                                                                      

.  بحوث3204

دلیل المدیر العربي إلي سلسلة /  بحوث.

32537-32539                                                                                                                      

.  بحوث3205

المجتمع المدني و دوره في دعم النزاھة /  بحوث.

32540-32544                                                                                                                      

.  بحوث3206

دوائر الجودة /  بحوث.

32545-32546                                                                                                                      

.  بحوث3207

نظریات الدولة /  بحوث.

32567-32571                                                                                                                      

.  بحوث3208

االصالح االقتصادي والتنمیة البشریة /  بحوث.

33104-33106                                                                                                                      
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.  بحوث3209

الفساد والحكم الصالح /  بحوث.

33132-33134                                                                                                                      

.  بحوث3210

آلیات التعبیر الدیمقراطي /  بحوث.

33159-33161                                                                                                                      

.  بحوث3211

حقوق االنسان في الوطن /  بحوث.

33162-33164                                                                                                                      

.  بحوث3212

األمن الغدائي العربي /  بحوث.

33165-33167                                                                                                                      

.  بحوث3213

األبعاد االجتماعیة /  بحوث.

33168-33170                                                                                                                      

.  بحوث3214

الدولة الوطنیة /  بحوث.

33180-33182                                                                                                                      

.  بحوث3215

العولمة وتداعیتھا /  بحوث.

33186-33188                                                                                                                      

.  بحوث3216

الجیش والسیاسة والسلطة /  بحوث.

33189-33191                                                                                                                      

.  بحوث3217

اشكالیة الشرعیة في األنظمة السیاسیة العربیة /  بحوث.

33192-33194                                                                                                                      

.  بحوث3218

العالقات العربیة التركیة /  بحوث.

33198-33200                                                                                                                      

.  بحوث3219
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األزمة الجزائریة /  بحوث.

33201-33203                                                                                                                      

.  بحوث3220

العرب ومستقبل النظام العالمي /  بحوث.

33204-33206                                                                                                                      

.  بحوث3221

األصولیة االسالمیة العربیة المعاصرة /  بحوث.

33207-33209                                                                                                                      

.  بحوث3222

موریتانیا بین االنتماء العربي والتوجھ االفریقي /  بحوث.

33210-33212                                                                                                                      

.  بحوث3223

صنع القرار في ایران /  بحوث.

33213-33215                                                                                                                      

.  بحوث3224

الدیمقراطیة واألحزاب في البلدان العربیة /  بحوث.

33216-33218                                                                                                                      

.  بحوث3225

صناعة القرار في روسیا /  بحوث.

33219-33221                                                                                                                      

.  بحوث3226

العالقات العربیة االیرانیة /  بحوث.

33222-33224                                                                                                                      

.  بحوث3227

أوربا والوطن العربي /  بحوث.

33225-33227                                                                                                                      

.  بحوث3228

الجماعة األروبیة /  بحوث.

33228-33230                                                                                                                      

.  بحوث3229

العرب وافریقیا /  بحوث.
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33231-33233                                                                                                                      

2008..  بحوث في تاریخ الحضارة اإلسالمیة. - اإلسكندریة : مؤسسة شباب الجامعة، 3230

30597-30602                                                                                                                      

.  بدوي محمد طھ3231

مدخل إلى العلوم السیاسیة /  بدوي محمد طھ.

40262-40264                                                                                                                      

.  بدوي، محمد طھ3232

النظریة السیاسیة : النظریة العامة للمعرفة السیاسیة / محمد طھ بدوي.

55659/1-55659/3                                                                                                              

.  بدوي مرعب3233

القضاء العسكري في النظریة والتطبیق /  بدوي مرعب.

37198-37202                                                                                                                      

.  بدوي حنا3234

اختالف في الوصف القانوني /  بدوي حنا.

37237-37237                                                                                                                      

.  بدوي حنا3235

مرور الزمن الجزائي /  بدوي حنا.

39880                                                                                                                                  

.  بدوي حنا3236

تمییز جزائي /  بدوي حنا.

39881                                                                                                                                  

.  بدوي عبد الرحمن3237

فلسفة الدین و التربیة عند كنت /  بدوي عبد الرحمن.

51318                                                                                                                                  

.  ثیودور لیفیت3238

االدارة الحدیثة /  ثیودور لیفیت.

48498-48502                                                                                                                      

.  ثیودور، لووى3239

الحكومة األمریكیة : الحریة و السلطة / لووى ثیودور.

55936                                                                                                                                  
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.  بیوض ابراھیم /محمد علي دبوز3240

 /  بیوض ابراھیم /محمد علي دبوز.1حیاة و آثار الشیخ محمد علي دبوز، نھضة الجزائر الحدیثة و ثورتھا المباركة ج

55198                                                                                                                                  

.  تر. محمد المعراجى3241

 /  تر. محمد المعراجى.1952-1954الفتى المسلم لسان حال شباب جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین الجائر : 

55139-55139/41                                                                                                                

.  تر. سعد الطویل3242

خطیئة إسرائیل /  تر. سعد الطویل.

47257-47258                                                                                                                      

.  برنال لویس3243

لغة الساسة في اإلسالم /  برنال لویس.

37920-37924                                                                                                                      

.  برنالد لویس3244

أین یكمن الخطأ؟ صدام اإلسالم والحداثة /  برنالد لویس.

38016-38020                                                                                                                      

.  برنارد3245

السیاسة المقارنة /  برنارد.

54525-54529                                                                                                                      

.  برند ھام3246

الوالیات المتحدة الصقور الكاسرة /  برند ھام.

38517-38521                                                                                                                      

.  تراقس واجنر3247

1997.البیئة من حولنا : دلیل لفھم التلوث وإثاره /  تراقس واجنر، محمد صابر. - القاھرة : الجمعیة المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة، 

47363                                                                                                                                  

.  برتراند راسل3248

أثر العلم في المجتمع /  برتراند راسل.

34410-34415                                                                                                                      

.  ترجمة / مالك ونوس3249

غزة : حافظوا على إنسانیتكم /  ترجمة / مالك ونوس.

53806-53810                                                                                                                      

.  ترجمة / نصیر فلیح3250
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الفلسفات اآلسیویة /  ترجمة / نصیر فلیح.

53593-53597                                                                                                                      

.  ترجمة / محمد أمین3251

بناء إقتصادیات المعرفة /  ترجمة / محمد أمین.

52807-52811                                                                                                                      

.  ترجمة / دار الجلیل3252

اإلستخبارات و األمن القومي /  ترجمة / دار الجلیل.

54427-54431                                                                                                                      

.  ترجمة / حارس فھمي سلیم محمد3253

لماذا تقتل یا زید /  ترجمة / حارس فھمي سلیم محمد.

53553-53557                                                                                                                      

.  ترجمة / رائد القاقون3254

النظریات السیاسیة في العالقات الدولیة /  ترجمة / رائد القاقون.

53603-53607                                                                                                                      

.  ترجمة / زكریا القاضي3255

لھذا نعلم /  ترجمة / زكریا القاضي.

53458-53462                                                                                                                      

.  ترجمة / عز الدین الخطابي3256

السیاسة المقارنة /  ترجمة / عز الدین الخطابي.

53598-53602                                                                                                                      

.  ترجمة / ھاشم صالح3257

اإلسالم، األخالق و سیاسة الركون /  ترجمة / ھاشم صالح.

52842-52846                                                                                                                      

.  ترجمة میسون یونس3258

كیف تكون مدرسا فاعال /  ترجمة میسون یونس.

52684-52688                                                                                                                      

.  ترجمة أریت فایز3259

 : النظم السیاسیة /  ترجمة أریت فایز.1أخالقیات السیاسة : ج

53528/1-53532/1                                                                                                              

.  ترجمة أریت فایز3260

 : العالقات الدولیة /  ترجمة أریت فایز.2أخالقیات السیاسة : ج
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53528/2-53532/2                                                                                                              

.  ترجمة أریت فایز3261

 : القیادة /  ترجمة أریت فایز.3أخالقیات السیاسة : ج

53528/3-53532/3                                                                                                              

.  ترجمة أریت فایز3262

 : التصویت و اإلنتخابات /  ترجمة أریت فایز.4أخالقیات السیاسة : ج

53528/4-53532/4                                                                                                              

.  ترجمة دار الجلیل3263

المثلث اإلیراني : العالقات السریة اإلسرائیلیة اإلیرانیة /  ترجمة دار الجلیل.

52727-52731                                                                                                                      

.  ترجمة/ علي حافظ3264

أشعار روسیة عن الثورة الجزائریة و الجزائر (الرمل و الثلج) /  ترجمة/ علي حافظ.

55077                                                                                                                                  

.  ثریا تیحاني3265

وسائل التغییر اإلجتماعي و مؤشراتھ في الجزائر /  ثریا تیحاني.

49439-49440                                                                                                                      

.  بریبش السعید3266

االقتصاد الكلي /  بریبش السعید.

31983-31987                                                                                                                      

.  بركات موسى الحوتي3267

فلسفة الوظیفة العامة في العالم العربي /  بركات موسى الحوتي.

42162-42164                                                                                                                      

.  بركات موسى الحوتي3268

تشریعات الوظیفة العامة في العالم العربي : دراسة قانونیة تحلیلیة /  بركات موسى الحوتي.

50586-50590                                                                                                                      

.  بركات موسى الحوتي3269

تشریعات الوظیفة العامة في العالم العربي : دراسة قانونیة /  بركات موسى الحوتي.

51633-51637                                                                                                                      

.  بركات حمزة حسن3270

علم النفس السیاسي /  بركات حمزة حسن.

46545-46549                                                                                                                      

316



.  بركات حمزة حسن3271

علم النفس السیاسي /  بركات حمزة حسن.

48543-48547                                                                                                                      

.  بركات حمزة حسن3272

علم النفس المدرسي /  بركات حمزة حسن.

48548-48552                                                                                                                      

.  بركات حمزة حسن3273

علم النفس و دینامیات الجماعة /  بركات حمزة حسن.

48553-48557                                                                                                                      

.  بركات حمزة حسن3274

مبادئ القیاس النفسي /  بركات حمزة حسن.

48558-48562                                                                                                                      

.  تركي رابح3275

الشیخ عبد الحمید إبن بادیس فلسفتھ و جھوده في التربیة و التعلیم /  تركي رابح.

107115232-                                                                                                                        

.  تركي فیصل الراشید3276

ما بعد الثورات العربیة و الربیع العربي و مخاض التحول الدیمقراطي /  تركي فیصل الراشید.

52958-52962                                                                                                                      

.  تركي فیصل الرشید3277

إستراتیجیات التنمیة الزراعیة : التجربة السعودیة /  تركي فیصل الرشید.

48906-48910                                                                                                                      

.  برھان الدین دلو3278

مساھمة في إعادة كتابة التاریخ العربي اإلسالمي /  برھان الدین دلو.

55186                                                                                                                                  

.  برھان زریق3279

المشروع الحضاري العربي اإلسالمي /  برھان زریق.

39647-39651                                                                                                                      

.  برھان غلیون3280

نقد السیاسة- الدولة والدین /  برھان غلیون.

36985-36990                                                                                                                      

.  برھان غلیون3281
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اغتیال العقل /  برھان غلیون.

38062-38066                                                                                                                      

.  برھان غلیون3282

2011.نقد السیاسة الدولة و الدین /  برھان غلیون. - المغرب : المركز الثقافي العربي، 

47154-47158                                                                                                                      

.  برھان غلیون3283

المسألة الطائفیة و مشكلة األقلیات /  برھان غلیون.

53783-53787                                                                                                                      

.  برھان غلیون3284

المحنة العربیة الدولة ضد األمة /  برھان غلیون.

24306-24308                                                                                                                      

.  برو، تمارا3285

استخدام األسلحة في القانون الدولي العام / تمارا برو.

55470                                                                                                                                  

.  برونو إتیین3286

2001.األمیر عبد القادر الجزائري /  برونو إتیین؛ میشیل خوري. - الجزائر : دار الفارابي، 

48024                                                                                                                                  

.  ثروت مكي3287

النخبة السیاسیة والتغییر االجتماعي /  ثروت مكي.

18952-18954                                                                                                                      

.  برودویل، بوال3288

بكامل رصیدنا : سیرة الجنرال دیفید بتریوس / بوال برودویل.

55569/1-55569/2                                                                                                              

.  برور، ولیم ب.3289

األسلحة السریة في الحرب العالمیة الثانیة / ولیم ب. برور.

االسلحة السریة - الحرب العالمیة الثانیة
55982                                                                                                                                  

.  بسمان نواف3290

 /  بسمان نواف.

53111-53115                                                                                                                      

.  بشالغم، جیاللي3291

العالقات الجزائریة الفرنسیة : في ظل سیاسات الیمیم المتطرف / جیاللي بشالغم.
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55758/1-55758/2                                                                                                              

.  بشالغم، جیاللي3292

العالقات الجزائریة الفرنسیة : في ظل سیاسات الیمین المتطرف / جیاللي بشالغم.

55571                                                                                                                                  

.  بسمة خلیفة أبو لسین3293

اللیبیون والثورة الجزائریة /  بسمة خلیفة أبو لسین.

33651                                                                                                                                  

.  بسام الحجار3294

العالقات اإلقتصادیة الدولیة /  بسام الحجار.

37282-37285                                                                                                                      

.  بسام عاطف المھتار3295

معاھدة بروكسل /  بسام عاطف المھتار.

18961-18963                                                                                                                      

.  بسام، عبد الرحمن المشاغبة3296

2014. - 416.معجم المصطلحات العالقات العامة / عبد الرحمن المشاغبة بسام. - عمان : دار اسامة، 

55900/1-55900/5                                                                                                              

.  بشار األسد3297

عقود الدولة /  بشار األسد.

37238-37242                                                                                                                      

.  بشار خلیف3298

دراسات في حضارة المشرق /  بشار خلیف.

38036-38040                                                                                                                      

.  بشار خضر3299

) /  بشار خضر.01990-2008أوروبا من أجل المتوسط : من مؤتمر برشلونة إلى قمة باریس 

40551-40555                                                                                                                      

.  بشار یزید الولید3300

التخطیط والتطویر اإلقتصادي : دراسة التطورات اإلقتصادیة في الدول العربیة /  بشار یزید الولید.

35275                                                                                                                                  

.  بشار یزید الولید3301

المفاھیم اإلداریة الحدیثة /  بشار یزید الولید.

35803-35807                                                                                                                      
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.  تشارلز تیللي3302

الدیمقراطیة /  تشارلز تیللي.

40646-40650                                                                                                                      

.  تشارلز تیللى3303

الدیمقراطیة /  تشارلز تیللى.

47429-47431                                                                                                                      

.  بشارة خضر3304

أوروبا من أجل المتوسط /  بشارة خضر.

38953-38957                                                                                                                      

.  بشارة، خضر3305

 / خضر بشارة.2014 الى 1957اوروبا والعالم العربي : رؤیة نقدیة للسیاسات االوروبیة من 

55627/1-55627/5                                                                                                              

.  بشارت رضا زنكتة3306

دور المبعوث األممي في تسویة النزاعات ذات األطابع الدولي /  بشارت رضا زنكتة.

50189-50193                                                                                                                      

.  بشیر لمدفي3307

الوجیز في شرح قانون العمل /  بشیر لمدفي.

37168-37172                                                                                                                      

.  بشیر محمد3308

الثقافة و التسییر في الجزائر /  بشیر محمد.

46849-46853                                                                                                                      

.  بشیر محمد الخضرا3309

النمط النبوي الخلیفي في قیادة السیاسة العربیة /  بشیر محمد الخضرا.

39022-39025                                                                                                                      

.  بشیر محمد عربیات3310

2007.التربیة البیئیة /  بشیر محمد عربیات. - عمان : دار المنھج؛ 

علم البیئة؛ التربیة
29881-29886                                                                                                                      

.  بشیر، مصطفى3311

اإلصالحات التى نرید مقاالت في اإلقتصاد الجزائري / مصطفى بشیر.

55280                                                                                                                                  

.  بشیر الكوت3312
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الوحدة اإلفریقیة في القرن الواحد و العشرین /  بشیر الكوت.

44959-44964                                                                                                                      

.  بشیر العالق3313

أساسیات إدارة الوقت /  بشیر العالق.

34188-34193                                                                                                                      

.  بشیر العالق3314

العالقات العامة الدولیة /  بشیر العالق.

34842-34847                                                                                                                      

.  بشیر العالق3315

العالقات العامة في األزمات /  بشیر العالق.

34848-34853                                                                                                                      

.  بشیر العالق3316

اإلدارة الحدیثة_ نظریات ومفاھیم /  بشیر العالق.

35152-34155                                                                                                                      

.  بشیر العالق3317

التخطیط  التسویقي_ مفاھیم وتطبیقات /  بشیر العالق.

35274                                                                                                                                  

.  بشیر العالق3318

ثقافة الخدمة /  بشیر العالق.

43981-43981                                                                                                                      

.  بشیر العالق3319

العالقات العامة الدولیة /  بشیر العالق.

44153-44157                                                                                                                      

.  بشیر العالق3320

العالقات العامة الدولیة /  بشیر العالق.

46080                                                                                                                                  

.  بشیر العالق3321

القیادة االداریة /  بشیر العالق.

46430-46434                                                                                                                      

.  بشیر العالق3322

العالقات العامة الدولیة /  بشیر العالق.
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51113-51116                                                                                                                      

.  بشیر العالق3323

الخدمات لإللكترونیة بین النظریة و التطبیق /  بشیر العالق.

51613-51617                                                                                                                      

.  بشیر العالق3324

القیادة اإلداریة /  بشیر العالق.

52673                                                                                                                                  

.  بشیر العبیدي3325

اإلنتھاكات الجنائیة الدولیة لحقوق الطفل /  بشیر العبیدي.

44320-44324                                                                                                                      

.  بشیر یوسف3326

المنظمات غیر الحكومیة بین القانون الدولي و الوطني /  بشیر یوسف.

51144-51148                                                                                                                      

.  بشیر شریف البرغوثي3327

إسرائیل : عسكر وسالح /  بشیر شریف البرغوثي.

43061-43063                                                                                                                      

.  بشیر شریف البرغوثي3328

أزمة اإلستخبارات اإلسرائیلیة /  بشیر شریف البرغوثي.

43064-43066                                                                                                                      

.  بشیر شریف البرغوثي3329

إسرائیل عسكر و سالح /  بشیر شریف البرغوثي.

45549-45553                                                                                                                      

.  بشیر، شریف الرغوثي3330

2013. - 233.المطامع االسرائیلیة في میاه فلسطین والدول العربیة المجاورة / شریف الرغوثي بشیر. - عمان : دار الیازوري، 

55908/1-55908/3                                                                                                              

.  بشیر، شریف الرغوثي3331

2014. - 120.اسرائیل عسكر وسالح : المؤسسة العسكریة الصھیونیة في دائرة الضوء / شریف الرغوثي بشیر. - عمان : دار الیازوري، 

55897/1-55897/12                                                                                                            

.  بشیر سعدوني3332

 /  بشیر سعدوني.1954-1962الثورة الجزائریة في الخطاب العربي الرسمي : مواقف الدول العربیة و الجامعة العربیة من الثورة الجزائریة 

55141-55141/1                                                                                                                  
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.  تسیر قنصلي نصوص تشریعیة وتنظیمیة.3333

39933                                                                                                                                  

.  بشیر عباس العالف3334

الترویج واإلعالن التجاري : أسس ، نظریات ، تطبیقات_ مدخل متكامل /  بشیر عباس العالف، علي محمد ربابعة.

35276-35280                                                                                                                      

.  بشیر عربیات3335

التربیة البیئیة /  بشیر عربیات.

46177-46181                                                                                                                      

.  بشیر عریبات3336

التربیة البیئیة /  بشیر عریبات.

43898-43902                                                                                                                      

.  بشیر وابراھیم3337

غسل األموال وبین النظریة والتطبیق /  بشیر وابراھیم.

41322-41326                                                                                                                      

.  بسیوني ابراھیم، حمادة3338

2012. - 216.حریة االعالم والتحول الدیمقراطي في مصر / حمادة بسیوني ابراھیم. - القاھرة : عالم الكتاب، 

55799/1-55799/4                                                                                                              

.  بطرس بطرس غالي3339

أزمة الدبلوماسیة العربیة /  بطرس بطرس غالي.

39900                                                                                                                                  

.  بطرس بطرس غالي3340

السیاسة والتنمیة في إفریقیا /  بطرس بطرس غالي.

39958                                                                                                                                  

.  بطرس بطرس غالي3341

ستون عاما من الصراع في الشرق /  بطرس بطرس غالي.

52051-52054                                                                                                                      

.  تسفي، لنیر3342

2014. - 140.أزمة االستخبارات االسرائیلیة : المؤسسة العسكریة الصھیونیة في دائرة الضوء / لنیر تسفي. - عمان : دار الیازوري، 

55902/1-55902/8                                                                                                              

.  تسفي عوفر3343

اإلستخبارات واألمن القومي /  تسفي عوفر.
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36318                                                                                                                                  

.  بصفر خیار خدیجة3344

النداء الخالد : مذكرات مجاھدة /  بصفر خیار خدیجة.

55105                                                                                                                                  

.  تسویة المنازعات الدولیة مع دراسة لبعض مشكالت الشرق األوسط.3345

36633-36635                                                                                                                      

.  تطویر اإلدارة المحلیة في الوطن العربي.3346

42246-42250                                                                                                                      

1)..  تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ االستقالل (ج3347

46624-46628                                                                                                                      

2)..  تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ االستقالل (ج3348

46719-46723                                                                                                                      

.  تطور الفكر القومي العربي.3349

47012-47013                                                                                                                      

.  تسورمي شونیسكي3350

التاریخ السیاسي للیابان إبان الحرب العالمیة الثانیة /  تسورمي شونیسكي.

41121-41125                                                                                                                      

.  تسورمي شونیسكي3351

التاریخ السیاسي للیابان /  تسورمي شونیسكي.

52982-52986                                                                                                                      

  .3352Eric، Laurent

La face cachée du pétrole / Laurent Eric.

55872/1-55872/3                                                                                                              

.  بكري خلیل3353

الوعي الذاتي وھویة السودان الثقافیة /  بكري خلیل.

35853-35855                                                                                                                      

.  تكوین سمعة شركة.3354

38252-38256                                                                                                                      

  .3355Estival، Jean Pierre

Les ONG : au secours des révolutions arabes / Jean Pierre Estival.

55734                                                                                                                                  
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.  تقنیات و مناھج البحث في العلوم السیاسیة.3356

46709-46713                                                                                                                      

.  ثقافة المقاومة.3357

47133                                                                                                                                  

.  بعوي خیري محمود كامل3358

القواعد الدولیة لمنع التصادم في البحار /  بعوي خیري محمود كامل.

39941                                                                                                                                  

.  بھلول، نسیم3359

حوارات االقلیمیة والعالمیة في منظقة الساحل والصحراء / نسیم بھلول.

55444/1-55444/2                                                                                                              

.  بھلول، نسیم3360

الحكم العالمیو العالقات الدولیة النورانیون و الحقیقة الدولیة / نسیم بھلول.

الحكم العالمي - العالقات الدولیة - النورانیون - الحقیقة الدولیة
55501                                                                                                                                  

.  تھاني عبد السالم محمد3361

إدارة المعسكرات الحدیثة /  تھاني عبد السالم محمد.

43483-43487                                                                                                                      

.  تھامي العبدولي3362

أزمة المعرفة الدینیة /  تھامي العبدولي.

38014-38015                                                                                                                      

.  تھامي العبدولي3363

أزمة المعرفة الدینیة /  تھامي العبدولي.

42496-42498                                                                                                                      

.  بھیة الموجي3364

دوائر الجودة /  بھیة الموجي.

50633-50634                                                                                                                      

.  بو الطمین جودي األخضر3365

أنصفوني مجموعة مقاالت من واقعنا الثوري /  بو الطمین جودي األخضر.

33935                                                                                                                                  

.  بو الشرش نور الدین3366

الحوافز و أداء العاملین في المؤسسات /  بو الشرش نور الدین.

52205-5229                                                                                                                        
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.  بو الشرش كمال3367

الثقافة التنظیمیة و األداء في العلوم السلوكیة و اإلداریة /  بو الشرش كمال.

52215-52219                                                                                                                      

.  بو الشعیر، سعید3368

) : النظم السیاسیة - طرق ممارسة السلطة - أسس األنظمة السیاسیة و تطبیقات عنھا / سعید بو الشعیر.2القانون الدستوري و النظم السیاسیة المقارنة (ج

46674-46678-46678/1                                                                                                      

.  بول آشرین3369

تغییر التعلیم العالي /  بول آشرین.

38193-38194                                                                                                                      

.  بول آشرین3370

تغییر التعلیم العالمي /  بول آشرین.

42622-42624                                                                                                                      

.  بول أویلباخ3371

دروس في اإلدارة /  بول أویلباخ.

38156-38156/4                                                                                                                  

.  توم بوتومور3372

علم االجتماع السیاسي /  توم بوتومور.

47946                                                                                                                                  

.  بول كروجمان3373

تحلیل النظریات اإلقتصادیة /  بول كروجمان.

41697-41701                                                                                                                      

.  بول كروجمان3374

تحلیل النظریات االقتصادیة /  بول كروجمان.

48480-48484                                                                                                                      

.  بول ھاراز3375

أزمة الوعي األوروبي /  بول ھاراز.

39151-39155                                                                                                                      

.  بول ھاریسون3376

العالم الثالث غدا /  بول ھاریسون، (ترجمة)  مصطفى أبو الخیر عبد الرزاق.

51394                                                                                                                                  

.  بول ھیرست3377
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ما العولمة؟ : اإلقتصاد العالمي وإمكانات التحكم /  بول ھیرست.

42094-42097                                                                                                                      

.  بومالي، أحسن3378

 / أحسن بومالي.1954-1956أدوات التجنید و التعبئة الجماھیریة أثناء الثورة التحریریة الجزائریة 

55299                                                                                                                                  

.  توماس أ. ستیوارت3379

ثروة المعرفة راس المال الفكري /  توماس أ. ستیوارت.

48485-48489                                                                                                                      

.  توماس ستیوارت3380

ثروة المعرفة /  توماس ستیوارت.

41683-41686                                                                                                                      

.  توماس شیلینج3381

استراتیجیة الصراع /  توماس شیلینج.

43139-43141                                                                                                                      

.  توماس سویل3382

المثقفون المجتمع /  توماس سویل.

41131-41135                                                                                                                      

.  توماس سویل3383

المثقفون و المجتمع /  توماس سویل.

53054-53058                                                                                                                      

.  توماس فولجى3384

مستقبل النظام العالمي الجدید /  توماس فولجى.

49504-49508                                                                                                                      

.  توماس ھوبز3385

اللفیاثان : األصول الطبیعیة والسیاسیة /  توماس ھوبز.

42035-42039                                                                                                                      

.  بومدیم محمد3386

حقوق اإلنسان بین السلطة والوطنیة والدولة /  بومدیم محمد.

43299-43303                                                                                                                      

.  بومدین محمد3387

حقوق اإلنسان بین السلطة الوطنیة والدولیة /  بومدین محمد.
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44242-44246                                                                                                                      

.  بومدین، طامشة3388

البیروقراطیة والتنمیة السیاسیة في الجزائر / طامشة بومدین.

55517/1-55517/3                                                                                                              

.  بومدین طاشمة3389

دراسات في التنمیة السیاسیة في بالدان الجنوب /  بومدین طاشمة.

41565-41569                                                                                                                      

.  بومدین طاشمة3390

دراسات في التنمیة السیاسیة /  بومدین طاشمة.

46999-47003                                                                                                                      

.  بومدین طاشمة3391

األساس في منھجیة تحلیل النظم السیاسیة /  بومدین طاشمة.

49316-49318                                                                                                                      

.  بومدین طاشمة3392

األسس في منھجیة تحلیل النظم السیاسیة /  بومدین طاشمة.

49421                                                                                                                                  

.  بومدین طاشمة3393

األسس في منھجیة تحلیل النظم السیاسیة /  بومدین طاشمة.

49489                                                                                                                                  

.  بومدین، طاشمة3394

 ؛ 2015. - 165دراسات في التنمیة السیاسیة في بلدان الجنوب قضایا و إشكالیات / طاشمة بومدین. - الجزائر : المؤسسة الوطنیة لالتصال النشر و االشھار، 
سم.22

55317                                                                                                                                  

.  تومس مایر3395

المجتمع المدني و العدالة /  تومس مایر.

49466-49470                                                                                                                      

.  بوالشعیر سعید3396

النظام السیاسي الجزائري /  بوالشعیر سعید.

51363                                                                                                                                  

.  بوادي حسنین محمدي3397

العالم بین اإلرھاب والدیمقراطیة /  بوادي حسنین محمدي.

40092-40094                                                                                                                      
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.  بواجیة شھیرة3398

حقوق الطفل بین المواثیق الدولیة /  بواجیة شھیرة.

43304-43308                                                                                                                      

.  بوبة، المجاني3399

2009. - 478.م (الجزائر ، لیبیا ، تونس ، المغرب). - الجزائر : دار بھاء الدین، 909-973ه / 296-362النظم االداریة في بالد المغرب خالل العصر الفاطمي 

55906/1-55906/12                                                                                                            

.  توبي أ ھاف3400

 ) /  توبي أ ھاف، (ترجمة)  أحمد محمود صبحي.1فجر العلم الحدیث : االسالم - الصین - الغرب ( الجزء 

51391                                                                                                                                  

.  توبي أ ھاف3401

 ) /  توبي أ ھاف، (ترجمة)  أحمد محمود صبحي.2فجر العلم الحدیث : االسالم - الصین - الغرب ( الجزء 

51392                                                                                                                                  

.  توبي شیللي3402

تقنیة النانو /  توبي شیللي.

53070-53074                                                                                                                      

.  بوبكر3403

الفكر السیاسي المغربي /  بوبكر.

38737-38741                                                                                                                      

.  بوبكر حفظ هللا3404

 /  بوبكر حفظ هللا.1954-1962التموین و التسلیح إبان ثورة التحریر الجزائریة 

55134                                                                                                                                  

.  بوي حنا3405

اإلثبات /  بوي حنا.

39882                                                                                                                                  

.  بوجالل صالح الدین3406

الحق في المساعدة اإلنسانیة /  بوجالل صالح الدین. - اإلسكنریة : دار الفكر الجامعي، د.ت..

المساعدة اإلنسانیة؛ القانون الدولي اإلنساني؛ حقوق اإلنسان
30680-30685                                                                                                                      

.  بوحنیة قوي3407

تنمیة الموارد البشریة في ظل العولمة ومجتمع المعلومات /  بوحنیة قوي.

34565-34570                                                                                                                      

.  بوحنیة قوي3408
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تنمیة الموارد البشریة في ظل العولمة ومجتمع المعلومات /  بوحنیة قوي.

35336-35337                                                                                                                      

.  بوحنیة، قوي3409

الجزائر والتھدیدیت االمنیة الجدیدة : من مكافحة االرھاب الى ھندسة االمن / قوي بوحنیة.

55439/1-55439/2                                                                                                              

.  بودبوز عبد الغني3410

الجذور اإلجتماعیة للدیمقراطیة /  بودبوز عبد الغني.

39724-39728                                                                                                                      

.  تودج. بوشھولز3411

1995.أفكار جدیدة : من اقتصادیین راحلین مقدمة للفكر اإلقتصادي الحدیث /  تودج. بوشھولز، نزیرة األفندي؛ عزة الحسیني. - القاھرة : المكتبة األكادیمیة، 

34060                                                                                                                                  

.  بوحرود، فتیحة3412

2015. - 352.إدارة الجودة في منظمات األعمال : النظریة و التطبیق / فتیحة بوحرود، دار المسیرة:. - دار المسیرة : عمان، 

55858/1-55858/8                                                                                                              

.  بویكر بوخریسة3413

الدولة و البیروقراطیة /  بویكر بوخریسة.

54506-54508                                                                                                                      

.  بوحوش، عمار3414

 إلى یومنا ھذا / عمار بوحوش.1962التاریخ السیاسي للجزائر منذ 

55288                                                                                                                                  

.  بوراس عبد القادر3415

التدخل الدولي اإلنساني وتراجع مبدأ السیادة الوطنیة /  بوراس عبد القادر.

40435-40437                                                                                                                      

.  ثورتون3416

دراسات عالمیة : الصین المتغیرة /  ثورتون.

42792-42794                                                                                                                      

.  بورون وف. بوریكو3417

المعجم النقدي لعلم اإلجتماع /  بورون وف. بوریكو.

51308                                                                                                                                  

.  بوسماحة نصر الدین3418

 /  بوسماحة نصر الدین.1المحكمة الجنائیة الدولیة ج
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39557-39561                                                                                                                      

.  بوطة عبد الحمید3419

تنمیة و تسییر الموارد البشریة -جدلیة مفھوم النظریة و الواقع /  بوطة عبد الحمید.

52220-52224                                                                                                                      

.  بوضیاف، عمار3420

المرجع في المنازعات اإلداریة القسم األول : اإلطار النظري للمنازعات اإلداریة / عمار بوضیاف.

55303                                                                                                                                  

.  بوضرسایة بوعزة3421

2012. /  بوضرسایة بوعزة. - الجزائر : دار الحكمة، 1830-1848الحاج أحمد باي في الشرق الجزائري : رجل دولة و مقاوم 

48032                                                                                                                                  

.  بوسكین، إدریس3422

أوروبا و الھجرة : االسالم في أوروبا / إدریس بوسكین.

55561                                                                                                                                  

.  بوكرمة فاطمة3423

الكفاءة مفاھیم ونظریات /  بوكرمة فاطمة.

39572-39576                                                                                                                      

.  بوكرا ادریس3424

نظام انتخاب رئیس الجمھوریة في الجزائر /  بوكرا ادریس.

46829-46832                                                                                                                      

.  بوكروح، مخلوف3425

2009.مدخل إلى إدارة المنظمات الثقافیة / مخلوف بوكروح. - الجزائر : مطابع حسناوي، 

اإلدارة؛ إاإلدارة الثقافیة؛ المنظمات الثقافیة؛ الثقافة

بالرغم من اإلھتمام الذي تولیھ المجتمعات العربیة للثقافة من حیث الرعایة والتمویل، فإن اإلدارة الثقافیة لم تحظ بالعنایة الالزمة بحیث تسجل الممارسة الثقافیة في 
البالد العربیة ضعفا كبیرا. إن بقاء المنظمات الثقافیة وصمودھا أمام التطور السریع والمنافسة الشدیدة، مرھون أوال بإدراك مدارس التسییر أھمیة المعرفة بمجال الثقافة 

والفنون واإلدارة التي تطرحھا إدارة المرافق الثقافیة التي تتمیز بالتغطیة.وثانیا بتوفر اإلرادة السیاسیة والسیاسات الثقافیة التي تسھر على تأیید ودعم وعایة اإلبداع، 
واعتماد أدوات اإلدارة والتخطیط، واحترام مبدأ استطاللیة العمل الثقافي.

31908-31917                                                                                                                      

.  بوقارة حسین3426

تحلیل النزاعات الدولیة : مقاربة نظریة /  بوقارة حسین.

55261                                                                                                                                  

.  بوقارة، حسین3427

إشكالیة مسار التكامل في المغرب العربي / حسین بوقارة.

37098-37107-37107/1                                                                                                      
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.  بوقارة، حسین3428

1)).. - (دراسات دولیة (2008تحلیل النزاعات الدولیة (مقاربة نظریة) / حسین بوقارة. - الجزائر : دار ھومة، 

النزاع الدولي؛ إدارة النزاعات الدولیة
31918-31927                                                                                                                      

.  بوقارة، حسین3429

3)).. - (دراسات دولیة (2008التكامل في العالقات الدولیة / حسین بوقارة. - الجزائر : دار ھومة، 

نظریة التكامل؛ النظریة الدستوریة؛ النظریة الوظیفیة؛ العالقات الدولیة
31938-31947                                                                                                                      

.  بوقارة، حسین3430

السیاسة الخارجیة / حسین بوقارة.

47079-47088                                                                                                                      

.  بوقارة، حسین3431

تحلیل النزاعات الدولیة / حسین بوقارة.

37088-37097-37097/1                                                                                                      

.  بوقارة، حسین3432

التكامل في العالقات الدولیة / حسین بوقارة.

37078-37087-37087/1                                                                                                      

.  بوعالم بن حمودة3433

المواطنة والسلطة /  بوعالم بن حمودة.

32989-32993                                                                                                                      

.  بوعالم بن حمودة3434

2012. معالمھا األساسیة /  بوعالم بن حمودة. - الجزائر : دار النعمان للنشر، 1954الثورة الجزائریة ثورة أول نوفمبر 

48015                                                                                                                                  

.  بوعالم بن حمودة3435

 معالمھا األساسیة /  بوعالم بن حمودة.1954الثورة الجزائریة : ثورة أول نوفمبر 

55182                                                                                                                                  

.  بوعالم بسایح3436

أزھار الربیع وأوراق الخریف  أفكار وشھادات في التاریخ والثقافة و األدب یلیھ األمام شمیل بطل الشیشان والققاز /  بوعالم بسایح. - الجزائر : المؤسسة الوطنیة 
2010.لإلتصال النشر واإلشھار، 

47898                                                                                                                                  

.  بوعالم بسایح3437

2010.أشعار الھوى والوغي لمحمد بلخیر؛ عبد هللا بن كریو شاعر األغواط والصحراء /  بوعالم بسایح. - الجزائر : المؤسسة الوطنیة للنشر واإلشھار، 

47899                                                                                                                                  
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.  بوعمران3438

البلدیة في التشریع الجزائري /  بوعمران.

39432-39436                                                                                                                      

.  بوعشة محمد3439

الدبلوماسیة الجزائریة وصراع القوى الصغرى في القرن اإلفریقي وإدارة الحرب /  بوعشة محمد.

40211-40213-40213/1                                                                                                      

.  بوعشة، محمد3440

1.العرب و المستقبل في الصراع الدولي / محمد بوعشة. - ط.

العرب - الصراع الدولي
55958                                                                                                                                  

.  بوفلجة غیات3441

فعالیة التنظیمات_ تشخیص وتطویر /  بوفلجة غیات.

35474-35478                                                                                                                      

.  توفیق مرعي3442

أسالیب تدریس العلوم االجتماعیة /  توفیق مرعي.

46212-46215                                                                                                                      

.  توفیق المدني3443

اتحاد المغرب العربي بین االحیاء والتأجیل /  توفیق المدني.

33014-33018                                                                                                                      

.  توفیق المدني3444

التوتالیتیة اللیبیرالیة الجدیدة والحرب /  توفیق المدني.

33024-33028                                                                                                                      

.  توفیق المدني3445

وحھ الرأس المالیة الجدید /  توفیق المدني.

33044-33048                                                                                                                      

.  توفیق المدني3446

المعارضة التونسیة نشأتھا وتطورھا /  توفیق المدني.

33062-33065                                                                                                                      

.  توفیق المدني3447

المجتمع المدني والدولة السیاسیة في الوطن /  توفیق المدني.

33066-33070                                                                                                                      

.  توفیق المدني3448
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اتحاد المغرب العربي بین اإلحیاء و لتأجیل /  توفیق المدني.

38301-38302                                                                                                                      

.  توفیق المدني3449

المجتمع المدني والدولة السیاسیة /  توفیق المدني.

38345-38346                                                                                                                      

.  توفیق المدني3450

اتحاد المغرب العربي بین االحیاء والتأجیل /  توفیق المدني.

42633-42635                                                                                                                      

.  توفیق المدیني3451

المجتمع المدني والدولة السیاسیة في الوطن العربي /  توفیق المدیني.

41275-41279                                                                                                                      

.  توفیق المدیني3452

المغرب العربي و مأزق الشراكة مع اإلتحاد األروبي /  توفیق المدیني.

44866-44870                                                                                                                      

.  توفیق الحاج3453

 و حرب على اإلرھاب /  توفیق الحاج.1373القرار 

50204-50208                                                                                                                      

.  توفیق الحكیم3454

عھد الشیطان /  توفیق الحكیم.

33955                                                                                                                                  

.  توفیق الحكیم3455

ثورة الشباب /  توفیق الحكیم.

51328                                                                                                                                  

.  توفیق الحكیم3456

الوسطیة في اإلسالم /  توفیق الحكیم.

55223                                                                                                                                  

.  توفیق السیف3457

رجل السیاسة /  توفیق السیف.

41250-41254                                                                                                                      

.  توفیق خلیل أبو أصبع3458

مصطلحات التجارة الدولیة /  توفیق خلیل أبو أصبع.
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التجارة-معاجم؛ التجارة الخارجیة- معاجم
29859                                                                                                                                  

.  توفیق، عبد الرحمان3459

تفویض السلطة / عبد الرحمان توفیق.

 مفقود و عوض ب تاریخ الفكر السیاسي41803الرقم 

41801-41805                                                                                                                      

  .3460Fabiani، Jérome

Le guide : théologie et politique en Iran depuis 1979 / Jérome Fabiani.

55725/1-55725/2                                                                                                              

fatima zohra Guechi  .3461

LA presse Algerienne de LANGUE ARABE 1946-1954 /  fatima zohra Guechi. - ALgerie : Bahaeddine Edition ,2009 - .
.366

55867/12-55867/1                                                                                                            

  .3462Ferkous، S.

Aperçu de l'histoire de l'Algérie : des phéniciens à l'indipendance 814 Av.j.c. / 1962. - Annaba : Dar El-Ouloum. - 302p .
..30cm؛ 

histoire - Algérie
55841/1-55841-5                                                                                                              

  .3463Foucart، Stéphane

La fabrique du mensonge / Stéphane Foucart.

55729/1-55729/2                                                                                                              

  .3464Fries، Marie Héléne

Nanomonde et nouveau monde / Marie Héléne Fries.

55722                                                                                                                                  

  .3465Fries Paiola، Cécile

Etudier la culture aujourd'hui : enjeux identitaires, numériques, artistiquesn et spatiaux d'un objet de recherche pluriel / 
Cécile Fries Paiola.

55679                                                                                                                                  

gerard dussouy  .3466

contre l europe de bruxelhes : fonderun e ta euroupeen /  gerard dussouy. - franca : tatamis، 2013. - 189.

55843/1                                                                                                                              

  .3467Grataloup، Christian

Géohistoire de la mondialisation / Christian Grataloup.

55707                                                                                                                                  
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  .3468Gueniffey، Patrice

La fin des empires / Patrice Gueniffey.

55728/1-55728/3                                                                                                              

  .3469Guillebaud، Jean Claude

Le tourment de la gerre / Jean Claude Guillebaud.

55721/1-55721/2                                                                                                              

  .3470Hamour، Nadia

La Méditerranée : histoire et géopolitique / Nadia Hamour.

55689                                                                                                                                  

  .3471Hanin، Charles

Souvenirs d'un officier de zouaves 1915-1918 / Charles Hanin.

55683/1-55683/3                                                                                                              

Hans Blix  .3472

IRAK,Les armes introuvables /  Hans Blix.

55946                                                                                                                                  

  .3473Harbi، Mohammed

La guerre d'Algérie : 1954-2004, la fin de l'amnésie : institutions-acteurs (partie1) / Mohammed Harbi.

55692/1-55692/5                                                                                                              

  .3474Harbi، Mohammed

Lguerrre d'Algérie 1954-2004 la fin de l'amnésie : violences représentations (partie2) / Mohammed Harbi.

55693/1-55693/5                                                                                                              

  .3475Harbulot، Christian

Le nationalisme economique americain / Christian Harbulot.

55705/1-55705/3                                                                                                              

  .3476Hilaire Pérez، Lilaine

Les techniques et la globalisation au xx e siécle / Lilaine Hilaire Pérez.

55680/1-55680/2                                                                                                              

  .3477Hugon، Philippe

Afriques : entre puissance et vulnérabilité / Philippe Hugon.

55709/1-55709/4                                                                                                              

  .3478Hugon، Philippe
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L'Afrique / Philippe Hugon.

55769/1-55769/5                                                                                                              

  .3479Huyghe، François Bernard

Daech : l'arme de la communication dévoilée / François Bernard Huyghe.

55723/1-55723/3                                                                                                              

.  ج برونوفسكي3480

ارتقاء االنسان /  ج برونوفسكي، (ترجمة)  موفق شخاشیرو.

51407-51408                                                                                                                      

.  د كلود یونان3481

طرق التضلیل السیاسي /  د كلود یونان.

45469-45473                                                                                                                      

.  ج ه جانسن3482

إسرائیل و الدول األفرو-آسیویة /  ج ه جانسن.

47944                                                                                                                                  

.  د. محمد حسین أبو صالح3483

التخطیط االستراتیجي القومي /  د. محمد حسین أبو صالح.

التخطیط االسترتیجي؛ التخطیط االقتصادي؛ التخطیط االجتماعي؛ تخطیط العالقات الخارجیة

اھتم ھذا الكتاب بتأسیس وطرح مفاھیم جدیدة للتخطیط االستراتیجي القومي، االقتصادي، االجتماعي، السیاسي، العالقات الدولیة، االنتاج العلمي والتقني، وذلك 
كمحاولة للمساھمة في سد العجز في الفكر االستراتیجي المتعلق بالدولة، حیث یأتي معظم االھتمام باإلدارة اإستراتیجیة للمنظمات في عالمنا العربي واإلقریقي دون 

اھتمام بالجانب القومي.كما اھتم بتوضیح العالقة بین التخطیط اإلستراتیجي، المصالح الوطنیة واألمن القومي، وقد اقتضى ذلك تحقیق التناسق بین كل من أسالیب 
التحلیل االستراتیجي، الغایات القومیة المنبثقة عن االستراتیجیة وعناصر القوة الشاملة لألمن القومي والتنظیم اإلداري أللیة التخطیط اإلستراتیجي القومي. كما قما 

 حتى یكون مناسبا للوضع المشار إلیھ، وأطلق علیھ التحلیل بوضعھ الجدید اسم تحلیل األوضاع القومیة PESTبتطویر أسلوب التحلیل المعروف بتحلیل 
SIMPEST.

28155-28157                                                                                                                      

.  د. محي الدین األزھري3484

إدارة المخازن /  د. محي الدین األزھري.

8182-8183                                                                                                                          

.  د. محسن احمد الخضیري3485

إدارة األزمات /  د. محسن احمد الخضیري.

28535-28537                                                                                                                      

.  د. اسماعیل عبد الفتاح3486

إدارة الصراعات واألزمات الدولیة /  د. اسماعیل عبد الفتاح.

28478-28480                                                                                                                      

.  د. خلیل محمد حسن الشماع3487

مبادئ اإلدارة مع التركیز على إدارة األعمال /  د. خلیل محمد حسن الشماع.
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27939-27941                                                                                                                      

.  ج. جالیاردي3488

حیاتنا بعد دیجول /  ج. جالیاردي.

39924                                                                                                                                  

.  د. عبد العزیز حبتور3489

اإلدارة اإلستراتیجیة إدارة جدیدة في عالم متغیر /  د. عبد العزیز حبتور.

28113-28115                                                                                                                      

.  د. عبد ربھ اسماعیل3490

تطویر إدارة التعلیم الجامعي /  د. عبد ربھ اسماعیل.

28664-28666                                                                                                                      

.  د. فرید راغب النجار3491

إدارة الجودة الشاملة /  د. فرید راغب النجار.

28164-28166                                                                                                                      

.  د.عبد الوھاب الكیالي3492

موسوعة السیاسیة ا.ب.ت.ث /  د.عبد الوھاب الكیالي.

24025                                                                                                                                  

.  د.عبد الوھاب الكیالي3493

موسوعة السیاسیة ج.ح.خ.د.ذ.ر /  د.عبد الوھاب الكیالي.

24026-24028                                                                                                                      

.  د.عبد الوھاب الكیالي3494

موسوعة السیاسیة ز.س.ش.ص.ض.ط.ظ.ع /  د.عبد الوھاب الكیالي.

24029-24031                                                                                                                      

.  د.عبد الوھاب الكیالي3495

موسوعة السیاسیة ع.غ.ف.ق /  د.عبد الوھاب الكیالي.

24032-24033                                                                                                                      

.  د.عبد الوھاب الكیالي3496

موسوعة السیاسیة ك.ل.م /  د.عبد الوھاب الكیالي.

24034-24036                                                                                                                      

.  د.عبد الوھاب الكیالي3497

موسوعة السیاسیة م.ن /  د.عبد الوھاب الكیالي.

24037-24039                                                                                                                      
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.  د.عبد الوھاب الكیالي3498

موسوعة السیاسیة ه.و.ي /  د.عبد الوھاب الكیالي.

24040-24042                                                                                                                      

.  جمل، محمد جھاد3499

مھارات الحیاة الجامعیة / محمد جھاد جمل.

55487/1-55487/2                                                                                                              

1961..  حملة أكتوبر العقابیة : اغتیال جماعي، باریس في 3500

55098                                                                                                                                  

.  حلمي محروس إسماعیل3501

 /  حلمي محروس إسماعیل.1تاریخ افریقیا الحدیث والمعاصر ج

36390                                                                                                                                  

.  حلمي محروس إسماعیل3502

 /  حلمي محروس إسماعیل.2تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر ج

36391                                                                                                                                  

.  جالل أمین3503

العولمة /  جالل أمین.

32635-32639                                                                                                                      

.  جالل أمین3504

فلسفة علم االقتصاد /  جالل أمین.

32640-32644                                                                                                                      

.  جالل أمین3505

فلسفة علم اإلقتصاد /  جالل أمین.

36943-36947                                                                                                                      

.  جالل أمین3506

األحزاب السیاسیة /  جالل أمین.

48856-48860                                                                                                                      

.  جالل أمین3507

العولمة /  جالل أمین.

52133-52137                                                                                                                      

.  جالل أمین3508

فلسفة علم اإلقتصاد /  جالل أمین.
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52138-52142                                                                                                                      

.  دالل ماحي استیتیھ3509

التغیر اإلجتماعي والثقافي /  دالل ماحي استیتیھ.

35734-35735                                                                                                                      

.  جمال أبو شین3510

السیاسات االجتماعیة المقارنة /  جمال أبو شین.

47294-47298                                                                                                                      

.  جمال أبو عین3511

االرھاب و أحكام القانون الدولي /  جمال أبو عین.

46012-46021                                                                                                                      

.  جمال محمد3512

الدیمقراطیة الرقمیة /  جمال محمد.

46315                                                                                                                                  

.  جمال محمد أبو شنب3513

العالقات اإلنسانیة دراسة في مھارات اإلتصال و التعامل /  جمال محمد أبو شنب.

31637-31640                                                                                                                      

.  جمال محمد الھنیدي3514

مبادئ الجودة الشاملة في اإلسالم /  جمال محمد الھنیدي.

41382-41386                                                                                                                      

.  جمال محمد الھنیدي3515

مبادئ الجودة الشاملة في اإلسالم /  جمال محمد الھنیدي.

19143-49147                                                                                                                      

.  جمال محمد ابو شنب3516

2009.قواعد البحث العلمي واإلجتماعي : المناھج والطرق واألدوات /  جمال محمد ابو شنب. - اإلسكندریة : دار المعرفة الجامعیة، 

قواعد البحث العلمي؛ مناھج البحث
31443-31448                                                                                                                      

.  جمال محمود حجر3517

دراسات في التاریخ األمریكي /  جمال محمود حجر.

34029                                                                                                                                  

.  جمال محمود حجر3518

دراسات في التاریخ األمریكي /  جمال محمود حجر.

36011-36016                                                                                                                      
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.  جمال مجاھد3519

العالقات العامة رؤیة نظریة /  جمال مجاھد.

31641-31644                                                                                                                      

.  جمال محي الدین3520

القانون الدولي العام المصادر القانونیة /  جمال محي الدین.

31616-31621                                                                                                                      

.  جمال محي الدین3521

القانون الدولي للبحار /  جمال محي الدین.

47522-47523                                                                                                                      

.  جمال محي الدین3522

قانون العالقات الدبلوماسیة و القنصلیة /  جمال محي الدین.

50846-50850                                                                                                                      

.  جمال مفرج3523

المعرفة والقوة /  جمال مفرج.

37143-37147                                                                                                                      

.  جمال مفرج3524

أزمة القیم من مأزق األخالقیات إلى جمالیات الوجود /  جمال مفرج.

47189-47193                                                                                                                      

.  جمال المرسي/ ثابت إدریس3525

السلوك التنظیمي نظریات و نماذج و تطبیق عملي إلدارة السلوك في المنظمة /  جمال المرسي/ ثابت إدریس.

31735-31740                                                                                                                      

.  جمال البنا3526

اإلسالم و حریة الفكر /  جمال البنا.

52162-52164                                                                                                                      

.  جالل امین3527

خرافة التقدم و التخلف /  جالل امین.

52046-52050                                                                                                                      

.  جالل امین3528

ماذا حدث للمصریین /  جالل امین.

52089-52092                                                                                                                      

.  جمال الدین محمد المرسي3529
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اإلدارة اإلستراتیجیة للموارد البشریة : المدخل لتحقیق میزة تنافسیة لمنظة القرن الحادي والعشرین /  جمال الدین محمد المرسي. - اإلسكندریة : الدار الجامعیة، 
.2006

اإلدارة اإلستراتیجیة؛ الموارد البشریة

االدراسة تحتوي على الفصول التالیة: الموارد البشریةو( المصدر الدائم للمیزة التنافسیة). إدارة الموارد البشریة في مواحھة تحدیات منظمة القرن الحادي والعشرین. 
األنماط اإلستراتیجیة واحتیاجات الموارد البشریة. قدرات مسؤول الموارد البشریة اإلستراتیجي. العالقة بین تخطیط الموارد البشریة اإلستراتیجیة العامة للمنظمة. 
الدالالت التدریبیة اإلستراتیجیة للمنظمة. إدارة أداء العاملین من منظور إستراتیجي. نظم معلومات الموارد البشریة. اإلتجاھات المستقبلیة في إدارة الموارد البشریة

31385-31390                                                                                                                      

.  جمال الدین لعویسات3530

2009.. - الجزائر : دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، 3السلوك التنظیمي و التطویر اإلداري /  جمال الدین لعویسات. - ط.

34070                                                                                                                                  

.  جمال الدین مغوفل3531

التنمیة المحلیة البلدیة و الوالیة /  جمال الدین مغوفل.

50801-50805                                                                                                                      

.  جمال الدین الخازندار3532

دلیل المدرب الناجح في التدریب و التنمیة /  جمال الدین الخازندار.

50695-50699                                                                                                                      

.  جمال الدین الشیال3533

الحركات اإلصالحیة /  جمال الدین الشیال.

36397-36401                                                                                                                      

.  جالل السید3534

الحزب أو مشكالت األمة العربیة و عالجھا /  جالل السید.

33966                                                                                                                                  

.  دالل القاضي3535

منھجیة وأسالیب البحث العلمي وتحلیل البیانات باستخدام البرنامج /  دالل القاضي.

44009-44011                                                                                                                      

.  جالل القریشي3536

المعاییر القانونیة لعقد العمل /  جالل القریشي.

33903                                                                                                                                  

.  جمال حمدان3537

 أكتوبر في اإلستراتیجیة العالمیة /  جمال حمدان.7

33965                                                                                                                                  

.  جمال حمدان3538

شخصیة مصر - دراسة في عبقریة المكان /  جمال حمدان.

39954                                                                                                                                  
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.  جالل، حدادي3539

معضلة االمن الجزائري في الفضاء المتوسطي / حدادي جالل.

55434/1-55434/5                                                                                                              

.  جالل یحي3540

1983.تاریخ افریقیا الحدیث المعاصر /  جالل یحي. - اإلسكندریة : المكتب الجامعي الحدیث، 

تاریخ افریقیا
31332-31336                                                                                                                      

.  جمال حجر3541

الوالیات المتحدة األمریكیة من الكشوف الجغرافیة الى القیادة الدولیة /  جمال حجر.

51162-51166                                                                                                                      

.  جمال حجر / أحمد جالل3542

الوالیات المتحدة األمریكیة من الكشوف الجغرافیة إلى القیادة الدولیة /  جمال حجر / أحمد جالل.

54605                                                                                                                                  

.  جمال حواش3543

سیناریو األزمات و الكوارث : تطبیقات عملیة /  جمال حواش.

47254-47258                                                                                                                      

.  جمال راكیم3544

سوریة ومفاوضات السالم في الشرق األوسط /  جمال راكیم.

38442-38446                                                                                                                      

.  جالل، زناتي3545

دراسات في : تاریخ الفكر السیاسي / زناتي جالل.

55654/1-55654/3                                                                                                              

.  جمال زاید ھالل أبو عین3546

2008.اإلرھاب واحكام القانون الدولي /  جمال زاید ھالل أبو عین. - إربد : عالم الكتب الحدیث، 

اإلرھاب؛ القانون الدولي

لقد أصبح اإلرھاب ظاھرة إجرامیة في العصر الحاضر، فقد بات یھدد اإلنسانیة جمعاء. و یعود بھا إلى العصور البدائیة، لما تنطوي علیھ األعمال اإلرھابیة من توحش 
و ھمجیة، و قتل لألطفال ة الشیوخ و النساء، و تخریب للممتلكات، و لم یقتصر خطر اإلرھاب على الدول النامیة و إنما شمل أیضا الدول المتقدمة، حیث أصبحت 

ظاھرة اإلرھاب منذ بدایة القرن العشرین أكثر الجرائم خطورة على المجتمع الدولي بأسره، أفرادا و حكومات. فالعملیات اإلرھابیة المعاصرة لم تعد تمارس من أجل 
اإلعتداء على أشخاص معینین، كما ھو الحال في الماضي، بل ھي تستھدف الیوم و بصفة عامة بث الرعب و الخوف في نفوس كافة الدول، خاصة وأن الضحایا 

بالنھایة مدنیون أبریاء ال ذنب لھم إال وجودھم في زمن و مكان اقتراف الجریمة، و كأن دم الضحایا أصبح السبیل الوحید المتاح للتعبیر عن المواقف و اإلعالن عن 
القضایا السیاسیة بین القوى المتصارعة.

30156-30161                                                                                                                      

.  جمال شاكر البدري3547

2007.التشیع والعولمة رؤیة في الماضي والمستقبل /  جمال شاكر البدري. - دمشق : دار صفحات للدراسات والنشر، 

التشیع؛ العولمة
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ماھو مفھوم التشیع والشیعة وتطورھما؟ ما أھم األفكار والفرق الشیعیة؟ األئمة والمذھب الشیعي االثني عشري، الغیبة واإلمام الغائب، إرساء عقائد الشیعة، تعداد 
األئمة بالتفصیل، األسس واألصول الشیعیة، العترة والعصمة والوالیة واإلمامة والعدل والتقیة، ونفي البدعة والغیبة والشفاعة، وافجتھاد والدعاء والتقلید، ما ھو 

المستقبل؟
31265-31270                                                                                                                      

.  جمال صائع3548

اتحاد المغرب العربي" دراسة قانونیة سیاسیة" /  جمال صائع.

31968-31972                                                                                                                      

.  جمال شحاتة3549

الشرطة المجتماعیة والدفاع اإلجتماعي /  جمال شحاتة.

43926-43930                                                                                                                      

.  جمال زیدان3550

إدارة التنمیة المحلیة في الجزائر بین النصوص القانونیة و متطلبات الواقع /  جمال زیدان.

54281-54290                                                                                                                      

.  جمال زكى الجریدلي3551

عقد إستخدام شبكة المعلومات الدولیة دراسة مقارنة بین الفقھ /  جمال زكى الجریدلي.

49640_49636                                                                                                                      

.  جالل، سعد3552

علم النفس اإلجتماعي : اإلتجاھات التطبیقیة المعاصرة / سعد جالل.

55281                                                                                                                                  

.  جمال زھران3553

ثقافة المقاومة والتحریر في إدارة الصراع العربي الصھیوني /  جمال زھران.

19429-19431                                                                                                                      

.  جمال زھران3554

األصول الدیمقراطیة و اإلصالح السیاسي /  جمال زھران.

44572-44575                                                                                                                      

.  جمال قنان3555

 /  جمال قنان.1500-1830نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر 

33664                                                                                                                                  

.  جمال قنان3556

دیوان الشھید الربیع بوشامة /  جمال قنان.

33958                                                                                                                                  

.  جمال قنان3557

دیوان الشھید الربیع بوشامة /  جمال قنان.
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33978-33979                                                                                                                      

.  جمال قنان3558

2009. /  جمال قنان. - الجزائر : منشورات وزارة المجاھدین، 1معاھدات الجزائر مع فرنسا مج

47907                                                                                                                                  

.  جمال قنان3559

2009. /  جمال قنان. - الجزائر : منشورات وزارة المجاھدین، 3 مج1830-1914نصوص سیاسیة جزائریة في القرن التاسع عشر 

47909                                                                                                                                  

.  جمال قنان3560

 /  جمال 1901-1911؛ العالقات األلكمانیة الفرنسیة والشؤون المغربیة 1911-1914المقاومة المغربیة ضد اإلحتالل الفرنسي من احتالل فاس إلى معركة الجري 
2009.قنان. - الجزائر : منشورات وزارة المجاھدین، 

47911                                                                                                                                  

.  جمال قنان3561

2009. /  جمال قنان. - الجزائر : منشورات وزارة المجاھدین، 6التعلیم األھلي في الجزائر في عھد اإلستعمار؛ دراسات فیالتاریخ المعاصر مج

47912                                                                                                                                  

.  جمال قنان3562

2009. /  جمال قنان. - الجزائر : منشورات وزارة المجاھدین، 2العالقات الجزائریة الفرنسیة مج

47908                                                                                                                                  

.  جمال قنان3563

2009. /  جمال قنان. - الجزائر : منشورات وزارة المجاھدین، 4قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر؛ دراسات في المقاومة واإلستعمار مج

47910                                                                                                                                  

.  جمال عبد الناصر3564

المعجم اإلقتصادي /  جمال عبد الناصر.

34089-34094                                                                                                                      

.  جمال عبد الناصر3565

اإلتحاد المغرب العربي : دراسة قانونیة سیاسیة /  جمال عبد الناصر.

35112-35115                                                                                                                      

.  جمال عبد الناصر3566

المعجم اإلقتصادي /  جمال عبد الناصر.

35774-35778                                                                                                                      

.  جمال عبد الناصر مانع3567

التنظیم الدولي /  جمال عبد الناصر مانع.

31993-31997                                                                                                                      
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.  جمال عبد الناصر مانع3568

 /  جمال عبد الناصر مانع.1القانون الدولي العام- المدخل و المصادر-ج 

32043-32047                                                                                                                      

.  جمال عبد الناصر مانع3569

إتحاد المغرب العربي /  جمال عبد الناصر مانع.

39689-39693                                                                                                                      

.  جمال عبد اللطیف3570

اإلخوان المسلمون و حكم مصر /  جمال عبد اللطیف.

50355-50358                                                                                                                      

.  جالل عبد هللا معوض3571

صناعة القرار في تركیا /  جالل عبد هللا معوض.

19981-19982                                                                                                                      

.  جالل عبد هللا معوض3572

صناعة القرار في تركیا و العالقات العربیة التركیة /  جالل عبد هللا معوض.

24177-24179-24179/1                                                                                                      

.  جمال فرحات3573

السیاسة األمریكیة في الجزائر التحوالت الكبرى /  جمال فرحات.

39739-39743                                                                                                                      

.  حمادة طراد3574

مقاالت سیاسیة /  حمادة طراد.

40122-40124                                                                                                                      

.  حمادة إمام3575

الموصاد واغتیال الزعماء والعلماء /  حمادة إمام.

41111-41115                                                                                                                      

.  حمادي العیساوي، عبد مجید3576

العالقات الدبلوماسیة : و دورھا في حل المنازعات الدولیة / عبد مجید حمادي العیساوي.

55603/1-55603/3                                                                                                              

.  حالق، وائل3577

الدولة المستحیلة / وائل حالق.

55676/1-55676/2                                                                                                              

.  دنللي حنا3578
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ثقافة الطبقة الوسطى في مصر العثمانیة /  دنللي حنا.

54226-54230                                                                                                                      

.  حنا نصر هللا3579

مبادئ العلوم اإلداریة_ األصول والمفاھیم المعاصرة /  حنا نصر هللا.

34622-34627                                                                                                                      

.  حنا أسعد فھمي3580

تاریخ الفالسفة /  حنا أسعد فھمي.

37406-37410                                                                                                                      

.  حنا عبود3581

المیثولوجیة العالمیة /  حنا عبود.

33093-33095                                                                                                                      

.  جنار میردال3582

البالد الغنیة و الفقیرة /  جنار میردال.

39917                                                                                                                                  

.  دني ھویمان3583

المكتبة العلمیة : علم الجمال /  دني ھویمان، (ترجمة)  ظافر الحسن.

51344                                                                                                                                  

.  دندن، عبد القادر3584

الصعود الصیني و التحدي الطاقوي : األبعاد و االنعكاسات اإلقلیمیة / عبد القادر دندن.

55608/1-55608/3                                                                                                              

.  دندنات دیمقراطیة لغد مشرق.3585

47194-47198                                                                                                                      

.  جندلي عبد الناصر3586

التنظیر في العالقات الدولیة بین االتجاھات التفسیریة..... /  جندلي عبد الناصر.

47709-47713                                                                                                                      

.  جندلي عبد الناصر3587

التنظیر في العالقات الدولیة /  جندلي عبد الناصر.

50796-50800                                                                                                                      

.  جندلي عبد الناصر3588

التنظیر في العالقات الدولیة بین االتجاھات التفسیریة و النظریات التكوینیة /  جندلي عبد الناصر.

54157-54161                                                                                                                      
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.  جندلي عبدالناصر3589

2005.تقنیات و مناھج البحث في العلوم السیاسیة و االجتماعیة /  جندلي عبدالناصر. - الجزائر : دیوان المطبوعات الجامعیة، 

48092                                                                                                                                  

.  دنیس ایزنبرغ / ایلي الندو / واوري دان3590

الموساد : جھاز المخابرات اإلسرائیلیة /  دنیس ایزنبرغ / ایلي الندو / واوري دان.

54592-54596                                                                                                                      

.  دنیس فالناغان3591

دلیل المواطن في العلم الحدیث /  دنیس فالناغان؛ عادل أحمد جرار.

34044                                                                                                                                  

.  جنیفر جوي3592

2007. /  جنیفر جوي. - القاھرة : مجموعة النیل العربیة، MBAتنمیة الموارد البشریة 

التنمیة؛ التعلیم والتغیر؛ األداء الوظیفیي؛ التدریب؛ التقییم

یعد التنفیذ الناجح لوظیفة تنمیة الموارد البشریة المناسبة عنصرا جوھریا في نجاح أي منظمة والتنمیة الذاتیة لمدیریھا وموظفیھا، ویأخذ كتاب تنمیة الموارد البشریة 
القارئ في رحلة من حالل مجموعة ممارسات واستراتیجیات تنمیة الموارد البشریة العریضة المستخدمة الیوم. ویقدم عرضا وافیا وواضحا للمفاھیم واألفكار األساسیة، 

مدعما بأحدث البحوث ودراسات دولیة ، ویشمل على: تحدید موقع تنمیة الموارد البشریة. األفكار القیادیة السائدة. مناھج تنمیة الموارد البشریة. التعلیم. أجندة التعلیم 
المعاصر. تنمیة الموارد البشریة من خالل المجموعات, التعلیم التنظیمي. التشخیص والتقییم. التنمیة اإلداریة. تفعیل وظیفة تنمیة الموارد البشریة

30004-30009                                                                                                                      

.  جنیفر جوى3593

 /  جنیفر جوى.MBAتنمیة الموارد البشریة 

34559-34564                                                                                                                      

.  جنیفر دودي عال أحمد اصالح3594

 /  جنیفر دودي عال أحمد اصالح.MBAتنمیة الموارد البشریة 

31835-31840                                                                                                                      

.  حنفي ھاللي3595

العالقات الجزائریة األوروبیة ونھایة /  حنفي ھاللي.

39377-39381                                                                                                                      

.  خنوش، محمد3596

اإلقتصاد السیاسي للعالقات الدولیة / محمد خنوش.

55305-55309                                                                                                                      

.  حمد الطفیلي3597

علم اإلجتماع /  حمد الطفیلي.

37500-37504                                                                                                                      

.  حمد سعید أبو عامود3598

التسویق السیاسي و إدارة الحمالت اإلنتخابیة /  حمد سعید أبو عامود.
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47219-47223                                                                                                                      

.  جمي كارتر3599

ماوراء البیت األبیض /  جمي كارتر.

38460-38464                                                                                                                      

.  جمیل أحمد محمود3600

البطالة.....األسباب و اآلثار و تقییم السیاسات الحالیة و آلیات /  جمیل أحمد محمود.

50456-50460                                                                                                                      

.  جمیل محمود3601

تطورات السیاسة األمریكیة تجاه افریقیا وانعكاساتھا على الدول /  جمیل محمود.

36519-36524                                                                                                                      

.  جمیل مصعب3602

تطورات السیاسة األمریكیة إتجاه دول إفریقیا و إنعكاساتھا الدولیة /  جمیل مصعب.

48313-48317                                                                                                                      

.  خلیل الشماع3603

نظریة المنظمة /  خلیل الشماع.

34404-34409                                                                                                                      

.  خلیل احمد خلیل3604

2010.من لویس فیلیب إلى نابلیون الثالث األمیر عبد القادر مغلوبا لكن مظفرا /  خلیل احمد خلیل. - الجزائر : المؤسسة الوطنیة للنشر واإلشھار، 

47897                                                                                                                                  

.  حلیم بركات3605

المجتمع العربي المعاصر : بحث في التغیر /  حلیم بركات.

36799-36803                                                                                                                      

.  جمیل داھود3606

نحو خطاب سیاسي دیمقراطي /  جمیل داھود.

43046-43048                                                                                                                      

.  جمیل جریسات3607

1997.إدارة التنمیة العربیة في ظل السیاسة الالمنھجیة /  جمیل جریسات. - بیروت : المركز الرئیسي، 

34079                                                                                                                                  

.  خلیل حسین3608

الجغرافیا السیاسیة /  خلیل حسین.

37463-37467                                                                                                                      
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.  خلیل حسین3609

الجرائم والمحاكم الدولیة /  خلیل حسین.

37468-37472                                                                                                                      

.  خلیل حسین3610

السیاسة العامة في الدولة النامیة /  خلیل حسین.

37533-37537                                                                                                                      

.  خلیل حسین3611

الجغرافیا السیاسیة /  خلیل حسین.

42765-42767                                                                                                                      

.  خلیل حسین3612

النظام العالمي الجدید والمتغیرات الدولیة /  خلیل حسین.

42873-42875                                                                                                                      

.  خلیل حسین3613

النظام العالمي الجدید والمتغیرات الدولیة /  خلیل حسین.

43200-43202                                                                                                                      

.  خلیل حسین3614

العالقات الدولیة النظریة والواقع_ األشخاص والقضایا /  خلیل حسین.

44142-44146                                                                                                                      

.  خلیل حسین3615

العالقات الدولیة النظریة و الواقع - األشخاص و القضایا /  خلیل حسین.

45539-45543                                                                                                                      

.  خلیل حسین3616

التاریخ السیاسي للوطن العربي /  خلیل حسین.

51228                                                                                                                                  

.  خلیل حسین3617

ذرائع اإلرھاب الدولي و حروب الشرق األوسط الجدید /  خلیل حسین.

54658-54659                                                                                                                      

.  خلیل، حسین3618

1.السیاسات العامة في الدول النامیة / حسین خلیل، ترجمة عامر الكبیسي. - ط.

السیاسات العامة - الدول النامیة
55965                                                                                                                                  

.  خلیل عبد الرحمن المعایطة3619
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2007.علم النفس االجتماعي /  خلیل عبد الرحمن المعایطة. - عمان : دار الفكر للنشر والتوزیع، 

علم النفس اإلجتماعي
30045--30048                                                                                                                    

.  خلیل عبد الكریم3620

الجذور التاریخیة للشریعة اإلسالمیة /  خلیل عبد الكریم.

40929-40933                                                                                                                      

.  خلیل عبد الھادل البدو3621

علم اجتماع الصناعي /  خلیل عبد الھادل البدو.

36938-36942                                                                                                                      

.  خلیل عبد الھادي البدو3622

علم االجتماع الصناعي /  خلیل عبد الھادي البدو.

علم افجتماع الصناعي؛ اإلدارة الصناعیة
29915-29920                                                                                                                      

.  خلیل عبد الھادي البدو3623

علم اإلجتماع الصناعي /  خلیل عبد الھادي البدو.

35717-35719                                                                                                                      

.  جمیلة معاشي3624

 /  جمیلة معاشي. - عنابة : مؤسسة بونة للبحوث 1885-1904الحیاة اإلجتماعیة والثقافیة والدینیة بقسنطینة من خالل سجل مراسالت لجنة الشؤون الدینیة 
2012.والدراسات، 

48012                                                                                                                                  

.  جمیلي3625

مصر بعیون إیرانیة /  جمیلي.

45305-45309                                                                                                                      

1.  حمدان بن عثمان خوجة 3626

1.المرآة /  حمدان بن عثمان خوجة 

33675                                                                                                                                  

.  حمدي مھران3627

المواطنة و المواطن في الفكر السیاسي دراسة تحلیلیة و تطبیقیة /  حمدي مھران.

51149-51151                                                                                                                      

.  حمید الحداد3628

السلطة و العنف في الغرب اإلسالمي /  حمید الحداد.

52992-52996                                                                                                                      

.  حمید الطائي، بشیر العالق3629
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تسویق الخدمات : مدخل إستراتیجي، وظیفي، تطبیقي /  حمید الطائي، بشیر العالق.

الخدمات؛ تسویق الخدمات
29780-29785                                                                                                                      

.  حمدي السید أنور3630

األنظمة السیاسیة المعاصرة /  حمدي السید أنور.

44053-44057                                                                                                                      

.  حمدي العجمي3631

2009.مقدمة في القانون الدستوري في ضوء الدساتیر العربیة المعاصرة /  حمدي العجمي. - عمان : دار الثقافة، 

القانون الدستوري؛ الدساتیر
30373-30378                                                                                                                      

.  حمدي العجمي3632

مقدمة في القانون الدستوري في ضوء الدساتیر العربیة المعاصرة /  حمدي العجمي.

35615-35618                                                                                                                      

.  حمید خمیس الزوكھ3633

2008.البیئة ومحاور تدھورھا وأثارھا على صحة اإلنسان /  حمید خمیس الزوكھ. - اإلسكندریة : دار المعرفة الجامعیة، 

البیئة؛ صحة اإلنسان
30997-31002                                                                                                                      

.  حمدي زكي الخطایبیة3634

مبادئ اإلدارة المحلیة /  حمدي زكي الخطایبیة.

42332-42336                                                                                                                      

.  حمدي زقزوق3635

االستشراق /  حمدي زقزوق.

32969-32973                                                                                                                      

.  حمدي عبد المنعم3636

الدولة العباسیة /  حمدي عبد المنعم.

36193-36198                                                                                                                      

.  حمدى عبد المنعم محمد3637

الحضارة اإلسالمیة /  حمدى عبد المنعم محمد.

36187-36192                                                                                                                      

.  حمید عبد النبي، الطائي3638

2014. -  / الطائي حمید عبد النبي، رضا صاحب ال علي؛ سناتن كاظم الموسوي. - عمان : الوراق للنشر والتوزیع، ISO واالیزو TQMادارة الجودة الشاملة 
.263

55792/1-55792/5                                                                                                              
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.  حمدي عبد الحارث3639

العالقات العامة في الدول النامیة /  حمدي عبد الحارث.

45374-45378                                                                                                                      

.  حمدي عبد الحارس3640

العالقات العامة من منظور الخدمة اإلجتماعیة /  حمدي عبد الحارس.

45379-45383                                                                                                                      

.  حمدى عبد الرحمن3641

2006.افریقیا وتحدیات عصر الھیمنة أي مستقبل /  حمدى عبد الرحمن. - القاھرة : مكتبة مدبولى، 

افریقیا؛ القوى الدولیة؛ التنمیة

یحاول الكتاب تقدیم رؤیة معرفیة لفھم افریقیا وتشخیص أسباب عثرتھا مع وصف برامج النھضة واإلصالح، وذلك بشكل یتجاوز انحیازات وأخطاء النموذج المعرفي 
الغربي، حیث تم تقسیمھ إلى ثالثة محاور رئیسیة باإلضافة إلى المقدمة العامة والخاتمة. تشكل المقدمة جزءا ال تنفصم عراه عن باقي محاوره، فیطرح المحور األول 

إطارا نظریا لفھم السیاسة األفریقیة المعاصرة، ویتعامل المحور الثاني مع افریقیا وعالقتھا بالقوى الدولیة، ویناقش المحور الثالث قضایا التنمیة المستعصیة في افریقیا، 
حیث یطرح أحد نماذج التحدیات التي تواجھ عملیة التنمیة في افریقیا، وھي الصراعات العراقیة والسیاسیة من خالل تحلیل أسبابھا وأنماطھا.

33512-33519                                                                                                                      

.  حمدي عبد الرحمان3642

افریقیا و تحدیات عصر الھیمنة /  حمدي عبد الرحمان.

36185-36186                                                                                                                      

.  حمید عبد القادر3643

فرحات عباس رجل الجمھوریة /  حمید عبد القادر.

33702                                                                                                                                  

.  حمدي عطیة مصطفى3644

الدیمقراطیة في النظام السیاسي الوضعي و اإلسالمي /  حمدي عطیة مصطفى.

54509-54513                                                                                                                      

.  خمیس السید اسماعیل3645

االدارة العامة و التنظیم االداري في الجمھوریة الجزائریة : دراسة نظریة تطبیقیة /  خمیس السید اسماعیل.

51412                                                                                                                                  

.  خمیس حزام والي3646

إشكالیة الشرعیة في األنظمة السیاسیة العربیة /  خمیس حزام والي.

39041-39042                                                                                                                      

.  خمیس حزام والي3647

اشكالیة الشرعیة في األنظمة السیاسیة /  خمیس حزام والي.

24234-24236                                                                                                                      

.  خمیس خزام والي3648

إشكالیة الشرعیة في األنظمة السیاسیة العربیة /  خمیس خزام والي.
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40624-40628                                                                                                                      

.  خلیف مصطفى غرابیة3649

 /  خلیف مصطفى غرابیة.2السیاحة الصحراویة- تنمیة الصحراء في الوطن العربي -

48696-48700                                                                                                                      

.  خلیفة ابراھیم3650

دور األمم المتحدة في تنمیة الشعوب اإلفریقیة في ظل تطورات الدولیة المعاصرة /  خلیفة ابراھیم.

40136-40138                                                                                                                      

.  خلیفة ابراھیم أحمد3651

القانون الدولي الدبلوماسي والقنصلي /  خلیفة ابراھیم أحمد.

40415-40417                                                                                                                      

.  خلیفة ابراھیم أحمد3652

القانون الدولي الدبلوماسي والقنصلي /  خلیفة ابراھیم أحمد.

40418-40420                                                                                                                      

.  خلیفة بن قارة3653

2012.الجزائر... والصدیق العدو اراء في العالقات الجزائریة الفرنسیة /  خلیفة بن قارة. - الجزائر : منشورات الشاتحي، 

48080                                                                                                                                  

.  خلیفة عبد المقصود3654

األسلحة البیولوجیة و وسائل مقاومتھا /  خلیفة عبد المقصود.

54435-54437                                                                                                                      

.  خلیفة عبد السالم الشاوش3655

2008.اإلرھاب و العالقات العربیة الغربیة /  خلیفة عبد السالم الشاوش. - عمان : دار جریرللنشر والتوزیع، 

العنف السیاسي؛ القانون الدولي؛ العلوم السیاسیة

یعود اإلھتمام بالعنف واإلرھاب في العصور الحدیثة إلى أن المصطلح قد انتقل إلى حقول السیاسة وتوصیف أوضاعھا، وبدأت الحالة التعارضیة بین النخب السیاسیة 
والشعوب تمیل إلى األخذ باإلھتمام المتبادل باإلرھاب. واألخطر من ذلك أن ھذا التوجھ قد انتقل بصورة شرسة إلى العالقات الدولیة. فقد بدأنا نشھد مایعرف بإرھاب 
الدولة، وأخذت الخالفات في المفاھیم تطال كل أعمال المقاومة المشروعة والكفاح الذي تخوضھ حركات التحرر الوطني في صراغاتھا من أجل الوصول إلى حقوقھا 

ولم یقتصر األمر على ھذه الحركات بل طال أیضا تلك الدول التي تدعم حقوق الشعوب في تقریر مصیرھا، فأصبحت ھذه الدول توصف بأنھا داعمة لإلرھاب بل 
وأنھا مصدر لھا.

31520-31525                                                                                                                      

.  خلیفھ، عبد المقصود زاید3656

االسلحة البیولوجیة ووسائل مقاومتھا / عبد المقصود زاید خلیفھ.

55432/1-55432/3                                                                                                              

.  حمزاوي یزید3657

2014.المسیحیة البضاعة المغشوشة /  حمزاوي یزید. - مكتبة االمام مالك : الجزائر، 

51419                                                                                                                                  
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.  حلقة نقاش لیبیا و القرن الواحد و العشرین.3658

44842-44843                                                                                                                      

.  حلقة نقاشیة3659

الخصخصة وتحدیات التنمیة المستدامة في األقطار العربیة /  حلقة نقاشیة.

38943-38947                                                                                                                      

.  حلقة نقاشیة3660

مؤشر الفساد فب األقطار العربیة : إشكالیات القیاس /  حلقة نقاشیة.

47624-47626                                                                                                                      

.  جمعة بن علي3661

األمن العربي في عالم متغیر /  جمعة بن علي.

40813-40821                                                                                                                      

.  جمعیة االصالح االجتماعي3662

الخمر : أضرارھا الصحیة و الخلفیة و االجتماعیة  و االقتصادیة /  جمعیة االصالح االجتماعي.

33914                                                                                                                                  

.  جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین3663

سجل مؤتمر جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین /  جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین.

55147                                                                                                                                  

.  خلف هللا3664

دور الزراعة في تحریك التنمیة /  خلف هللا.

51776-51780                                                                                                                      

.  خلف بوبكر3665

العقوبات االقتصادیة في القانون الدولي المعاصر /  خلف بوبكر.

46894-46898                                                                                                                      

.  حمودة منتصر سعید3666

اإلرھاب الدولي : جوانبھ القانونیة_ وسائل مكافحتھ في القانون الدولي العام /  حمودة منتصر سعید.

40360-40362                                                                                                                      

.  حلوش عبد القادر3667

2013.سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر /  حلوش عبد القادر. - الجزائر : شركة دار المة، 

47989                                                                                                                                  

.  خلوفي رشید3668

قانون المنازعات اإلداریة : شروط قبول الدعوى اإلداریة /  خلوفي رشید.
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55254-55257                                                                                                                      

2010-2011..  حال األمة العربیة 3669

40506-40510                                                                                                                      

2010..  حال األزمة العربیة 3670

38926-38930                                                                                                                      

.  دال، روبرت3671

عن الدیمقراطیة / روبرت دال.

55581                                                                                                                                  

.  جان ماري3672

نھایة الدیمقراطیة /  جان ماري.

45364-45368                                                                                                                      

.  جان ماري دانكان3673

علم السیاسة /  جان ماري دانكان.

37388-37389                                                                                                                      

.  جان مارك لوغال3674

إدارة الموارد البشریة /  جان مارك لوغال.

37373-37377                                                                                                                      

.  دان السي3675

مولد أمة /  دان السي.

39927                                                                                                                                  

.  جان مینو3676

مدخل إلى علم السیاسة /  جان مینو.

51304                                                                                                                                  

.  دان، تیم3677

نظریات العالقات الدولیة : التخصص و التنوع / تیم دان.

55556/1-55556/4                                                                                                              

.  جان بییر فرانییر3678

كیف تنجح في كتابة بحثك /  جان بییر فرانییر.

37368-37372                                                                                                                      

.  جان بران3679

سقراط شھید األول /  جان بران.

356



37623-37627                                                                                                                      

.  جان بریكمون3680

االمبریالیة بقناع انساني /  جان بریكمون.

33124-33128                                                                                                                      

.  جان بول سارتر3681

مواف مناھضة لإلستعمار /  جان بول سارتر.

33676                                                                                                                                  

.  جان بول سارتر3682

محاورات في االسیاسة /  جان بول سارتر، دافید روسیھ.

39953                                                                                                                                  

.  جان خلیل3683

نطاق تطبیق قانوزن العمل وطوارئ العمل /  جان خلیل.

37213-37217                                                                                                                      

.  جان طنوس3684

عنف السلطة والتمرد /  جان طنوس.

37473-37475                                                                                                                      

.  جان زیغلر3685

سادة العالم الجدد /  جان زیغلر.

40803-40807                                                                                                                      

.  جان زیغلر3686

سادة العالم الجدید : العولمة- النھابون- المرتزقة /  جان زیغلر.

47589-47593                                                                                                                      

.  دان كوھین3687

أسس التغییر التنظیمي /  دان كوھین.

47288                                                                                                                                  

.  حان غالم حسین العباسي3688

التطورات السیاسیة في السودان المعاصر /  حان غالم حسین العباسي.

40521-40525                                                                                                                      

.  داني لجي بورتسن3689

األمریكیون التجربة الوطنیة /  داني لجي بورتسن.

34034                                                                                                                                  

357



.  جاني فاتیمو3690

نھایة الحداثة /  جاني فاتیمو.

53686-53690                                                                                                                      

.  دانیال جي بورتسن3691

األمریكیون التجربة الدیمقراطیة /  دانیال جي بورتسن.

34043                                                                                                                                  

.  دانیال عبد هللا3692

تحدي السوق المشتركة /  دانیال عبد هللا.

33897                                                                                                                                  

.  جانیت لبراموفیتز3693

المیاه في مواجھة الخطر : سلسلة ورلد واتش العربیة /  جانیت لبراموفیتز.

46530-46533                                                                                                                      

.  خانزاد أحمد عبد3694

القانون الدستوري الدولي : دراسة في التأثیرات المتبادلة /  خانزاد أحمد عبد.

45904-45907                                                                                                                      

.  خالد نزار3695

یومیات الحرب /  خالد نزار.

33670                                                                                                                                  

.  خالد نزار3696

2002. /  خالد نزار. - الجزائر : منشورات الشھاب، 1958-1962روایات معارك : حرب التحریر الوطنیة 

48027                                                                                                                                  

.  خالد نزار3697

2004.) یومیات الحرب /  خالد نزار، سعید اللحام. - الجزائر : منشورات آنیب، 1954-1962الجزائر (

48060                                                                                                                                  

.  خالد أحمد المشھداني3698

مدخل الى المالیة العامة /  خالد أحمد المشھداني، نبیل إبراھیم الطائي.

52225-52229                                                                                                                      

.  خالد محمد الجمعة3699

آلیة تسویة المنازعات في منظمة التجارة العالمیة /  خالد محمد الجمعة.

47979                                                                                                                                  

.  حامد أحمد الجاف، سیروان3700
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شرعیة الحكومات و آلیات حمایتھا : دراسة تحلیلیة في ضوء القانونین الدولیى و الدستوري / سیروان حامد أحمد الجاف.

55665                                                                                                                                  

.  خالد محمد حمدان / عطا هللا زیون3701

إدارة الجودة الشاملة : مفاھیم و تطبیقات /  خالد محمد حمدان / عطا هللا زیون.

52646-52650                                                                                                                      

.  خالد أحمد حسنین حربي3702

2007.العولمة بین الفكرین اإلسالمي والغربي دراسة مقارنة /  خالد أحمد حسنین حربي. - اإلسكندریة : دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، 

الفكر اإلسالم؛ العولمة الغربیة
33256-33260                                                                                                                      

.  خالد أحمد حسنین حربي3703

العولمة بین الفكرین اإلسالمي و الغربي "دراسة مقارنة" /  خالد أحمد حسنین حربي.

33281-33285                                                                                                                      

.  خالد محمد سالم العمایرة3704

م).1250-1517ه / 648-923موانئ البحر األحمر و أثرھا في تجارة دولة الممالیك (

55217-55218-55218/3                                                                                                      

.  خالد محمد سواعي3705

التجارة الدولیة : النظریة وتطبیقاتھا /  خالد محمد سواعي.

41827-41831                                                                                                                      

.  خالد محمد عثمان3706

تفاعلنا الراشد مع الغرب حضاریا و تربویا /  خالد محمد عثمان.

53303-53307                                                                                                                      

.  خالد أحمد فرحان المشھداني / رائد عبد الخالق3707

مناھج البحث العلمي /  خالد أحمد فرحان المشھداني / رائد عبد الخالق.

52291-52295                                                                                                                      

.  خالد مصطفي فھمي3708

2008.تعویض المضرورین من األعمال اإلرھابیة : دراسة مقارنة /  خالد مصطفي فھمي. - االسكندریة : دار الفكر الجامعي، 

اإلرھاب؛ األعمال اإلرھابیة؛ ضحایا اإلرھاب

أھتمت الدراسة في ثنایا فصولھا ب: ماھیة األعمال اإلرھابیة وضحایاھا؛ المسئولیة المدنیة لإلرھابي عن أعمالھ اإلرھابیة؛ التأمین كوسیلة لتعویض ضحایا اإلرھاب؛ 
الحمایة القانونیة للضحیة من خالل صنادیق التعویضات.

31485-31490                                                                                                                      

.  خالد مصطفى فھمي3709

النظام القانوني لمكافحة اإلتجار بالبشر /  خالد مصطفى فھمي.

41925-41929                                                                                                                      
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.  خالد مصطفى فھمي3710

الجوانب القانونیة لحمایة البیئة من التلوث /  خالد مصطفى فھمي.

43792-43796                                                                                                                      

.  خالد مصطفى فھمي3711

القانون الدولي اإلنساني  (األسس ، المفاھیم، وحمایة الضحایا) /  خالد مصطفى فھمي.

41930-41934                                                                                                                      

.  خالد مصطفى فھمي3712

الحمایة القانونیة للمعتقدات و ممارسة الشعائر الدینیة و عدم التمییز /  خالد مصطفى فھمي.

53158-53162                                                                                                                      

.  خالد مصطفى فھمي3713

المحكمة الجنائیة الدولیة /  خالد مصطفى فھمي.

53168-53169                                                                                                                      

.  خالد مقابلة ود3714

التسویق أو المبیعات السیاحیة والفندقیة /  خالد مقابلة ود.

43652-43656                                                                                                                      

.  خالد أقیس3715

2012.الشیخ العربي التبسي : الرئیس الثالث لجمعیة العلماء المسلمین /  خالد أقیس. - الجزائر : دار األلمعیة، 

48057                                                                                                                                  

.  خالد المعیني3716

الصراع الدولي بعد الحرب الباردة /  خالد المعیني.

37416-37420                                                                                                                      

.  حامد الحمود العجالن3717

الربا و اإلقتصاد و التمویل اإلسالمي : رؤیة مختلفة /  حامد الحمود العجالن.

53638-53642                                                                                                                      

.  خالد الزیدیین3718

القیادة اإلداریة و تطویر التعلیم العالي /  خالد الزیدیین.

52286-52290                                                                                                                      

.  خالد السعدون3719

الصراع حول رأس الخلیج في مطلع القرن /  خالد السعدون.

42544-42546                                                                                                                      

.  خالد السعود3720
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الصراع حول رأس الخلیج في مطلع القرن العشرین /  خالد السعود.

37718-37719                                                                                                                      

.  خالد القسمید3721

الناصریة رؤیة مستقبلیة /  خالد القسمید.

44557-4461                                                                                                                        

.  خالد الفیشاوي3722

مناھضو العولمة /  خالد الفیشاوي.

40852-40856                                                                                                                      

.  خالد خلیل ظاھر الظاھر3723

النظام االداري وسائل النشاط االداري دراسة مقارنة /  خالد خلیل ظاھر الظاھر.

55203                                                                                                                                  

.  خالد خلیفة، بقاص3724

الصراع الدولي على النفط في القارة االفریقیة / بقاص خالد خلیفة.

55442/1-55442/5                                                                                                              

.  خالد حامد3725

نزاعات العمل في ظل التحوالت السوسیر اقتصادیة في الجزائر /  خالد حامد.

47004-47008                                                                                                                      

.  خالد حربي3726

مبادئ النظام السیاسي في اإلسالم /  خالد حربي.

54680-54684                                                                                                                      

.  خالد حسین سعید3727

إستراتیجیة إستقطاب أكادمیة لتحقیق المیزة التنافسیة /  خالد حسین سعید.

50416-50420                                                                                                                      

.  حامد ربیع3728

تأمالت في الصراع العربي اإلسرائیلي /  حامد ربیع.

39931                                                                                                                                  

.  حامد ربیع3729

من یحكم في تل أبیب- حول تحلیل عالقة التماسك في النظام اإلسرائیلي ومتغیرات في الشرق األوسط /  حامد ربیع.

39961                                                                                                                                  

.  حامد ربیع3730

التعاون العربي وسیاسة البترول /  حامد ربیع.
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39965                                                                                                                                  

.  حامد ربیع3731

1973.الحرب النفسیة في المنطقة العربیة /  حامد ربیع. - بیروت : المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 

47936                                                                                                                                  

.  خالد سمارة الزعبي3732

تشكیل المجالس المحلیة وأثره على كفایتھا في نظم اإلداریة /  خالد سمارة الزعبي.

35303-35306                                                                                                                      

.  خالد زیادة3733

الكاتب و السلطان من الفقیھ إلى المثقف /  خالد زیادة.

53448-53452                                                                                                                      

.  حامد سید محمد حامد3734

اإلتجار بالبشر كجریمة منظمة عابرة للحدود /  حامد سید محمد حامد.

41308-41311                                                                                                                      

.  حامد عمار3735

ثقافة الحریة والدیمقرطیة بین آمال الخطاب وآالم الواقع /  حامد عمار.

41603-41607                                                                                                                      

.  حامد عمار3736

تعلیم المستقبل من التسلط إلى التحرر /  حامد عمار.

53298-53302                                                                                                                      

.  حامد عمار3737

أعاصیر الشرق األوسط /  حامد عمار.

53318-53322                                                                                                                      

.  حامد عمار3738

ثقافة الحریة و الدیمقراطیة /  حامد عمار.

53343-53347                                                                                                                      

.  حامد عمار3739

اإلصالح المجتمعي /  حامد عمار.

53348-53352                                                                                                                      

.  خالد عمر بن ققة3740

الرئیس محمد بوضیاف على موعد مع الموت /  خالد عمر بن ققة.

39912                                                                                                                                  
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.  حامد عبد الماجد3741

دراسات في الرأي العام.. مقاربة سیاسیة /  حامد عبد الماجد.

45147-45151                                                                                                                      

.  حامد عبد هللا ربیع3742

البترول العربي واستراتیجیة األرض المحتلة /  حامد عبد هللا ربیع.

39939                                                                                                                                  

.  خالد عبد الحمید3743

اإلعالم األمني و حقوق اإلنسان /  خالد عبد الحمید.

54709-54713                                                                                                                      

.  خالد عبد الرحیم3744

الزبونیة السیاسیة في المجتمع العربي( تونس) /  خالد عبد الرحیم.

40595-40600                                                                                                                      

.  خالد عبد العظیم أبو3745

التحكیم وأثره في فض المنازعات /  خالد عبد العظیم أبو.

44058-44059                                                                                                                      

.  خالد عزب3746

كیف واجھ المسلمون مشكلة ندرة المیاه /  خالد عزب.

52531-52535                                                                                                                      

.  خالد عزب3747

الھویة و اإلعالم /  خالد عزب.

52586-52590                                                                                                                      

.  خالد عزب3748

جمال عبد الناصر : من القریة إلى الوطن العربي الكبیر /  خالد عزب.

53220-53224                                                                                                                      

.  خالد عزب3749

فقھ العمران : العمارة و المجتمع و الجولة في الحضارة اإلسالمیة /  خالد عزب.

53363-53367                                                                                                                      

.  خالد فھمي3750

المحكمة الجنائیة الدولیة /  خالد فھمي.

51131-51133                                                                                                                      

.  خالد ولید محمود3751
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مراكز البحث العلمي في الوطن العربي /  خالد ولید محمود.

54087-54091                                                                                                                      

.  دالیا إسماعیل3752

المیاه والعالقات الدولیة /  دالیا إسماعیل.

36577-36578                                                                                                                      

.  دالیا إسماعیل محمد3753

2006.المیاه و العالقات الدولیة /  دالیا إسماعیل محمد. - القاھرة : مكتبة مدبولى، 

الموارد المائیة؛ العالقات الدولیة

استعراض لنھري دجلة و الفرات فتركیا كنماذج ألزمة المیاه في الشرق األوسط، من خالل عرض األبعاد المختلفة للمسألة المائیة في المنطقة من الناحیة الطبیعیة و 
السیاسیة و القانونیة؛ و استعراض ألھم المشروعات المائیة في حوضى نھرى دجلة و الفرات و ما ینتج عنھا من نشوب خالفات بین الدول المائیة الثالث قد تتصاعد 

مستقبال لتصل لحد الحروب؛ و إبراز لدور األقطاب الدولیة الفاعلة في النظام الدولي في الشؤون المائیة العربیة، إضافة إلى دور التحالف بین تركیا و الوالیات 
المتحدة و إسرائیل و استخدام المیاه كأداة ابتزاز سیاسى للضغط على الدول العربیة لتحقیق مآربھا السیاسیة بالمنطقة.

33544-33551                                                                                                                      

.  حامدي، امبارك3754

التراث و إشكالیة القطیعة في الفكر الحداثي المغاربي : بحث في مواقف الجابري و أركون و العروي / امبارك حامدي.

55761/1-55761/2                                                                                                              

.  خالص صافي صالح3755

ماھیة المفاوضات التجاریة /  خالص صافي صالح.

54762-54766                                                                                                                      

.  دالع وھیبة3756

 /  دالع وھیبة.1999-2006دور العوامل الخارجیة في صناعة السیاسة الخارجیة الجزائریة 

55263-55266                                                                                                                      

.  جامعة نایف3757

الجریمة المنظمة و أسالیب مواجھتھا /  جامعة نایف.

54477-54478                                                                                                                      

.  جامعة نایف3758

تشریعات مكافحة اإلرھاب /  جامعة نایف.

54633                                                                                                                                  

.  جامعة نایف3759

اإلعالم األمني و األمن اإلعالمي /  جامعة نایف.

54707-54708                                                                                                                      

.  جامعة نایف3760

اإلعالم األمني العربي /  جامعة نایف.

54714-54718                                                                                                                      
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.  جامعة نایف3761

اإلعالم و األمن /  جامعة نایف.

54734-54738                                                                                                                      

.  جامعة الدول العربیة3762

15.دور االقتصاد في تنمیة المجتمع / جامعة الدول العربیة، المنظمة العربیة للتنمیة االداریة؛ اعمال عمل مؤتمر 

55628/1-55628/5                                                                                                              

.  حاتم محسن3763

تناقضات العولمة /  حاتم محسن.

37421-37425                                                                                                                      

.  حاتم الشریف3764

التفكیر عند جماعات العنف المعاصرة : نقد المقوالت التأسیسیة /  حاتم الشریف.

54057-54061                                                                                                                      

.  حاتم صالح أبو الجدائل3765

رأس المال البشري /  حاتم صالح أبو الجدائل.

49904-49906                                                                                                                      

.  جابر العصفور3766

للتنویر و الدولة المدنیة /  جابر العصفور.

53418-53422                                                                                                                      

.  جابر، حسام محمد سامي3767

الجریمة البیئیة / حسام محمد سامي جابر.

55671                                                                                                                                  

.  جابر عبد السالم ھالل3768

حرب المخابرات /  جابر عبد السالم ھالل.

41658-41662                                                                                                                      

.  جابر عبد العزیز3769

2008.حقوق اإلنسان : دراسة مقارنة  بین العھود و المواثیق في الطرح اإلسالمي و الطرح الغربي /  جابر عبد العزیز. - اإلسكندریة : دار المطبوعات الجامعیة، 

حقوق اإلنسان/الطرح الغربي/الطرح اإلسالمي
30686-30691                                                                                                                      

.  جابرییل ایھ3770

السیاسات المقارنة في وقتنا الحاضر /  جابرییل ایھ.

42980-42982                                                                                                                      

.  جاد الكریم الجباعي3771
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المجتمع المدني : ھویة اإلختالف /  جاد الكریم الجباعي.

41116-41120                                                                                                                      

.  جاد الكریم جباعي3772

حداثة بال حدود في حریة الفرد /  جاد الكریم جباعي.

52902-52906                                                                                                                      

.  جاد الكریم جباعي3773

المجتمع المدني و ھویة اإلختالف /  جاد الكریم جباعي.

52987-52991                                                                                                                      

.  جاد الكریم جباعي3774

جدلیة المعرفة و السیاسة /  جاد الكریم جباعي.

52997-53001                                                                                                                      

.  حاج حدو محمد3775

المحاربون عبر األثیر و شھداء التاریخ /  حاج حدو محمد.

55122                                                                                                                                  

.  جاي، سولومون3776

حروب ایران : العاب الجاسوسیة ، والمعارك المصرفیة والصفقات السریة التي اعادت تشكیل الشرق االوسط / سولومون جاي.

55615/1-55615/7                                                                                                              

.  جاد كریم جباعي3777

جدلیة المعرفة والسیاسة /  جاد كریم جباعي.

39607-39611                                                                                                                      

.  جاد كریم جباعي3778

المجتمع المدني_ ھویة اإلختالف /  جاد كریم جباعي.

39612-39616                                                                                                                      

.  جاد كریم جباعي3779

أطیاف االیدولوجیا العربیة /  جاد كریم جباعي.

39652-39656                                                                                                                      

.  حاجي فرید3780

مقاربة مشروع مؤسسة ( بالعربیة) /  حاجي فرید.

47839-47843                                                                                                                      

.  جایسون بروانلي3781

إجھاض الدیمقراطیة /  جایسون بروانلي.
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52551-52555                                                                                                                      

.  دار الجلیل3782

إتفاقیات أوسلو ( االتفاقیات اإلسرائیلة-الفلسطینیة ) /  دار الجلیل.

45514-45518                                                                                                                      

.  دار الجلیل3783

2013. - 208.ملفات ساخنة : دول الخلیج العربي بعیون اسرائیلیة /  دار الجلیل. - عمان : دار اجلیل، 

55824/1-55824/4                                                                                                              

.  دار الجلیل3784

2013. - 223. وبرامجھا /  دار الجلیل. - عمان : دار اجلیل، 19 والكنیست ال33ملفات ساخنة : اضواء على الحكومة 

55823/1-55823/4                                                                                                              

.  دار الجلیل3785

2013. - 203.ملفات ساخنة : الربیع العربي بعیون اسرائیلیة /  دار الجلیل. - عمان : دار الجلیل للنشر، 

55822/1-55822/3                                                                                                              

.  دار الجلیل3786

2013. - 203.ملفات ساخنة : حرب التحكم اآللي -سالح الحرب الخامس /  دار الجلیل. - عمان : دار الجلیل، 

55821/1-55821/4                                                                                                              

.  دارة الملك عبد العزیز3787

 /  دارة الملك عبد العزیز.2المملكة العربیة السعودیة و فلسطین : بحوث و دراسات ج

55275                                                                                                                                  

.  دارة الملك عبد العزیز3788

 /  دارة الملك عبد العزیز.1المملكة العربیة السعودیة و فلسطین : بحوث و دراسات ج

55274                                                                                                                                  

.  جاري جارندر3789

اعادة تدویر النفایات العضویة : سلسلة ورلد واتش العربیة /  جاري جارندر.

46527                                                                                                                                  

.  جاري جاردنر3790

اعادة تدویر النفایات العضویة /  جاري جاردنر.

48513-48517                                                                                                                      

.  جارش، عادل3791

تأثیر التھدیدات األمنیة بدول الجوار على األمن الجزائري / عادل جارش.

55592                                                                                                                                  
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.  حاروش نور الدین3792

تاریخ الفكر السیاسي : أعمال موجھة /  حاروش نور الدین.

40314-40317                                                                                                                      

.  حاروش نور الدین3793

مواقف بن یوسف بن خدة النضالیة .. /  حاروش نور الدین.

46609-46613                                                                                                                      

.  حاروش نور الدین3794

اإلدارة الصحیة : وفق نظام الجودة الشاملة /  حاروش نور الدین.

47109-47113                                                                                                                      

.  حاروش نور الدین3795

2012.تاریخ الفكر السیاسي /  حاروش نور الدین. - الجزائر : شركة دار األمة، 

47134-47143                                                                                                                      

.  حاروش نور الدین3796

اإلدارة الصحیة : وفق نظام الجودة الشاملة /  حاروش نور الدین.

47124-47128                                                                                                                      

.  حاروش نور الدین3797

2012.رؤساء الجزائر /  حاروش نور الدین. - الجزائر : شركة دار األمة، 

47099-47108                                                                                                                      

.  حاروش نور الدین3798

2008.إدارة المستشفیات العمومیة الجزائریة /  حاروش نور الدین. - الجزائر : دار كتامة للكتاب، 

الخدمة الصحیة؛ السیاسة الصحیة؛ إدارة المستشفیات العمومیة / الجزائر
30120-30125                                                                                                                      

.  حاروش نور الدین3799

تاریخ الفكر السیاسي /  حاروش نور الدین.

42459-42468                                                                                                                      

.  حاروش نور الدین3800

إدارة الموارد البشریة /  حاروش نور الدین.

39869-39878                                                                                                                      

.  حاروش نور الدین3801

2009.األحزاب السیاسیة /  حاروش نور الدین. - الجزائر : دار األمة، 

34057                                                                                                                                  

.  حاروش نور الدین3802
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تاریخ الفكر السیاسي /  حاروش نور الدین.

49999-50001                                                                                                                      

.  حاروش نور الدین3803

علم االدارة : من المدرسة التقلیدیة إلى الھندرة /  حاروش نور الدین.

51290                                                                                                                                  

.  حاروش نور الدین3804

األحزاب السیاسیة /  حاروش نور الدین.

54418-54422                                                                                                                      

.  حاروش، نور الدین3805

تاریخ الفكر السیاسي / نور الدین حاروش.

55192-55192/1                                                                                                                  

.  حاروش نور الدین3806

إدارة الموارد البشریة /  حاروش نور الدین.

42419-42428-24428/1                                                                                                      

.  حاروش، نور الدین3807

2008.إدارة المستشفیات العمومیة الجزائریة / نور الدین حاروش. - الجزائر : دار كتامة للكتاب، 

الخدمة الصحیة؛ السیاسة الصحیة؛ إدارة المستشفیات العمومیة / الجزائر
31901-31907                                                                                                                      

.  یاس خضیر الغریر3808

الدور األمریكي في سیاسة تركیا /  یاس خضیر الغریر.

40536-40540                                                                                                                      

.  جاسم مجید3809

االدارة الحدیثة والنظم االلكترونیة /  جاسم مجید.

31817-31822                                                                                                                      

.  جاسم مجید3810

أساسیات علم اإلدارة /  جاسم مجید.

49212-49216                                                                                                                      

.  جاسم مجید3811

تكنولوجیا اإلدارة /  جاسم مجید.

51714-51715                                                                                                                      

.  جاسم مجید3812

اإلدارة الحدیثة /  جاسم مجید.
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51759-51763                                                                                                                      

.  جاسم مجید3813

المدخل إلى : اإلدارة و اإلیزو /  جاسم مجید.

51764-51768                                                                                                                      

.  حازم الجنابي3814

إدارة التغییر : اإلستراتیجیة األمریكیة /  حازم الجنابي.

54979-54983                                                                                                                      

.  حازم الحمداني3815

الدعایة السیاسیة بین الماضي و الحاضر /  حازم الحمداني.

51080-51081                                                                                                                      

.  جاسم بدیوي3816

التفكیر السیاسي في فلسفة جاك دریدا : اإلستراتیجیات األدبیة للتفكیك السیاسي /  جاسم بدیوي.

53934-53938                                                                                                                      

.  حازم طالب، مشتاق3817

2013. - 147. / مشتاق حازم طالب. - االردن : دار دجلة، 

55838/1-55838/3                                                                                                              

.  حازم صاغیة3818

محاضرات اإلمارات : سوریا ولبنان أصول العالقات /  حازم صاغیة.

42870-42872                                                                                                                      

.  یاسین محمد3819

الكونجرس و النظام السیاسي /  یاسین محمد.

50113-50115                                                                                                                      

.  یاسین محمد العیثاوي3820

2008.السیاسة األمریكیة بین الدستور والقوي السیاسیة /  یاسین محمد العیثاوي. - عمان : دار أسامة للنشر والتوزیع، 

السیاسة الخارجیة؛ الوالیات المتحدة؛ القوى السیاسیة؛ العالقات الدولیة
30274-30279                                                                                                                      

.  یاسین محمد العیثاوي3821

الكونغرس والنظام السیاسي األمریكي /  یاسین محمد العیثاوي.

35534-35538                                                                                                                      

.  یاسین محمد العیثاوي3822

الكونغراس والنظام السیاسي األمریكي /  یاسین محمد العیثاوي.

36447-36448                                                                                                                      
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.  یاسین محمد العیثاوي3823

الكونغرس والنظام السیاسي  األمریكي /  یاسین محمد العیثاوي.

41528-41532                                                                                                                      

.  یاسین محمد العیثاوي3824

الكونغرس و النظام السیاسي األمریكي /  یاسین محمد العیثاوي.

52373-52376                                                                                                                      

.  یاسین محمد العیثاوي3825

السیاسة األمریكیة بین الدستور و القوى السیاسیة /  یاسین محمد العیثاوي.

52377-52381                                                                                                                      

.  یاسین محمد العیتاوي3826

2007.الكونغرس والنظام السیاسي األمریكي /  یاسین محمد العیتاوي. - عمان : دار أسامة، 

السیاسة الحكومیة؛ األنظمة السیاسیة؛ التمثیل السیاسي؛ الدیمقراطیة؛ الوالیات المتحدة األمریكیة؛ أمریكا
30337-30342                                                                                                                      

.  یاسین میسر عزیز3827

الحق في التبادل و إنھاء التمثیل الدبلوماسي /  یاسین میسر عزیز.

53116-53120                                                                                                                      

.  یاسین الیاسري3828

مكافحة االرھاب في االستراتیجیة األمریكیة /  یاسین الیاسري.

51212-51216                                                                                                                      

.  یاسین العیثاوي3829

السیاسة األمریكیة بین الدستور و القوى السیاسیة /  یاسین العیثاوي.

51082-51085                                                                                                                      

.  یاسین بن بریح3830

2009.اإلستجواب كوسیلة من وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة /  یاسین بن بریح. - اإلسكندریة : مكتبة الوفاء القانونیة، 

اإلستجواب؛ الرقابة؛ البرلمان، رقابة الحكومة؛ الجزائر
30728-30733                                                                                                                      

.  یاسین بوللوي3831

محاضرات في الفكر السیاسي /  یاسین بوللوي.

32178-32182                                                                                                                      

.  یاسین بوللوى3832

2008.محاضرات في الفكر السیاسي /  یاسین بوللوى. - الجزائر : منشورات قرطبة، 

48091-48091/7                                                                                                                  

371



.  یاسین طاھر3833

مكافحة اإلرھاب في افستراتیجیة األمریكیة /  یاسین طاھر.

44268-44270                                                                                                                      

.  یاسین طاھر الیاسري3834

مكافحة اإلرھاب في االستراتیجیة األمریكیة /  یاسین طاھر الیاسري.

43040-43042                                                                                                                      

.  یاسین طاھر الیاسري3835

مكافحة اإلرھاب في االستراتیجیة األمریكیة /  یاسین طاھر الیاسري.

43344-43348                                                                                                                      

.  یاسین سعد غالب3836

اإلدارة الدولیة /  یاسین سعد غالب.

40337-40340                                                                                                                      

.  یاسین سوید3837

 /  یاسین سوید.1التاریخ العسكري ج.

38492-38496                                                                                                                      

.  یاسین سوید3838

 /  یاسین سوید.1التاریخ العسكري ج.

38497-38501                                                                                                                      

.  یاسین سوید3839

الوجود العسكري األجنبي في الخلیج /  یاسین سوید.

39243-39244                                                                                                                      

.  یاسین فوزي بوللوي3840

محاضرات في الفكر السیاسیة /  یاسین فوزي بوللوي.

39824-39828                                                                                                                      

.  یاسر، نعیم عبد هللا3841

استخدام شبكات التواصل االجتماعي وعالقتھا باالغتراب السیاسي لدى الشباب في الجامعات الفلسطینیة / نعیم عبد هللا یاسر.

55630/1-55630/3                                                                                                              

.  یاسر أحمد السید3842

الوطن العربي : دراسة في الشخصیة االقلیمیة /  یاسر أحمد السید.

44229-44233                                                                                                                      

.  یاسر، محمد عبد لعال3843
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االدارة االلكترونیة وتحدیات المجتمع الرقمي / محمد عبد لعال یاسر.

55420/1-55420/5                                                                                                              

.  یاسر، خالد سالمة3844

2015. - 315.ادارة الوقت علم وفن واخالق / خالد سالمة یاسر. - االردن : دار الرضوان، 

55886/1-55886/4                                                                                                              

.  یاسر یوسف عبد المعطي3845

بحوث في علم اإلجتماع_ المرأة في المجتمع /  یاسر یوسف عبد المعطي.

43437-43441                                                                                                                      

.  یاسر سالمة3846

اقتصادیات التعلیم /  یاسر سالمة.

34230-34233                                                                                                                      

.  یاسر قنصوه3847

محنة اإلسالم السیاسي /  یاسر قنصوه، إبراھیم السخاوي.

53393-53397                                                                                                                      

.  جاك بیشوب3848

قضایا إداریة في المؤسسات /  جاك بیشوب.

41678-41682                                                                                                                      

.  جاك ج بوالك3849

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي /  جاك ج بوالك.

41692-41696                                                                                                                      

.  جاك دوسمان3850

تاریخ جبھة التحریر الوطني /  جاك دوسمان.

55100                                                                                                                                  

.  جاك غودي3851

اإلسالم في أوروبا /  جاك غودي.

35202-35206                                                                                                                      

.  جاك غودي3852

الشرق في الغرب /  جاك غودي.

39166-39170                                                                                                                      

.  جاك غودي3853

الشرق في الغرب /  جاك غودي.
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40666-40670                                                                                                                      

.  جاك فرجاس3854

جرائم الدولة الكو مبدیة القضائیة /  جاك فرجاس.

55049                                                                                                                                  

.  جاك فرجاس3855

جرائم الدولة الكومیدیا القضائیة /  جاك فرجاس.

55188                                                                                                                                  

.  جاك فرجیس3856

محاكمة اإلستعمار /  جاك فرجیس.

33661                                                                                                                                  

.  جاك فونتانال3857

العولمة االقتصادیة و األمن الدولي /  جاك فونتانال.

46799-46803                                                                                                                      

.  جاكلین قروج3858

مداشر و سجون /  جاكلین قروج.

55113                                                                                                                                  

.  یاكوب بارون3859

ماھي األیدیولوجیة؟ /  یاكوب بارون.

39898                                                                                                                                  

.  داغر، ألبر3860

 : الحلقة المفرغة صراعات مستدامة و اختراقات فادحة / ألبر داغر.2016-2017حال األمة العربیة 

55743/1-55743/2                                                                                                              

.  دافید مالین رودمان3861

الثروة الطبیعیة لألمم : تطویع السوق الحتیاجات البیئة /  دافید مالین رودمان، (ترجمة)  حسنى تمام.

47333                                                                                                                                  

.  دافید أو. سیرز3862

المرجع في علم النفس السیاسي (جزئین) /  دافید أو. سیرز.

49476/2-49480/2                                                                                                              

.  حافظ أبو سعد3863

أثر سیاسات العولمةعلى إحترام حقوق اإلنسان /  حافظ أبو سعد.

40755-40759                                                                                                                      
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.  حافظ علوان الدلیمي3864

النظم السیاسیة في أوروبا الغربیة والوالیات المتحدة األمریكیة /  حافظ علوان الدلیمي.

35923-35927                                                                                                                      

.  حافظ علوان الدیلمي3865

النظم االسیاسیة في أروبا الغربیة و الوالیات المتحدة األمریكیة /  حافظ علوان الدیلمي.

44930-44938                                                                                                                      

.  داود نبیلة3866

الموسوعة السیاسیة المعاصرة : مدارس سیاسیة، مصطلحات، منظمات وھیئات /  داود نبیلة.

40310-40313                                                                                                                      

.  داود الباز3867

 من الدستور المصري  مقارنة مع النظام في فرنسا /  داود الباز. - اإلسكندریة : دار الفكر الجامعي، 62حق المشاركة غي الحیاة السیاسیة : دراسة تحلیلیة للمادة 
.2006

الحیاة السیاسیة؛ مصر
31109-31111                                                                                                                      

.  داود الباز3868

2006.یناء الدولة ( المفھوم- األركان- الشكل) في الشریعة اإلسالمیة والنظم الوضعیة /  داود الباز. - االسكندریة : دار الفكر الجامعي، 

الدولة؛ الشریعة اإلسالمیة؛ النظم الوضعیة
31468-31472                                                                                                                      

.  داود الباز3869

2006.النظم السیاسیة : الدولة و الحكومة في ضوء الشریعة اإلسالمیة /  داود الباز. - اإلسكندریة : دار الفكر الجامعي، 

الدولة؛ الحكومة؛ النظم السیاسیة

تقتضي دراسة النظم السیاسیة أن تتعرض للدولة والحكومة: الدولة باعتبارھا الشخص المعنوي المجرد الذي یملك السلطة السیاسیة العلیا ویمارس مظاھرھا على أفراد 
الشعب، ثم إنھا التطور الطبیعي للمجتمعات البدائیة التي إنتقلت في تطورھا إلى الدولة ككیان مستقل عمن بیده السلطة وعمن یمارسھا. والحكومة باعتبارھا الھیئة 

الحاكمة التي تمارس الدولة عن طریقھا السلطة السیاسیة وتحدد وسائل إسناد السلطة وكیفیة ممارستھا
31526-31527                                                                                                                      

.  داود الباز3870

بناء الدولة- المفھوم- األركان- الشكل /  داود الباز.

36852-36856                                                                                                                      

.  داود الباز3871

حق المشاركة في الحیاة السیاسیة /  داود الباز.

42020-42024                                                                                                                      

.  داود الباز3872

بناء الدولة /  داود الباز.

42025-42029                                                                                                                      
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.  داود الباز3873

الشورى و الدیمقراطیة النیابیة /  داود الباز.

44716-44719                                                                                                                      

.  داود الباز3874

النظم السیاسیة (الدولة و الحكومة) /  داود الباز.

44925-44929                                                                                                                      

.  ختام السحیمات3875

مفاھیم جدیدة في علم االدارة /  ختام السحیمات.

45943-45952                                                                                                                      

.  ختام العناتي3876

التربیة الوطنیة والتنشئة السیاسیة /  ختام العناتي.

35842-35846                                                                                                                      

.  خبابة عبد هللا3877

أساسیات في اقتصاد المالیة العامة /  خبابة عبد هللا.

34206-34209                                                                                                                      

.  خبارء بمیك3878

نظم األجور و العوائد الجزء الثاني /  خبارء بمیك.

50042-50044                                                                                                                      

.  حبیب البدوي3879

تاریخ الیابان السیاسي بین الحربین العالمیتین /  حبیب البدوي.

52957                                                                                                                                  

.  حبیب عائب3880

المیاه في الشرق األوسط /  حبیب عائب.

46316-46320                                                                                                                      

.  خبراء بمیك3881

االدارة االلكترونیة في الشؤون االداریة /  خبراء بمیك.

49965-49966                                                                                                                      

.  خبراء بمیك3882

ادارة الصراع /  خبراء بمیك.

49967-49968                                                                                                                      

.  خبراء بمیك3883
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تخطیط المسار الوظیفي و التنمیة الذاتیة /  خبراء بمیك.

49969-49971                                                                                                                      

.  خبراء بمیك3884

تنمیة القوى العاملة و سیاسات النمو الوظیفي /  خبراء بمیك.

49972-49974                                                                                                                      

.  خبراء بمیك3885

دراسات الوصف الوظیفي /  خبراء بمیك.

49975-49977                                                                                                                      

.  خبراء بمیك3886

تخطیط و تنمیة الموارد في المؤسسات /  خبراء بمیك.

49978-49980                                                                                                                      

.  خبراء بمیك3887

أسالیب احداث التغییر و التطویر التنظیمي /  خبراء بمیك.

49981-49983                                                                                                                      

.  خبراء بمیك3888

العالقات العامة : األسس و المبادئ /  خبراء بمیك.

49984-49985                                                                                                                      

.  خبراء بمیك3889

العالقات العامة : النظریة و التطبیق /  خبراء بمیك.

49986-49987                                                                                                                      

.  خبراء بمیك3890

العالقات الدولیة الجزء األول /  خبراء بمیك.

49988-49990                                                                                                                      

.  خبراء بمیك3891

العالقات الدولیة الجزء الثاني /  خبراء بمیك.

49991-49993                                                                                                                      

.  خبراء بمیك3892

تجارب االبداع و الجودة /  خبراء بمیك.

49994-49995                                                                                                                      

.  خبراء بمیك3893

منھج الجودة الشاملة : ادارة الجودة الشاملة /  خبراء بمیك.
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49996-49998                                                                                                                      

.  خبراء بمیك3894

 للبیئة /  خبراء بمیك.ISO 14000مواصفات 

50002-50004                                                                                                                      

.  خبراء بمیك3895

االدارة بالمشاركة /  خبراء بمیك.

50005-50007                                                                                                                      

.  خبراء بمیك3896

أخالقیات و قیم القائد االداري /  خبراء بمیك.

50008-50010                                                                                                                      

.  خبراء بمیك3897

تنمیة التفكیر االبداعي للقادة /  خبراء بمیك.

50011-50013                                                                                                                      

.  خبراء بمیك3898

الدافعیة وحوافز العمل /  خبراء بمیك.

50019-50021                                                                                                                      

.  خبراء بمیك3899

منھج المھارات االداریة : ادارة فرق العمل /  خبراء بمیك.

50022-50024                                                                                                                      

.  خبراء بمیك3900

منھج المدیر الفعال : تطویر المنظمات /  خبراء بمیك.

50025-50027                                                                                                                      

.  خبراء بمیك3901

منھج المھارات السلوكیة : مھارات االتصال و العالقات مع اآلخرین /  خبراء بمیك.

50028-50030                                                                                                                      

.  خبراء بمیك3902

االتصال و بناء فریق عمل /  خبراء بمیك.

50031-50033                                                                                                                      

.  خبراء بمیك3903

نظم تقییم األداء /  خبراء بمیك.

50034-50036                                                                                                                      

378



.  خبراء بمیك3904

نظم األجور و العوائد الجزء األول /  خبراء بمیك.

50039-50041                                                                                                                      

.  خبراء بمیك3905

تبسیط اجراءات العمل /  خبراء بمیك.

50045-50047                                                                                                                      

.  خبراء بمیك3906

دور نظم المعلومات في حل المشكالت /  خبراء بمیك.

50048-50050                                                                                                                      

.  خبراء بمیك3907

إدارة مشروعات الشباب /  خبراء بمیك.

54331-54335                                                                                                                      

.  خبراء بمیك3908

 /  خبراء بمیك.1العالقات الدولیة ج

54551-54553                                                                                                                      

.  خبراء بمیك3909

 /  خبراء بمیك.2العالقات الدولیة ج

54554-54556                                                                                                                      

.  حبش3910

الخصخصة وأثارھا على حقوق العاملین بالقطاع العام /  حبش.

43676-43680                                                                                                                      

.  حبش محمد حبش3911

الخصخصة وأثرھا على حقوق العاملین بالقطاع العام /  حبش محمد حبش.

38531-38535                                                                                                                      

.  دبش اسماعیل3912

 سنوات من الصداقة /  دبش اسماعیل.5الیابان و الجزائر : تاریخ 

54314-54318                                                                                                                      

.  دبش، اسماعیل3913

سیاسة الجزائر الخارجیة بین المنطلقات المبدئیة و الواقع الدولي / اسماعیل دبش.

55453/1-55453/5                                                                                                              

.  جي ایغانز، ولیام3914
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قواعد النظم الدیمقراطیة / ولیام جي ایغانز.

24043-24045                                                                                                                      

.  جیم باتریسون3915

 /  جیم باتریسون، روالند سمیث.ISO 5 Sدلیل الجیب إلى التاءات الخمس 

37027-37031                                                                                                                      

.  جیم بیل3916

موسوعة اإلغتیاالت السیاسیة /  جیم بیل.

41062-41066                                                                                                                      

.  دیمنغ وروبت ھاغستروم3917

إدارة الجودة الشاملة /  دیمنغ وروبت ھاغستروم.

41047-41051                                                                                                                      

.  دحماني محمد3918

تغریب العالم الثالث : الخرفات و الحقائق /  دحماني محمد، (ترجمة)  دمرى أحمد.

51366                                                                                                                                  

.  جیاللي صاري3919

 /  جیاللي صاري.1957 فیفري 4 جانفي - 28ثمانیة أیام من معركة الجزائر : 

55193                                                                                                                                  

.  جین أفریك3920

تاریخ إفریقیا العام، المجلد االول المنھجیة و عصر ما قبل التاریخ في إفریقیا /  جین أفریك.

34040                                                                                                                                  

.  دینا محمد3921

المواطنة الفعالة كمدخل لتحسین األداء في الجھاز /  دینا محمد.

51434-51438                                                                                                                      

.  دینامیة التجربة الیابانیة في التنمیة المركبة.3922

38914-38918                                                                                                                      

.  دیندار الدوسكي3923

التعددیة الحزبیة /  دیندار الدوسكي.

38381-38385                                                                                                                      

.  دیندار شنیف الدویس3924

التعددیة الحزبیة في الفكر اإلسالمي الحدیث /  دیندار شنیف الدویس.

32289-32293                                                                                                                      
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.  جینیري تیرن3925

تركیبة المجتمع الدولي /  جینیري تیرن.

32582-32584                                                                                                                      

.  دینیس لوید3926

فكرة القانون /  دینیس لوید، (ترجمة)  سلیم الصویص.

51406                                                                                                                                  

.  جیمي سوف3927

العولمة اإلقتصادیة واألمن الدولي : مدخل إلى الجیواقتصاد /  جیمي سوف.

38866-38870                                                                                                                      

.  جیمي كارتر3928

السالم ممكن في /  جیمي كارتر.

38465-38469                                                                                                                      

.  حیمران رشید3929

مبادئ اإلقتصاد وعوامل التنمیة /  حیمران رشید.

39522-39526                                                                                                                      

.  جیمس أندرسون3930

صنع السیاسات العامة /  جیمس أندرسون، عامر الكبیسي.

47986                                                                                                                                  

.  جیمس مویز3931

محاضرات اإلمارات : الحرب األمریكیة /  جیمس مویز.

42819-42821                                                                                                                      

.  جیمس سي كراج3932

اإلدارة اإلستراتیجیة /  جیمس سي كراج.

36696-36700                                                                                                                      

.  جیمس غروشیا3933

الوصول إلى جامعة منتجة /  جیمس غروشیا.

38249-38251                                                                                                                      

.  دیمقراطیة من دون دیمقراطین.3934

39093-39097                                                                                                                      

.  حجاب بن یحیى الحازمي3935

التواصل الثقافي بین السعودیة و الیمن /  حجاب بن یحیى الحازمي.
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55220                                                                                                                                  

.  حداد، محمد3936

المعاھدات الدولیة للسالم و االىلیات المرافقة لضمان تنفیذھا / محمد حداد.

المعاھدات الدولیة - السالم -
55506/1-55506/4                                                                                                              

.  حجازي محمد عبد الواحد3937

الوعي السیاسي في العالم العربي /  حجازي محمد عبد الواحد.

40110-40112                                                                                                                      

.  خیاطي مصطفى3938

حقوق اإلنسان في الجزائر خالل اإلحتالل الفرنسي /  خیاطي مصطفى.

55155                                                                                                                                  

.  خیاطي مصطفى3939

المآزر البیضاء خالل الثورة الجزائریة /  خیاطي مصطفى.

55156                                                                                                                                  

.  خیاطي مصطفى3940

أسرى األمیر عبد القادر /  خیاطي مصطفى.

55157                                                                                                                                  

.  خیاطي مصطفى3941

األمیر عبد القادر سجین فرنسا /  خیاطي مصطفى.

55158                                                                                                                                  

.  خیاطي مصطفى3942

الطب و األطباء في الجزائر خالل الفترة اإلستعماریة /  خیاطي مصطفى.

55166                                                                                                                                  

.  یحي أبو عزیز3943

 دور عائلتي المقراني و الحداد /  یحي أبو عزیز.1871ثورة 

4998-4999                                                                                                                          

.  یحي محمد نبھان3944

اإلدارة الصفیة واإلختبارات /  یحي محمد نبھان.

37073-37077                                                                                                                      

.  یحي أحمد الكعكي3945

الشرق األوسط وصراع العولمة /  یحي أحمد الكعكي.

42843-42845                                                                                                                      
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.  یحي مصطفي كمال الدین3946

2009.نظم تقییم الجودة البحثیة ومؤشراتھا رؤى نظریة وتطبیقات عالمیة /  یحي مصطفي كمال الدین. - القاھرة : دار العالم العربي، 

البحث؛ التعلیم- البحوث التربویة

لم تصبح الدول الكبرى متقدمة ومزدھرة اقتصادیا ، إال بعدما أولت البحث العلمي إھتماما خاصا، وھذا بوضع نظم ومقاییس ومؤشرات ومستویات تقییم بھا األبحاث 
العلمیة، وتقیس جودتھا وجدیتھا، وفي ھذا الكتاب یعتني بوجھ خاص بنظم تقییم الجودة البحثیة في جامعات دولتین متقدمتین في ھذا المجال، وھما: أسترالیا و 

نیوزیلندا.. إلى جانب منھج الجامعات المصریة والعربیةفي ھذا السیاق، ناقدا أوال، ثم مقدما مشروعا - أوإطارا مقترحا- لوضع نظم لتقییم الجودة البحثیة فیھا على 
أسالیب نتائج دراستھ، مع عرض ما ییتطلبھ ھذا المشروع لینجح ویؤتي ثماره، وتوضیح ما قد یعوقھ عند تنفیذه.

30112-30117                                                                                                                      

.  یحي الیحاوي3947

العرب و التكنولوجیة و التوزیع العالمي للمعرفة /  یحي الیحاوي.

44741-44745                                                                                                                      

.  یحي بوعزیز3948

موضوعات وقضایا من التاریخ الجزائر والعرب /  یحي بوعزیز.

39353-39357                                                                                                                      

.  یحي بوعزیز3949

2009. /  یحي بوعزیز. - عین ملیلة : دار الھدى، 1-2-3موضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب جزء 

39982/2-39982                                                                                                                  

.  یحي بوعزیز3950

 /  یحي بوعزیز.1954-1962الثورة في الوالیة الثالثة : 

47397-47398                                                                                                                      

.  یحي بوعزیز3951

دائرة الجعافرة تاریخ و حضارة و جھاد /  یحي بوعزیز.

55213                                                                                                                                  

.  یحي بوعزیز3952

2009.موضوعات وقضایا المرأة الجزائریة وحركة اإلصالح النسویة العربیة /  یحي بوعزیز. - الجزائرة : عالم االلمعرفة، 

47913                                                                                                                                  

.  یحي بوعزیز3953

2009.دائرة الجعافرة : تاریخ وحضارة وجھاد /  یحي بوعزیز. - الجزائر : عالم المعرفة، 

47914                                                                                                                                  

.  یحي بوعزیز3954

تاریخ افرقیا الغربیة االسالمیة من مطلع القرن السادس عشر إلى مطلع القرن العشرین ویلیھ اإلستعمار األوروبي الحدیث في افریقیا وآسیاوجزر المحیطات /  یحي 
2009.بوعزیز. - الجزائر : عالم المعرفة، 

47915                                                                                                                                  

.  یحي بوعزیز3955
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 ویلیھ األیدولوجیا السیاسیةللحركة الوطنیة الجزائریة /  یحي بوعزیز. - الجزائر : 1912-1948اإلتجاه الیمیني في الحركة الوطنیة الجزائریة من خالل نصوصھ 
2009.عالم المعرفة، 

47916                                                                                                                                  

.  یحي بوعزیز3956

2009.كفاح الجزائر من خالل الوثائق /  یحي بوعزیز. - الجزائر : عالم المعرفة، 

47917                                                                                                                                  

.  یحي بوعزیز3957

2009. ویلیھ السیاسة اإلستعماریة /  یحي بوعزیز. - الجزائر : عالم المعرفة، 1830-1954سیاسة التسلط االستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة من 

47918                                                                                                                                  

.  یحي بوعزیز3958

2009. ویلیھ المراسالت الجزائریة اإلسبانیة /  یحي بوعزیز. - الجزائر : عالم المعرفة، 1500-1830عالقات الجزائر الخارجیة مع دول وممالك أوروبا 

47919                                                                                                                                  

.  یحي بوعزیز3959

 ویلیھ وصایا الشیخ الحداد ومذكرات ابنھ سي عزیز /  یحي بوعزیز. -1946-1962اإلتھامات المتبادلة بین میصالي الحاج واللجنة المركزیة وجبھة التحریر الوطني 
2009. الجزائر : عالم المعرفة، 

47920                                                                                                                                  

.  یحي بوعزیز3960

 /  یحي بوعزیز. - الجزائر : عالم 1طلوع سعد السعود في أخبار وھران والجزائر وإسبانیا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر لألغابن عوده المزاري ج 
2009.المعرفة، 

47921                                                                                                                                  

.  یحي بوعزیز3961

 /  یحي بوعزیز. - الجزائر : عالم 2طلوع سعد السعود في أخبار وھران والجزائر وإسبانیا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر لألغابن عوده المزاري ج 
2009.المعرفة، 

47922                                                                                                                                  

.  یحي دماس3962

التخطیط العمراني وم أثره في برامج الدفاع المدني /  یحي دماس.

54341-54345                                                                                                                      

.  یحي رضا جاد3963

الحریة الفكریة و الدینیة /  یحي رضا جاد.

49608_49604                                                                                                                      

.  یحي عاكف3964

بعث المجتمع الریفي /  یحي عاكف.

33942                                                                                                                                  
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.  یحیى بوعزیز3965

2009.رحلة في فضاء العمر أومذكرات القرن /  یحیى بوعزیز. - الجزائر : عالم المعرفة، 

47925                                                                                                                                  

.  یحیى بوعزیز3966

2009.إعالم الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة /  یحیى بوعزیز. - الجزائر : عالم المعرفة، 

47926                                                                                                                                  

.  یحیى بوعزیز3967

2009.مدینة وھران عبر التاریخ ویلیھ مدینة تلمسان عاصمة المغرب األوسط ویلیھ المساجد العتیقة في غرب الجزائر /  یحیى بوعزیز. - الجزائر : عالم المعرفة، 

47927                                                                                                                                  

.  یحیى بوعزیز3968

2009.تاریخ قسنطینة ویلیھ روضة النسرین في التعریف باألشیاخ األربعة المتأخرین /  یحیى بوعزیز. - الجزائر : عالم المعرفة، 

47928                                                                                                                                  

.  یحیى بوعزیز3969

2009.الموجز في تاریخ الجزائر (الجزائر القدیمة والوسیطة والجزائر الحدیثة) /  یحیى بوعزیز. - الجزائر : عالم المعرفة، 

47929                                                                                                                                  

.  یحیى بوعزیز3970

2009.مع تاریخ الجزائر في الملتقیات الوطنیة والدولیة /  یحیى بوعزیز. - الجزائر : عالم المعرفة، 

47930                                                                                                                                  

.  یحیى بوعزیز3971

 ویلیھ مواقف العائالت الرسقراطیة من البشاغا محمد المقراني وثورتھ /  یحیى بوعزیز. - الجزائر : عالم 1871ثورة الباشاغا محمد المقراني والشیخ الحداد عام 
2009.المعرفة، 

47931                                                                                                                                  

.  یحیى بوعزیز3972

2009.ثورات القرن التاسع عشر /  یحیى بوعزیز. - الجزائر : عالم المعرفة، 

47932                                                                                                                                  

.  یحیى بوعزیز3973

2009.ثورات القرن العشرین /  یحیى بوعزیز. - الجزائر : عالم المعرفة، 

47933                                                                                                                                  

.  یحیى بوعزیز3974

2009. /  یحیى بوعزیز. - الجزائر : عالم المعرفة، 1954-1962من وثائق جبھة التحریر الوطني 

47935                                                                                                                                  

.  یحیى بوعزیز3975

385



2009.األمیر عبد القادر رائد الكفاح الجزائري /  یحیى بوعزیز. - الجزائر : عالم المعرفة، 

47924                                                                                                                                  

.  یحیى رجب3976

أمن الخلیج العربي في ضوء المتغیرات اإلقلیمیة /  یحیى رجب.

36844-36846/3                                                                                                                  

.  یحیى رضا جاد3977

الحریة الفكریة و الدینیة /  یحیى رضا جاد.

53250-53254                                                                                                                      

.  خدیجة بقطاش3978

 /  خدیجة بقطاش.1830-1871الحركة التبشیریة الفرنسیة في الجزائر 

55076                                                                                                                                  

.  یحیىبوعزیز3979

2009.الثورة في الوالیة الثالثة /  یحیىبوعزیز. - الجزائر : عالم المعرفة، 

47934                                                                                                                                  

.  حیدر أدھم عبد الھادي3980

2008.تدخل الغیر أمام محكمة العدل الدولیة /  حیدر أدھم عبد الھادي. - عمان : دار الحامد، 

محكمة العدل الدولیة؛ القانون الدولي
30645-30649                                                                                                                      

.  حیدر ابراھیم3981

التیارات اإلسالمیة وقضیة الدیمقراطیة /  حیدر ابراھیم.

24195-24197                                                                                                                      

.  حیدر على نوري3982

الجریمة اإلرھابیة /  حیدر على نوري.

50184-50188                                                                                                                      

.  حیدر عبد الرزاق حمید3983

2008.تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الدولیة الجنائیة الدائمة /  حیدر عبد الرزاق حمید. - المحلة الكبرى : دار الكتب القانونیة، 

القانون الدولي؛ المحكمة الدولیة الجنائیة

إن حاجة المجتمع الدولي والملحة والمتزایدة إلنشاء جھاز قضائي دولي جنائي دائم، ھو ما یمكن مالحظتھ من مراجعة تطور المحاكم الدولیة الجنائیة منذ إبرام معاھدة 
، إذ لوحظ أنھ في ظل غیاب محكمة دولیة جنائیة دائمة یصبح الحال 1994، وحتى إنشاء مجلس األمن الدولي لمحكمة رواندا الدولیة الخاصة عام 1919فرساي عام 

فیھ ال یقتصر على مجرد إفالت العدید من ذوي الجرائم واإلعتداءات الوحشیة من العقاب وحسب، بل تأثر من شارك في المحاكمات التي أجریت خصیصا بعد الحرب 
العالمیة الثانیة كافة بتغایر أو تباین اإلھتمامات والمصالح واإلعتبارات السیاسیة وبالتغیر في المواقف السیاسیة. وعلى الرغم من أن الحدیث عن القضاء الدولي 

.وھذا لتطبیق القواعد القانونیة الدولیة الخاصة بالجرائم 1998الجنائي لم یبدأ حدیثا إال أن إنشاء المحكمة الدولیة الجنائیة الدائمة لم یتحقق إال مؤخرا: عام 
الدولیةویضعھا موضع التنفیذ.

30650-30655                                                                                                                      

.  حیدر إبراھیم علي3984
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أزمة اإلسالم السیاسي في السودان /  حیدر إبراھیم علي.

38082-38086                                                                                                                      

.  حیدر إبراھیم علي3985

التیارات اإلسالمیة وقضیة الدیمقراطیة /  حیدر إبراھیم علي.

39073-39077                                                                                                                      

.  یحیھ عیسى3986

مفاھیم في موضوع االقتصاد اإلسالمي /  یحیھ عیسى.

47439-47443                                                                                                                      

.  خیر الدین حسیب3987

العراق من اإلحتالل الى التحریر /  خیر الدین حسیب.

24156-24158                                                                                                                      

.  خیر الدین شترة3988

 /  خیر الدین شترة.1900-1939اسھامات النخبة الجزائریة في الحیاة السیاسیة و الفكریة التونسیة 

55081                                                                                                                                  

.  خیر الدین عبد الرحمان3989

تصدعات في القلعة األمریكیة /  خیر الدین عبد الرحمان.

33110-33112                                                                                                                      

.  جیر ھارد كونتسلما3990

حرب األیام المقدسة /  جیر ھارد كونتسلما.

32294-32298                                                                                                                      

.  جیرمي بارشر3991

العولمة من تحت القوة النظامیة /  جیرمي بارشر.

38228-38232                                                                                                                      

.  جیرارد إ نیرنبرج3992

أسس التفاوض /  جیرارد إ نیرنبرج، (ترجمة)  حازم عبد الرحمن.

47331                                                                                                                                  

.  خیري خلیل3993

التنمیة اإلداریة في الخدمة اإلجتماعیة /  خیري خلیل.

31663-31667                                                                                                                      

.  جیرشون جیفال3994

السیاسات الحزبیة في إسرائیل واألراضي المحتلة /  جیرشون جیفال.
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36271-36276                                                                                                                      

.  جیرولیماتوس، أندریھ3995

قصور من الرمل : قرن من التجسس و التدخل األنكلو-أمیركي في الشرق األوسط / أندریھ جیرولیماتوس.

55594/1-55594/2                                                                                                              

.  دیكستر بریكنز3996

أراء في الدیمقراطیة /  دیكستر بریكنز.

39945                                                                                                                                  

.  دیفید جارنم3997

محاضرات اإلمارات : دراسات في النزاعات /  دیفید جارنم.

42780-42782                                                                                                                      

.  دیفید ھالبرشتام3998

حرب في زمن السلم  بوش ،كلینتون ، والجنراالت /  دیفید ھالبرشتام.

35824-35828                                                                                                                      

.  دیفید ھارفي3999

حالة مانعد الحداثة : بحث في أصول التغییر /  دیفید ھارفي.

36893-36897                                                                                                                      

.  دیفید ھارفي4000

حالة ما بعد الحداثة /  دیفید ھارفي.

40686-40690                                                                                                                      

.  دیفید ھیلد4001

نملذج الدیمقراطیة /  دیفید ھیلد.

42140-42143                                                                                                                      

.  دیفید ھویل4002

مأزق الطاقة والحلول البدیلة_ الجمع بین معالجة قضایا الطاقة وقضایا البیئة من أجل تفادي وقوع الكارثة /  دیفید ھویل، كارول نخلة.

35539-35543                                                                                                                      

.  دیفید وجوان اوتیس4003

نشوء الحضارة /  دیفید وجوان اوتیس.

33949                                                                                                                                  

.  جیفري أ دادلي4004

أسالیب دعم الذاكرة و قوة التعلیم /  جیفري أ دادلي.

52466-52470                                                                                                                      
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.  یحھ عیسي4005

مفاھیم في موضوع اإلقتصاد اإلسالمي /  یحھ عیسي.

47824-47828                                                                                                                      

.  دحو جربال4006

المنظمة الخاصة لفیدرالیة فرنسا لجبھة التحریر الوطني /  دحو جربال.

55131                                                                                                                                  

.  جیورج دوین4007

 /  جیورج دوین، (ترجمة)  صادق سالم.1829-1830محمد علي و الحملیة الفرنسیة على الجزائر 

55160                                                                                                                                  

.  جرمان میلي4008

ترحیل قرویي و ثوار القبائل الكبرى إلى كالیدونیا الجدیدة /  جرمان میلي، (ترجمة)  آیت شعالل.

55146                                                                                                                                  

.  جرنال دیبوار4009

السیاسة والعالقات الدولیة السباق التاریخي ووالنمو السكاني واإلجتماعي اإلقتصادي مدخل للتنمیة المستدامة /  جرنال دیبوار.

43467-43471                                                                                                                      

.  جرار، عادل أحمد4010

ص..2013. - 108األسلحة الكیمیائیة و البیولوجیة و تأثیرتھا البیئیة / عادل أحمد جرار. - عمان : دار الیازوري، 

االسلحة المحرقة؛ االسلحة البیولوجیة؛ االسلحة الكیمیائیة
55918/1-55918/9                                                                                                              

.  دراسات4011

لماذا انتقل األخرون /  دراسات.

33138-33140                                                                                                                      

.  دراسات4012

حال األمة العربیة /  دراسات.

33144-33146                                                                                                                      

.  دراسات4013

استراتیجیة الروسیة بعد الحرب الباردة /  دراسات.

33150-33152                                                                                                                      

.  دراسات4014

التسلح ونزع السالح /  دراسات.

33177-33179                                                                                                                      

.  دراسات الوحدة العربیة4015
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تشریح العراق : عقوبات التدمیر الشامل التي سبقت الغزو /  دراسات الوحدة العربیة.

47378                                                                                                                                  

.  دراسات في الحركة النقدیة العربیة.4016

46958                                                                                                                                  

.  حرب أسامة الغزالي4017

األحزاب السیاسیة في العالم الثالث /  حرب أسامة الغزالي.

51390                                                                                                                                  

.  خرباشي عقیلة4018

العالقة الوظیفیة بین الحكومة و البرلمان /  خرباشي عقیلة.

47729-47733                                                                                                                      

.  حربي محمد عریقات4019

مبادئ االقتصاد : لتحلیل الكلي /  حربي محمد عریقات.

34346-34350                                                                                                                      

.  حربي عریقات4020

إدارة المصارف اإلسالمیة /  حربي عریقات.

34170-34175                                                                                                                      

.  جرج كاشمان4021

لماذا تنشب الحروب؟ الجزء الثاني /  جرج كاشمان.

51311                                                                                                                                  

.  جریمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائیة الدولیة.4022

44390-44394                                                                                                                      

.  جریمة غسل األموال.4023

32840-32844                                                                                                                      

.  دریة السید حافظ4024

السیاسة االجتماعیة : اتجاھات مستقبلیة في ظل العولمة /  دریة السید حافظ.

46476-46480                                                                                                                      

.  دریة السید حافظ4025

السیاسة االجتماعیة و متغیرات المجتمع المعاصر /  دریة السید حافظ.

46491-46495                                                                                                                      

.  درید آل شبیب4026

مبادئ اإلدارة المالیة /  درید آل شبیب.
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34338-34343                                                                                                                      

.  درید كامل آل شبیب4027

مقدمة في اإلدارة المالیة المعاصرة /  درید كامل آل شبیب.

34373-34378                                                                                                                      

.  دریس، نبیل4028

االتحاد المغاربي : التعاون المشترك و التقارب االقتصادي / نبیل دریس.

االتحاد المغاربي - التعاون المشترك - التقارب االقتصادي
55496/1-55495/3                                                                                                              

.  خرشي النوي4029

تسییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة /  خرشي النوي.

47759-47763                                                                                                                      

.  حروش رفیقة4030

اقتصاد و تسییر المؤسسة /  حروش رفیقة.

47474-47478                                                                                                                      

.  خروع أحمد4031

دولة القانون في العالم العربي االسالمي /  خروع أحمد.

46704-46708                                                                                                                      

.  دز نمر فریحة4032

فعالیة المدرسة في التربیة /  دز نمر فریحة.

42568-42570                                                                                                                      

.  دز كمال حماد4033

اإلرھاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي /  دز كمال حماد.

37397-37400                                                                                                                      

.  حسلن حالق4034

التاریخ الروماني /  حسلن حالق.

49862-49866                                                                                                                      

.  حسلن حالق4035

العالقات الحضاریةبین الشرق والغرب في العصور الوسطى /  حسلن حالق.

49867-49869                                                                                                                      

.  حسن ناضلم4036

المجتمع المدني : تاریخ نقدي /  حسن ناضلم.

42044-42048                                                                                                                      

391



.  حسن نافعة4037

اإلتحاد االوربي والدروس المستفادة عربیا /  حسن نافعة.

24216-24218                                                                                                                      

.  حسن نشأت4038

علم االنتروبولوجیا الجنائیة /  حسن نشأت.

51274-51278                                                                                                                      

.  حسن أحمد الشافعي4039

الھیكل التنظیمي و التوصیف الوظیفي /  حسن أحمد الشافعي.

54382-54386                                                                                                                      

.  حسن أحمد شحاتة4040

البیئة والمشكلة السكانیة /  حسن أحمد شحاتة.

41613-41617                                                                                                                      

.  حسن أحمد شحاتة4041

التلوث البیئي وإعاقة السیاحة /  حسن أحمد شحاتة.

41618-41622                                                                                                                      

.  حسن محمد ھند4042

النظام القانوني للشركات المتعددة الجنسیة /  حسن محمد ھند.

32835-32839                                                                                                                      

.  حسن محمد وجیھ4043

1999.الدبلوماسیة الجدیدة في مواجھة االختزال العلماني والتطرف الصھیوني /  حسن محمد وجیھ. - الریاض : مكتبة العبیان، 

النزاع العربي  اإلسرائیلي

ھذا الكتاب ال یقدم فقط قراءة تحلیلیة للمعلومات واألدبیات الخاصة بالبعد الدیني للصراع العربي اإلسرائیلي ومظاھر التطرف الصھیوني، بل یقدم ویشرح مفھوم 
ٍ الذي قدمھ الرئیس األمریكي األسبق جیمس كارتر، والذي یفید بان مدیري الصراعات الدولیة العدیدة قد افتقدوا استالء آثار األبعاد الدینیة للصراعات  اإلختزال العلماني

كما افتقدوا توظیف القوة اإلیجابیة لألدیان السماویة والمتدینین الذین لن یختلفوا على أن سیاسة القوة المكیافیلیة  ً و الحتمیة المادیة ً والمعاییر المزدوجة التي تمارس 
حالیا في العالقات الدولیة قد أدت إلى تفاقم الكثیر من الصراعات وإن اإلنسانیة بدون قیم أخالقیة وعلمیة عادلة إنما تحفر قبرھا... من ھنا یقدم الكاتب في إطار قراءاتھ 
النقدیة المستقبلیة لمفاھیم الصراع المذكور منطلقات ما یسمیھ بالدبلوماسیة الجیدة لللفیة الثالثة والتي یمكن أن یسھم في ترسیخھاالعلم الحدیث والفكر اإلسالمي المعاصر 

على المستوى اإلنساني.
33330-33337                                                                                                                      

.  حسن محمد وجیھ4044

الدبلوماسیة الجدیدة في مواجھة اإلختزال العلماني والتطرف /  حسن محمد وجیھ.

36330-36331                                                                                                                      

.  حسن لطش4045

 أیلول /  حسن لطش.11أحداث العام الجدید بعد 

38009-38013                                                                                                                      

392



.  حسن أفندي4046

تمكین العاملین مدخل /  حسن أفندي.

32324-32328                                                                                                                      

.  حسن الزبیدي4047

العولمة و مستقبل الدور اإلقتصادي للدولة في العالم الثالث /  حسن الزبیدي.

52862-52866                                                                                                                      

.  حسن ابراھیم4048

مقدمة في اقتصادیات البیئة /  حسن ابراھیم.

46420-46424                                                                                                                      

.  حسن بالعبد سالم4049

أزمة المیاه /  حسن بالعبد سالم.

42941-42943                                                                                                                      

.  حسن خلیل4050

الدیمقراطیة والعولمة ...وحروب بین وھم الحداثة ومآساة مابعدھا /  حسن خلیل.

42090-42093                                                                                                                      

.  حسن حسن4051

الالجئون الفلسطینون : حق العودة /  حسن حسن.

39331-39332                                                                                                                      

.  حسن رشید4052

العالقات العامة : استراتیجا _ تقتیات ومھارات /  حسن رشید.

41994-41998                                                                                                                      

.  حسن شمص4053

2012.و شھد شاھد : مقاالت غربیة عن ثورة الجزائر /  حسن شمص. - الجزائر : دار األبحاث، 

48030                                                                                                                                  

.  حسن شمص4054

2012.أنصر أخاك الثورة الجزائریة بأقالم عربیة /  حسن شمص. - الجزائر : دار األبحاث، 

48081                                                                                                                                  

.  حسن شحاتھ4055

منظومة الفكر اإلسالمي المستنیر /  حسن شحاتھ.

35079-35080                                                                                                                      

.  حسن طعمة4056
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أسالیب اإلحصاء التطبیقي /  حسن طعمة.

34216-34221                                                                                                                      

.  حسن طعمة4057

نظریة اتخاذ القرارات (أسلوب كمي تحلیلي) /  حسن طعمة.

34463-34468                                                                                                                      

.  حسن صعب4058

تكوین الدولة /  حسن صعب.

33918                                                                                                                                  

.  حسن، كریم4059

2013. - 32.مفھوم الحكم الصالح / كریم حسن. - بیروت : مركز الدراسات الوحدة العربیة، 

55802/1-55802/6                                                                                                              

.  حشمت قاسم4060

مدخل لدراسة المكتبات و علم المعلومات /  حشمت قاسم.

51367                                                                                                                                  

.  حسن عالم4061

قانون اإلجراءات المدنیة /  حسن عالم.

33909                                                                                                                                  

.  حسن عصمت محمد4062

دراسات في العالقات الدولیة الحدیثة /  حسن عصمت محمد.

40329-40332                                                                                                                      

.  حسن إكرام عبد الحكیم محمد4063

الطعون اإلنتخابیة في اإلنتخابات التشریعیة : دراسة مقرانة بالقانون الفرنسي /  حسن إكرام عبد الحكیم محمد.

40391-40393                                                                                                                      

.  حسني نصر عبد هللا4064

االعالم الدولي ( النظریات- االتجاھات- الملكیة ) /  حسني نصر عبد هللا.

45489-45493                                                                                                                      

.  حسني نصر عبد هللا4065

اإلعالم الدولي : النظریات، اإلتجاھات، الملكیة /  حسني نصر عبد هللا.

52857-52861                                                                                                                      

.  حسنین المحمدي4066

التطرف واإلجتھاد المشكلة والحل /  حسنین المحمدي.
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36326                                                                                                                                  

.  حسنین المحمدي4067

تجربة مواجھة اإلرھاب /  حسنین المحمدي.

45079-45083                                                                                                                      

.  حسنین المحمدي بوادي4068

2007.العالم بین االرھاب والدیمقراطیة /  حسنین المحمدي بوادي. - اإلسكندریة : دار الفكر الجامعي، 

اإلرھاب؛ الدیمقراطیة
31050-31055                                                                                                                      

.  حسنین المحمدي بوادي4069

تجربة مواجھة اإلرھاب /  حسنین المحمدي بوادي.

41955-41959                                                                                                                      

.  حسنین المحمدي بوادي4070

اإلرھاب الفكري : أسبابھ . ... مواجھتھ /  حسنین المحمدي بوادي.

41960-41964                                                                                                                      

.  حسنین المحمدي بوادي4071

المنظور اإلمني في مواجھة اإلرھاب /  حسنین المحمدي بوادي.

41965-41969                                                                                                                      

.  حسنین المحمدي بوادي4072

التطرف واإلجتھاد : المشكلة والحل /  حسنین المحمدي بوادي.

42010-42014                                                                                                                      

.  حسنین المحمدي بوادى4073

الجاسوسیة لغة الخیانة /  حسنین المحمدي بوادى.

36729-36733                                                                                                                      

.  حسنین توفیق ابراھیم4074

العنف السیاسي في الوطن العربي /  حسنین توفیق ابراھیم.

53711-53715                                                                                                                      

.  حسنین توفیق إبراھیم4075

النظم السیاسیة العربیة : اإلتجاھات الحدیثة في دراساتھا /  حسنین توفیق إبراھیم.

35649-35651                                                                                                                      

.  حسنین توفیق إبراھیم4076

النظم السیاسیة العربیة : اإلتجاھات الحدیثة /  حسنین توفیق إبراھیم.

36839-36844                                                                                                                      
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.  یسلي مقراني4077

2012. /  یسلي مقراني. - الجزائر : دار األمل، 1920-1945الحركة الدینیة واإلصالحیة في منطقة القبائل 

48068                                                                                                                                  

.  حسام محي4078

مسلمون بال ھویة /  حسام محي.

52451-52455                                                                                                                      

.  حسام مرسي4079

مدخل العلوم السیاسیة /  حسام مرسي.

49032-49036/1                                                                                                                  

.  حسام مرسي4080

مدخل العلوم السیاسیة /  حسام مرسي.

53207-53209                                                                                                                      

.  حسام األحمد4081

حقوق السجین وضماناتھ في ضوء القانون والمقرارات الدولیة /  حسام األحمد.

34601-34606                                                                                                                      

.  حسام االلوسي4082

بوكیر الفلسفة من المیثولوجیة الى الفلسفة عند الیونان /  حسام االلوسي.

46550-46553                                                                                                                      

.  حسام الدین جاب الرب4083

الجغرافیا السیاسیة /  حسام الدین جاب الرب.

32274-32278                                                                                                                      

.  حسام الدین جاد الرب4084

2008.الجغرافیا السیاسیة /  حسام الدین جاد الرب. - القاھرة : الدار المصریة اللبنانیة، 

الجغرافیا السیاسیة؛ الشرق األوسط

من أھم الموضوعات الساعة ھو " الجغرافیا السیاسیة "، والتي تعد أكثر فروع الجغرافیا حیویة، نظر یما تتمتع بھ من دینامیكیة فریدة من نوعھا؛ في تغیر الخریطة 
السیاسیة التي شھدھا العالم في العصر الحدیث، بعد إنھیار اإلتحاد السوفیتي وتفكك یوغسالفیا واتحاد األلمانیتین ( الشرقیة والغربیة).والبحث مزود بعدد كبیر من 

الخرائط واألشكال التوضیحیة. وبكل المستجدات واألحداث لبتي شھدتھا الجغرافیا السیاسیة للمضایق والممرات البحریة العالمیة.. فضال عن دراسة خطط إعادة رسم 
الشرق األوسط من خالل رؤیة جیوبولتیكیة أمریكیة

30225-30230                                                                                                                      

.  حسام الدین علي مجید4085

إشكالیة التعددیة الثقافیة في الفكر السیاسي /  حسام الدین علي مجید.

38902-38906                                                                                                                      

.  حسام الدین علي مجید4086

) : اشكالیة التعددیة الثقافیة في الفكر السیاسي المعاصر جدلیة االندماج و التنوع /  حسام الدین علي مجید.85سلسلة أطروحات الدكتوراه (
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46295-46299                                                                                                                      

.  حسام الدین على مجید4087

إشكالیة التعددیة الثقافیة في الفكر السیاسي المعاصر /  حسام الدین على مجید.

48801-48805                                                                                                                      

.  حسام العربي4088

التخطیط اإلداري /  حسام العربي.

48716-48720                                                                                                                      

.  حسام ابراھیم4089

إدارة الموارد البشریة في القطاع العام /  حسام ابراھیم.

43070-43072                                                                                                                      

.  حسام تمام4090

تحوالت اإلخوان المسلمین /  حسام تمام.

40900-40904                                                                                                                      

.  حسام جاد الرب4091

الجغرافیا السیاسیة /  حسام جاد الرب.

53483-53487                                                                                                                      

.  حسام جاد الرب4092

جغرافیة الوطن العربي /  حسام جاد الرب.

53488-53492                                                                                                                      

.  حسام شحاتة4093

موقع المیاه في الصراع العربي اإلسرائیلي /  حسام شحاتة.

43079-43081                                                                                                                      

.  یسام عبد اللطیف4094

الرقابة المالیة في النظام االقتصادي اإلسالمي /  یسام عبد اللطیف.

43686-43690                                                                                                                      

.  حسام إبراھیم حسن4095

إدارة الموارد البشریة في القطاع العام /  حسام إبراھیم حسن.

34469-34474                                                                                                                      

.  حسان الجیالني4096

التنظیم و الجماعات /  حسان الجیالني.

36718-36721                                                                                                                      
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.  حسان الحسن4097

علم إجتماع العنف واإلرھاب /  حسان الحسن.

42323-42327                                                                                                                      

.  حسان، بن نوى4098

2015. - 230.تأثیر االقلیات على استقرار النظم السیاسیة : في الشرق االوسط / بن نوى حسان. - القاھرة : مكتبة الوفاء، 

55899/1-55899/5                                                                                                              

.  حسان حالق4099

فلسطین في المؤتمرات العربیة و الدولیة : وثائق و مراسالت تنشر للمرة األولى /  حسان حالق.

55219                                                                                                                                  

.  حسان حنفي4100

تاریخ شبھ الجزیرة الھندیة الباكستانیة /  حسان حنفي.

61467213-                                                                                                                          

.  حسان حتحوت4101

اإلسالم في أمریكا /  حسان حتحوت.

44526-44530                                                                                                                      

.  حسان زیدان4102

أنظمة اإلیزوا في السالمة و البیئة /  حسان زیدان.

52792-52796                                                                                                                      

.  خطابات جمال عبد الناصر ومقابالتھ الصحفیة.4103

35743-35745                                                                                                                      

.  خطب الشیخ اإلمام جلول بوزیدي الجزائري.4104

46664-46668                                                                                                                      

.  خضیر محمود4105

 /  خضیر محمود.9000 : 2000المنظمة الدوایة للتوحید القیاسي اإلیزو 

34320-34325                                                                                                                      

.  خضیر محمود4106

منظمة المعرفة /  خضیر محمود.

43764-43768                                                                                                                      

.  خضیر حسن خضیر4107

أزمة الدیون الخارجیة في الدول العربیة و اإلفریقیة /  خضیر حسن خضیر.

45454-45458                                                                                                                      
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.  خضیر كادم محمود4108

إدارة الموارد البشریة /  خضیر كادم محمود.

36651-36655                                                                                                                      

.  خضیر كاضم، حمود4109

2015. - 292.ادارة الجودة وخدمة العمالء / حمود خضیر كاضم. - االردن : دار المسیرة، 

55857/1-55857/8                                                                                                              

.  خضیر كاظم4110

إدارة الموارد البشریة /  خضیر كاظم، یاسین.

35767-35768                                                                                                                      

.  خضیر كاظم4111

ادارة الموارد البشریة /  خضیر كاظم.

46221-46223                                                                                                                      

.  خضیر كاظم حمود4112

مبادئ إدارة األعمال /  خضیر كاظم حمود.

اإلدارة؛ األعمال؛ الوظائف اإلداریة
29845-29846                                                                                                                      

.  خضیر كاظم حمود4113

إدارة الجودة الشاملة /  خضیر كاظم حمود.

34140-34145                                                                                                                      

.  خضیر كاظم حمود4114

2015. - 276.إدارة الموارد البشریة /  خضیر كاظم حمود، یاسین كاسب الخرشة. - عمان : دار المسیرة للنشر و التوزیع، 

55863/1-55863/8                                                                                                              

.  خضیر عباس النداوي4115

اإلستراتیجیة النفطیة األمریكیة في دول حوض بحر قزوین /  خضیر عباس النداوي.

54432-54434                                                                                                                      

.  خضر مصباح4116

إدارة المعرفة : التحدیات والتقنیات والحلول /  خضر مصباح، إسماعیل طیطي.

37064.-37060                                                                                                                    

.  خضر مصباح الطیطي4117

إدارة التغییر التحدیات واإلستراتیجیة /  خضر مصباح الطیطي.

43379-43383                                                                                                                      

.  خضر عطوان4118
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القوى العالمي /  خضر عطوان.

50131-50133                                                                                                                      

.  خضر عطوان4119

القوى العالمیة و التوازنات اإلقلیمیة /  خضر عطوان.

52387-52391                                                                                                                      

.  حسین4120

االنسان والسلطة /  حسین.

33074-33076                                                                                                                      

.  حسین مؤنس4121

تاریخ الفكر األندلسي /  حسین مؤنس.

36414-36417                                                                                                                      

.  حسین نافعة4122

التنظیم الدولي /  حسین نافعة.

44637-44639                                                                                                                      

.  حسین نصر هللا4123

مأزق الدیانات وأزمة العلمانیة /  حسین نصر هللا.

37934-37938                                                                                                                      

.  حسین نوارة4124

المثقفون الجزائریون : بین األسطورة و التحول العسیر من سنوات الجمر إلى سنوات اللھب من بدایة القرن العشرین لغایة اإلستقالل /  حسین نوارة، (تقدیم)  محفوظ 
قداش.

55148                                                                                                                                  

.  حسین محمد عبد الرحمان4125

علم النفس الصناعي /  حسین محمد عبد الرحمان.

علم النفس الصناعي
29921-29926                                                                                                                      

.  حسین محمد ھند4126

الفلسفة الدستوریة للحریات الفردیة : موسوعة حقوق اإلنسان /  حسین محمد ھند.

49744-49748                                                                                                                      

.  حسین محمود حریم4127

2006.. - عمان : دار ومكتبة الحامد، 3تصمیم المنظمة الھیكل التنظیمي وإجراءات العمل /  حسین محمود حریم. - ط.

34085                                                                                                                                  

.  حسین آیت إیدیر4128

2011.كومندو علي خوخوجة الوالیة الرابعة- الناحیة األولى ذكریات مجاھد /  حسین آیت إیدیر، موسى أشرشور. - الجزائر : منشورات الجزائر للكتاب، 
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48063                                                                                                                                  

.  حسین مجید العبیدي4129

تلخیص السیاسة /  حسین مجید العبیدي.

37588-37592                                                                                                                      

.  حسین موسى قاسم البنا4130

إستراتیجیة التمكین التنظیمیلتعزیز فعالیة عملیات إدارة المعرفة /  حسین موسى قاسم البنا.

52230-52234                                                                                                                      

.  حسین التھامي4131

السلوك التنظیمي في اإلدارة : التفكیر اإلبداعي و سیكولوجیة القیادة و التعامل مع اآلخرین في العملیة اإلداریة /  حسین التھامي.

54849-54853                                                                                                                      

.  حسین التھامي4132

السلوك التنظیمي في اإلدارة : التفكیر الخالق، استخدام القدرات و المیول اإلنسانیة و الفروق الفردیة في العملیة اإلداریة /  حسین التھامي.

54854-54858                                                                                                                      

.  حسین التھامى4133

السلوك التنظیمي في إدارة التفكیر اإلبتكاري في السلوك التدریبي في العملیة اإلداریة /  حسین التھامى.

54844-54848                                                                                                                      

.  حسین الحمداني، بشرى4134

مصداقیة وسائل االعالم بین الحقائق و تطمیس األكاذیب / بشرى حسین الحمداني.

55469                                                                                                                                  

.  حسین الجبورى4135

التخطیط اإلستراتیجي في المؤسسات العامة /  حسین الجبورى.

54336-54340                                                                                                                      

.  حسین الحراشفھ4136

إدارة الجودة الشاملة : األداء الوظیفي /  حسین الحراشفھ.

54321-54325                                                                                                                      

.  حسین الجوجو4137

األنظمة السیاسیة المقارنة /  حسین الجوجو.

44592-44600                                                                                                                      

.  حسین الشیخ4138

2004.. - اإلسكندریة : دار المعرفة الجامعیة، 3) تاریخ الیونان /  حسین الشیخ. - ط. 1دراسات في تاریخ الحضارات القدیمة (

الحضرات القدیمة؛ الیونان
31033-31038                                                                                                                      
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.  حسین الشیخ4139

الرومان /  حسین الشیخ.

35984-35987                                                                                                                      

.  حسین الكواري4140

األصولیة السالمیة العربیة المعاصرة /  حسین الكواري.

24122-24124                                                                                                                      

.  حسین ابراھیم أحمد4141

مع الحریة ضد الفساد /  حسین ابراھیم أحمد.

39679-39683                                                                                                                      

.  حسین ابراھیم احمد4142

اإلسالم بین اإلشكالیة والحل /  حسین ابراھیم احمد.

39637-39641                                                                                                                      

.  حسین ابو صالح4143

التخطیط االستراتیجي اقومي /  حسین ابو صالح.

29773-29778                                                                                                                      

.  حسین ذنون علي البیاتي4144

المعاییر المعتمدة في إقامة وإدارة والمستشفیات /  حسین ذنون علي البیاتي.

35607-35611                                                                                                                      

.  حسین بللوفي4145

الشرق األوسط الكبیر حروب أم سالم؟ /  حسین بللوفي.

46956                                                                                                                                  

.  حسین بوعزیزي4146

السیمولوجیا اإلجتماعیة /  حسین بوعزیزي.

54120-54124                                                                                                                      

.  حسین توفیق4147

ظاھرة العنف السیاسي في النظم العربیة /  حسین توفیق.

36923-36927                                                                                                                      

.  حسین جمیل4148

حقوق اإلنسان في الوطن العربي /  حسین جمیل.

34020                                                                                                                                  

.  حسین جمیل4149
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حقوق النسان في الوطن العربي /  حسین جمیل.

24327-24329                                                                                                                      

.  حسین حمدان4150

قانون العمل /  حسین حمدان.

38616-38620                                                                                                                      

.  حسین حمدان4151

الضمان اإلجتماعي /  حسین حمدان.

38621-38625                                                                                                                      

.  حسین جمعة4152

المقاومة دراسة في التاریخ والواقع واآلفاق /  حسین جمعة.

38296-38300                                                                                                                      

.  حسین حرب4153

في الفكر الیوناني ( أفالطون) /  حسین حرب.

731                                                                                                                                      

.  حسین، حریم4154

25. : غلف.ملو ؛ 2015. - 475 / حریم حسین. - االردن : دار خامد للنشر، International Business Administrationادارة االعمال الدولیة = 

جداول

ادارة األعمال - العالقات الدولیة

یشمل الكتاب على مدخل الدارة األعمال الدولیة موضحا ماھیتھا و تطورھا و اإلختالفات بین إدارة العمل الدولي و إدارة العمل القومي، مع مناقشة نظریات التجارة 
الدولیة المختلفة و نظریات اإلستثمار األجنبي المباشر، توضیح األنظمة السیاسیة التشریعیة و اإلقتصادیة في بیئة األعمال الدولیة، باإلضافة مناقشة البیئة الثقافیة و 

األخالقیة و اإلجتماعیة في البلدان المختلفة، مع عرض موجز للنظام النقدي و المالي العالمي
55859/1-55859/8                                                                                                              

.  حسین حسن موسى4155

حوار الحضارات /  حسین حسن موسى.

54920-54924                                                                                                                      

.  حسین حسنین4156

أسالیب العصف الذھني /  حسین حسنین.

48238-48242                                                                                                                      

.  حسین حسنین4157

طرق التدریب /  حسین حسنین.

48243-48247                                                                                                                      

.  حسین حسنین4158

تخطیط برنامج تدریب /  حسین حسنین.
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48248-48252                                                                                                                      

.  حسین حسنین4159

تحدید اإلحتیاجات التدریبیة ( موارد و أدواوات) /  حسین حسنین.

48253-48257                                                                                                                      

.  حسین حسنین4160

تقویم التدریب ( مصدر مواد مرجعیة و تدریبیة في إطار تقویم التدري) /  حسین حسنین.

48258-48262                                                                                                                      

.  حسین حسنین4161

مھارات التیسیر /  حسین حسنین.

48263-48267                                                                                                                      

.  حسین حسنین4162

طرق و أدوات جمع المعلومات /  حسین حسنین.

48268-48272                                                                                                                      

.  حسین حسین اإلمام سید األھل4163

مكافحة الھجرة الغیر الشرعیة /  حسین حسین اإلمام سید األھل.

53103-53107                                                                                                                      

.  حسین رشوان4164

علم اإلجتماع النفسس المجتمع والثقافة والشخصیة /  حسین رشوان.

35685-35687                                                                                                                      

.  حسین رشوان4165

العلم و التعلیم و المعلم /  حسین رشوان.

45384-45388                                                                                                                      

.  حسین رشوان4166

السلطة و البیروقراطیة /  حسین رشوان.

54515-54519                                                                                                                      

.  حسین سمحان4167

الملیة العامة من منظور إسالمي /  حسین سمحان.

34308-34312                                                                                                                      

.  حسین طاھري4168

القانون اإلداري والمؤسسات اإلداریة /  حسین طاھري.

47568                                                                                                                                  
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.  حسین طاھري4169

القانون االداري و المؤسسات االدرایة /  حسین طاھري.

50821-50825                                                                                                                      

.  حسین سعد4170

األصولیة اإلسالمیة العربیة المعاصرة /  حسین سعد.

39026-39030                                                                                                                      

.  حسین كامل بھاء الدین4171

الوطنیة في عالم بال ھویة /  حسین كامل بھاء الدین.

44564-44566                                                                                                                      

.  حسین كامل بھاء الدین4172

الوطنیة في عالم بال ھویة /  حسین كامل بھاء الدین.

44975-44979                                                                                                                      

.  حسین كریم4173

مفھوم الحكم الصالح /  حسین كریم.

48821-48825                                                                                                                      

.  حسین على الحاج4174

الفكر السیاسي و البناء اإلدیولوجي بین المجتمع العربي /  حسین على الحاج.

50269-50273                                                                                                                      

.  حسین على الحاج4175

تاریخ اإلسالم السیاسي الدعوة و التشریع /  حسین على الحاج.

50274-50278                                                                                                                      

.  حسین علي عكاش4176

األدیان و الحركات الدینیة في ألمانیا /  حسین علي عكاش.

52887-52891                                                                                                                      

.  حسین عمر4177

دلیل المنظمات الدولیة : منظمة األمم المتحدة ، منظمات عالمیة متخصصة و منظمات إقتصادیة إقلیمیة /  حسین عمر.

54839-54843                                                                                                                      

.  حسین عمر4178

الجات و الخصخصة : الكیانات اإلقتصادیة الكبرى، التكاثر البشري و الرفاھیة، مشكالت إقتصادیة معاصرة /  حسین عمر.

54897-54901                                                                                                                      

.  حسین علوان4179
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اشكالیة بناء الثقافة المشاركة في الوطن العربي /  حسین علوان.

43854-43858                                                                                                                      

.  حسین عثمان4180

النظم السیاسیة /  حسین عثمان.

38626-38630                                                                                                                      

.  حسین عثمان4181

أصول علم اإلدارة /  حسین عثمان.

38670-38674                                                                                                                      

.  حسین عثمان4182

النظم السیاسیة /  حسین عثمان.

44210-44214                                                                                                                      

.  حسین عثمان4183

النظم السیاسیة /  حسین عثمان.

44918-44924                                                                                                                      

.  حسین عبد4184

مستقبل النفط العر بي /  حسین عبد.

47664-47668                                                                                                                      

.  حسین عبد هللا4185

مستقبل النفط العربي /  حسین عبد هللا.

36953-36955                                                                                                                      

.  حسین عبد هللا4186

مستقبل النفط العربي /  حسین عبد هللا.

39302-39305                                                                                                                      

.  حسین عبد هللا4187

السیاسات النفطیة العربیة : تقییم نقدي /  حسین عبد هللا.

53749-53753                                                                                                                      

.  حسین عبد الحمید4188

التغیر اإلجتماعي و التنمیة السیاسیة في المجتمعات النامیة /  حسین عبد الحمید.

31645-31650                                                                                                                      

.  حسین عبد الحمید4189

اإلرھاب و التطرف /  حسین عبد الحمید.
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31654-31656                                                                                                                      

.  حسین عبد الحمید4190

العلم والبحث العلمي دراسة في مناھج العلوم /  حسین عبد الحمید.

35706                                                                                                                                  

.  حسین عبد الحمید4191

أصول البحث العلمي /  حسین عبد الحمید.

49198-49202                                                                                                                      

.  حسین عبد الحمید4192

التخطیط : مدخل إقتصادي إجتماعي /  حسین عبد الحمید.

49275-49279                                                                                                                      

.  حسین عبد الحمید4193

القیادة : دراسة في علم اإلجتماع النفسي و اإلداري و التنظیمي /  حسین عبد الحمید.

49280-49284                                                                                                                      

.  حسین عبد الحمید4194

علم اإلجتماع النفسي /  حسین عبد الحمید.

49300-49304                                                                                                                      

.  حسین عبد الحمید4195

الطبقات اإلجتماعیة و المجتمع /  حسین عبد الحمید.

49305-49308                                                                                                                      

.  حسین عبد الحمید4196

األخالق : دراسة في علم اإلجتماع األخالقي /  حسین عبد الحمید.

49324-49328                                                                                                                      

.  حسین عبد الحمید4197

اإلرھاب و التطرف /  حسین عبد الحمید.

49340-49344                                                                                                                      

.  حسین عبد الحمید4198

علم اإلجتماع الریفي /  حسین عبد الحمید.

49359-49363                                                                                                                      

.  حسین عبد الحمید4199

الطبقات اإلجتماعیة و المجتمع /  حسین عبد الحمید.

51830-51833                                                                                                                      
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.  حسین عبد الحمید4200

األخالق : دراسة في علم اإلجتماع األخالقي /  حسین عبد الحمید.

51839-51841                                                                                                                      

.  حسین عبد الحمید4201

مشكالت المدینة : دراسة في علم اإلجتماع الحضري /  حسین عبد الحمید.

51842-51846                                                                                                                      

.  حسین عبد الحمید4202

اإلرھاب و التطرف /  حسین عبد الحمید.

51847-51850                                                                                                                      

.  حسین عبد الحمید4203

ثورات الربیع العربي : مقارنة بالثورات العالمیة /  حسین عبد الحمید.

51851-51855                                                                                                                      

.  حسین عبد الحمید4204

ثورات الربیع العربي مقارنة بالثورات العالمیة /  حسین عبد الحمید.

54636-54638                                                                                                                      

.  حسین عبد الحمید أحمد رشوان4205

2006.الدیمقراطیة والحریة وحقوق اإلنسان : دراسة في علم اإلجتماع السیاسي /  حسین عبد الحمید أحمد رشوان. - اإلسكندریة : المكتب الجامعي الحدیث، 

الدیمقراطیة؛ الحریة؛ حقوق اإلنسان؛ علم اإلجتماع السیاسي
31261-31264                                                                                                                      

.  حسین عبد الحمید رشوان4206

2008.األحزاب السیاسیة وجماعات المصلحة والضغط : دراسةفي علم اإلجتماع السیاسي. /  حسین عبد الحمید رشوان. - اإلسكندریة : مركز اإلسكندریة للكتاب، 

األحزاب السیاسیة؛ جماعات المصلحة؛ جماعات الضغط؛ علم اإلجتماع السیاسي
31231-31234                                                                                                                      

.  حسین عبد الحمید رشوان4207

اإلیدلوجیا والمجتمع /  حسین عبد الحمید رشوان.

36707-36712                                                                                                                      

.  حسین عبد الحمید رشوان4208

العالقات اإلجتماعیة في القوات المسلحة /  حسین عبد الحمید رشوان.

45369-45373                                                                                                                      

.  حسین، عبد الحمید رشوان4209

التنمیة اجتماعیا ثقافیا اقتصادیا سیاسیا اداریا بشریا / عبد الحمید رشوان حسین.

نسخة مفقودة

29579 - 29577                                                                                                                  
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.  حسین عبد الواحد4210

حرب بوش /  حسین عبد الواحد.

44682-44682                                                                                                                      

.  حسین عبد الواحد4211

حرب بوش /  حسین عبد الواحد.

45108-45112                                                                                                                      

.  حسین عقیل أبو غزلة4212

الحركات األصولیة واإلرھاب في الشرق األوسط /  حسین عقیل أبو غزلة.

35820                                                                                                                                  

.  حسین فریجة4213

مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة : دراسة مقارنة في القانون الفرنسي و المصري و الجزائري /  حسین فریجة.

34048-34049                                                                                                                      

.  حسین إبراھیم أحمد4214

مع الحریة ضد الفساد /  حسین إبراھیم أحمد.

53085-53089                                                                                                                      

.  حسینالحاج علي أحمد4215

خصخصة  األمن : الدور المتنامي للشركات /  حسینالحاج علي أحمد.

36903-36905                                                                                                                      

.  حسینة، بوشیخ4216

2010. - 397.برامج الراي في قناة الجزیرة الفضائیة / بوشیخ حسینة. - لبنان : دار الوسام العربي، 

55840/1-55840/9                                                                                                              

.  حسیني رضوان4217

دور التحكیم و القضاء الدولیین في تسویة منازعات الحدود البحریة /  حسیني رضوان.

52431-52435                                                                                                                      

.  خشیب، جالل4218

افاق االنتقال الدیموقراطي في روسیا : دراسة نقدیة في البنى والتحدیات / جالل خشیب.

55438/1-55438/2                                                                                                              

.  حشیش4219

أساسیات اإلقتصاد الدولي /  حشیش، شھاب.

38714-38716                                                                                                                      

.  یسیوني عبد الرؤوف ھاشم4220
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المفوضیة األوروبیة : الحكومة المركزیة لإلتحاد األوروبي /  یسیوني عبد الرؤوف ھاشم.

40299-40302                                                                                                                      

.  یسري محمد أبو العا4221

استراتجیة االعالم والتنمیة /  یسري محمد أبو العا.

32725-32729                                                                                                                      

.  یسري الجوھري4222

الجغرافیة الحضاریة /  یسري الجوھري.

49434-49437                                                                                                                      

.  یسرى الجوھرى4223

الجغرافیا الحضاریة /  یسرى الجوھرى.

51879-51881                                                                                                                      

.  حكیم بن الشیخ4224

 /  حكیم بن الشیخ.1912-1936األمیر خالد و دوره في الحركة الوطنیة الجزائریة ما بین 

55133                                                                                                                                  

.  حقي على نوري4225

النزاعات الدولیة للمیاه المشتركة في بالد ما بین النھرین /  حقي على نوري.

50179-50183                                                                                                                      

.  حققھ و علق علیھ / محمد فتحي أبو بكر4226

طبائع اإلستبداد و مصارع العباد لعبد الرحمن الكواكبي /  حققھ و علق علیھ / محمد فتحي أبو بكر.

53260-53264                                                                                                                      

.  حقوق االنسان : دراسة مقارنة.4227

48233-48237                                                                                                                      

.  حقوق االنسان في الفكر العربي دراسات = سلمى.4228

24085-24087                                                                                                                      

.  حقوق اإلنسان : الرؤى العالمیة واإلسالمیة و االعربیة.4229

40723-40727                                                                                                                      

2008..  حقوق اإلنسان أنواعھا و طرق حمایتھا في القوانین المحلیة والدولیة. - االسكندریة : المكتب العربي الحدیث، 4230

حقوق اإلنسان

تدور خطة بحث :" حقوق اإلنسان أنواعھا وطرق حمایتھا في القوانین المحلیة والدولیة"،في ثالثة محاور وھي: النظریة العامة لحقوق اإلنسان، أنواع حقوق 
اإلنسان، حمایة حقوق اإلنسان.

31534-31539                                                                                                                      

.  حقوق اإلنسان الرؤى العالمیة واإلسالمیة والعربیة.4231
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39211-39215                                                                                                                      

.  حقوق اإلنسان العربي.4232

40728-40732                                                                                                                      

.  حقوق اإلنسان في الوطن العربي.4233

43178-43179                                                                                                                      

2010..  حقوق اإلنسان في الوطن العربي 4234

38907-38908                                                                                                                      

2010..  حقوق اإلنسان في الوطن العربي 4235

42520-42522                                                                                                                      

.  دعاء ابراھیم عبد المجید4236

دور مؤسسات و جمعیات المجتمع المدني في مراقبة العملیة اإلنتخابیة /  دعاء ابراھیم عبد المجید.

52339-52343                                                                                                                      

.  دعد رفیق دالل4237

اقتصادیات الوطن العربي  و دور مدخل االنتاج /  دعد رفیق دالل.

46395-46399                                                                                                                      

.  یعقوب، شریت4238

2014. - 156.دولة اسرائیل زائلة / شریت یعقوب. - عمان : دار الیازوري العلمیة، 

55780/1-55780/8                                                                                                              

.  جعفر جاسم4239

المكتبات الرقمیة واقعھا ومستفبلھا /  جعفر جاسم.

34995-35000                                                                                                                      

.  جعفر جاسم4240

مقدمة في اإلدارة االقتصاد الرقمي /  جعفر جاسم.

34379-34384                                                                                                                      

.  جعفر جاسم4241

مقدمة في افقتصاد المعرفي /  جعفر جاسم.

43752-43753                                                                                                                      

.  جعفر حسن جاسم4242

المكتبات الرقمیة : واقعھا ومستقبلھا /  جعفر حسن جاسم.

43049-43051                                                                                                                      
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.  جعفر سبحاني4243

عصمة األنبیاء في القرآن الكریم /  جعفر سبحاني.

34021                                                                                                                                  

.  جعفر، قاسم حمد4244

أنظمة الدفاع الجوي : الصواریخ المضادة  للطائرات في المنطقة العربیة / قاسم حمد جعفر.

انظمة الدفاع - الدفاع الجوي
55979                                                                                                                                  

.  جعفر عباس4245

تاریخ افریقیا الحدیث والمعاصر /  جعفر عباس.

36402-36406                                                                                                                      

.  جعفر عبد السادة بھیر الدراجي4246

2008.تعطیل الدستور : دراسة مقارنة /  جعفر عبد السادة بھیر الدراجي. - عمان : دار الحامد، 

الدساتیر

الداساتیر حینما تنظم األمور الحساسة والمھمة یبقىعلیھا حتى یكتمل دورھا وفاعلیتھا وتحقیق األھداف المرجوة منھا ان تكون مطبقة ومحترمة بصورة كاملة ومستمرة 
من قبل الكافة حكاما ومحكومین، حال دخولھا مرحلة النفاذ والتطبیق. فیحدث ان تتعرض الدساتیر للتعطیل في ظروف مختلفة ولمبررات ودوافع متعددة، ومن ھنا تبرز 

المفارقة بین أھمیة وخطورة ھذا الموضوع .
30758-30763                                                                                                                      

Ivar Ekeland  .4247

le chaos /  Ivar Ekeland.

55942                                                                                                                                  

.  جفال، عمار4248

التغیر واإلستمراریة في األھمیة اإلستراتیجیة لمنطقة الخلیج العربي / عمار جفال.

37108-37117                                                                                                                      

.  جفال، عمار4249

2)).. - (دراسات دولیة (2008التغیر واإلستمراریة في األھمیة اإلستراتیجیة لمنطقة الخلیج العربي / عمار جفال. - الجزائر : دار ھومة، 

الخلیج العربي؛ استراتیجیة الخلیج العربي

یھدف ھذا العمل إلى تحلیل األھمیة الجیو_إستراتیجیة لمنطقة الخلیج العربي في أبعادھا الثالثة: _التغیر واإلستمراریة في األھمیة الجیو - إستراتیجیة لمنطقة الخلیج 
العربي: التطور التاریخي._ األھمیة الجیو- استراتیجیة لمنطقة الخلیج العربي في مواجھة روسیا (أطروحة التنافس الدائم بین القوى الكبرى القاریة والقوى الكبرى 

البحریة ). _ وأخیرا، األھمیة الجیو- إستراتیجیة لمنطقة الخلیج العربي في المحیط الھندي.
31928-31937                                                                                                                      

.  جفال، عمار4250

1.استعمال االسلحة المحرمة دولیا طیلة العھد االستعماري الفرنسي في الجزائر / عمار جفال، بوقارة, حسین, منصوري, عمار, لعبودي, كاظم و آخرون. - ط.

االسلحة المحرمة، دولیا
55959                                                                                                                                  

.  دفاع سقراط.4251

37618-37622                                                                                                                      
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.  حفیان عبد الوھاب4252

دور إدارة الموارد البشریة في تحقیق المیزة التنافسیة في المنظمات /  حفیان عبد الوھاب.

52165-52169                                                                                                                      

.  حفیظة الحداد4253

الموجز في القانون الدولي الخاص بالكتاب األول /  حفیظة الحداد.

34505-34510                                                                                                                      

.  دھام محمد العزاوي4254

األقلیات و األمن القومي /  دھام محمد العزاوي.

44552-44556                                                                                                                      

.  دھان محمد العزاوي4255

األقلیات  واألمن القومي العربي /  دھان محمد العزاوي.

35859-35863                                                                                                                      

.  جھاد محمد4256

اسرائیل حیاتھم وتاریخھم /  جھاد محمد.

36292-36294                                                                                                                      

.  جھاد محمد البریزات4257

2008.الجریمة المنظمة /  جھاد محمد البریزات. - عمان : دار الثقافة، 

الجریمة المنظمة؛ الجریمة؛ مكافحة الجریمة؛ القانون الدولي

تتناول ھذه الرسالة الجریمة المنظمة، وقد تم تقسیمھا إلى ثالثة فصول: حیث أن الفصل األول في ثالثة مباحث: األول ماھیة الجریمة المنظمة من خالل بیان التطور 
التاریخي، وفي الثاني التعریف، وقد أشار الباحث إلى صعوبة التوصل إلى تعریف موحد على المستوى الدولي، وفي الثالث أشار إلى الركن المادي والمعنوي. أما 
الفصل الثاني فقد تناول نطاق الجریمة المنظمة، من خالل تمییزھا عنغیرھا من األنشطة اإلجرامیة، وبیان أھم أنشطة المنظمات اإلجرامیة، وأھم ھذه المنظمات.أما 
الفصل الثالث فقد تم تخصیصھ لمكافحة الجریمة المنظمة، وتناول ذلك في ثالثة مباحث:خصص الول للحدیث عن مناھج التشریعیات في المواجھةالمباشرة والغیر 

المباشرة، وفي الثاني أشار للتعون الدولي في مواجھة الجریمة المنظمة من خالل التنسیق بین التشریعیات المختلفة، والتعاون الشرطي والقضائي في مواجھتھا. وفي 
الخیر تم إبراز أھم النتائج و التوصیات.

30213-30218                                                                                                                      

.  جھاد البریزات4258

الجریمة المنظمة : دراسة تحلیلیة /  جھاد البریزات.

34428-34433                                                                                                                      

.  جھاد صفا4259

أبحاث في القانون اإلداري /  جھاد صفا.

38601-38605                                                                                                                      

.  جھاد عبد اإللھ الخنیزي4260

السلفیة و الشیعة /  جھاد عبد اإللھ الخنیزي.

52973-52977                                                                                                                      
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.  جھاد عودة4261

ثقافة الدولة اللیبرالیة /  جھاد عودة.

53503-53507                                                                                                                      

.  جو نا ثان سمیالنكیس4262

إدارة الموارد البشریة /  جو نا ثان سمیالنكیس.

41037-41041                                                                                                                      

.  جول، محمد زاھد4263

التجربة النھضویة التركیة / محمد زاھد جول.

55457                                                                                                                                  

.  حول الخیار الدیمقراطي.4264

39287-39290                                                                                                                      

.  دومنیك سوردیل4265

اإلسالم في القرون الوسطى /  دومنیك سوردیل.

37794-37798                                                                                                                      

.  جون ل إسبوزیتو4266

التھدید اإلسالمي : خرافة أم حقیقة؟ /  جون ل إسبوزیتو، (ترجمة)  قاسم عبده قاسم.

47338                                                                                                                                  

.  جون أالن4267

التخطیط اإلستراتیجي الناجح /  جون أالن.

47432                                                                                                                                  

.  جون لیشتھ4268

خمسون مفكرا أساسیا معاصراا : من البنیویة إلى ما بعد الحداثة /  جون لیشتھ.

35025-35030                                                                                                                      

.  جون لیشتھ4269

خمسون مفكرا سیاسیا معاصر /  جون لیشتھ.

40793-40797                                                                                                                      

.  جون آربرادلي4270

مابعد الربیع العربي /  جون آربرادلي.

49529-49533                                                                                                                      

.  جون االن4271

التخطیط االستراتیجي الناجح /  جون االن.

414



46456-46460/1                                                                                                                  

.  جون اھرنبرغ4272

المجتمع المدني الناریخ النقدي للفكر /  جون اھرنبرغ.

39161-39165                                                                                                                      

.  جون بیار كوت4273

من اجل علم االجتماع السیاسي /  جون بیار كوت.

34010                                                                                                                                  

.  جون بیار كوت4274

من أجل علم إجتماع سیاسي /  جون بیار كوت.

26920-26920/1                                                                                                                  

.  جون تكسل4275

تفكك نسیج الحیاة : سلسلة ورلد واتش العربیة /  جون تكسل.

46516-46520                                                                                                                      

.  جون رالستون سول4276

إنھیار العولمة و إعادة إختراع العالم /  جون رالستون سول.

32269-32273                                                                                                                      

.  جون رارابیب4277

 /  جون رارابیب، بیتر بیرغ.ISO 9000دلیل الجیب إلى 

37017-37021                                                                                                                      

.  جون سكوت4278

خمسون عالم إجتماعیا /  جون سكوت.

41270-41274                                                                                                                      

.  جون كالینون تماس4279

مشاركة الجمھور في القرارات العامة : مھارات واستراتیجیات جدیدة للمدیرین بالحكومة /  جون كالینون تماس، فایزة حكیم؛ احمد منیب. - القاھرة : الدار الدولیة 
1995.لإلستثمارات الثقافیة، 

47382                                                                                                                                  

.  جون كالیتون توماس4280

مشاركة الجمھوریة في القرارات العامة /  جون كالیتون توماس.

46511-46515                                                                                                                      

.  جون كاو4281

2001.اإلبداع في المشروعات : ودور اإلرتجال الحر /  جون كاو، اسعد حلیم. - القاھرة : مركز األھرام للترجمة والنشر، 

47383                                                                                                                                  
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.  جون فریدمان4282

التمكین سیاسة التنمیة البدیلة /  جون فریدمان.

49499-49503                                                                                                                      

.  جون إیھرنبرغ4283

المجتمع المدني : التاریخ النقدي للفكرة /  جون إیھرنبرغ.

36804-36808                                                                                                                      

.  جون إإھرنبرغ4284

المجتمع المدني التاریخ النقدي للفكرة /  جون إإھرنبرغ.

40661-40665                                                                                                                      

.  دونالد4285

ثورة اإلدارة العامة /  دونالد.

38226-38227                                                                                                                      

.  دونالد4286

ثورة اإلدارة العامة /  دونالد.

42625-42627                                                                                                                      

.  جوني ویست4287

كرامة-رحالت في الربیع العربي /  جوني ویست.

52079-52083                                                                                                                      

.  یونس، مؤید4288

أدوار القوى اآلسیویة الكبرى / مؤید یونس.

55463                                                                                                                                  

.  یونس ابراھیم4289

2007.البیئة والتشرعیات البیئة /  یونس ابراھیم. - عمان : دار الحامد، 

البیئة؛ التشریعات البیئیة؛ حمایة البیئة
29989-29994                                                                                                                      

.  یونس شلبي4290

التربیة العامة في المجتمعات العربیة /  یونس شلبي.

38057-38061                                                                                                                      

.  یونسي فضیلة4291

2012.استراتیجیات الخطاب في النشید الوطني : دراسة تداولیة /  یونسي فضیلة. - الجزائر : دار میم للنشر، 

48011                                                                                                                                  

.  دومینیك  فارال4292
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) /  دومینیك  فارال.1954-1962معركة جبال النمامشة (

33686                                                                                                                                  

.  جولیاني4293

دراسات عالمیة : رؤیتان لسیاسة الخارجیة األمریكیة /  جولیاني.

42813-42815                                                                                                                      

.  یولیوس أویتنج4294

رحلة داخل الجزیرة العربیة /  یولیوس أویتنج، (ترجمة)  سعید بن فایز السعید.

55224-55225                                                                                                                      

.  جواد مطلق محمد4295

القرار اإلداري السلبي و أحكام الطعن فیھ /  جواد مطلق محمد.

52406-52410                                                                                                                      

.  جواد العارف4296

التخطیط والتنمیة الزراعیة /  جواد العارف.

43636-43640                                                                                                                      

.  جواد ابراھیم محمد4297

الصراع بین الغرب واإلسالم من یفجره؟ ولماذا؟ /  جواد ابراھیم محمد.

40148-40150                                                                                                                      

.  جواد كاظم لفتھ الكعبي4298

مسارات الثقافة التنظیمیة في إدارة الجامعة المعاصرة /  جواد كاظم لفتھ الكعبي.

52782-52786                                                                                                                      

.  جواھر القنادیلي4299

التقویم في التعلم العالي /  جواھر القنادیلي.

41722-41726                                                                                                                      

.  جواھر القندفلي4300

ادارة األفراد /  جواھر القندفلي.

49894-49898                                                                                                                      

.  دوتل سوریل4301

األوجھ العدید للرقص /  دوتل سوریل.

578/08                                                                                                                                

.  جوتیار محمد رشید صدیق4302

المسؤولیة الدولیة عن اتھامات الشركات المتعددة الحنسیات  لحقوق االنسان /  جوتیار محمد رشید صدیق.
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الشركات متعددة الجنسیات؛ حقوق افنسان؛ المسؤلیة الدولیة
29934-29939                                                                                                                      

.  دوجالس لیتل4303

 /  دوجالس لیتل.Hاإلستشراق األمریكي 

49485-49487                                                                                                                      

.  دوجالس موسثیت4304

مبادئ التنمیة المستدامة /  دوجالس موسثیت.

48503-48507                                                                                                                      

.  جودت عبد الكیرم یوسف4305

العالقات الخارجیة للدولة الرستومیة /  جودت عبد الكیرم یوسف.

39934                                                                                                                                  

.  جودت عبد الھادي4306

أسالیب البحث العلمي (مفاھیمھ، أدواتھ، طرقھ) /  جودت عبد الھادي.

36666-36670                                                                                                                      

.  جودت عزت عطوي4307

اإلدارة التعلیمیة واإلشراف التربوي أصولھا وتطبیقاتھا /  جودت عزت عطوي.

35134-35138                                                                                                                      

.  جودت عطوي4308

اسالیب البحث العلمي مفاھیمھ وادواتھ وطرقھ اإلحصائیة /  جودت عطوي.

43846-43848                                                                                                                      

.  جودتعزت عطوي4309

أسالیب البحث العلمي ( مفاھیمھ، أدواتھ، طرقھ اإلحصائیة) /  جودتعزت عطوي.

34634-34639                                                                                                                      

.  جودي االخضر بوالطمین4310

1993.مسیرة الثورة الجزائریة من خالل مواثقیھا /  جودي االخضر بوالطمین. - دار البعث : قسنطینة، 

51332                                                                                                                                  

.  جودي اتومي4311

العقید عمیروش بین األسطورة والتاریخ /  جودي اتومي.

33646                                                                                                                                  

.  جودي اتومي4312

العقید عمیروش أمام مفترق الطرق /  جودي اتومي.

33655                                                                                                                                  
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.  دور البحث العلمي في التنمیة.4313

50522-50526                                                                                                                      

.  دور التشریعات والقوانین في حمایة البیئة.4314

42231-42235                                                                                                                      

.  دور العوامل الخارجیة في صناعة السیاسة الخارجیة الجزائریة.4315

54304-54308                                                                                                                      

.  دور كایم4316

قواعد المنھج في علم اإلجتماع /  دور كایم.

51351                                                                                                                                  

.  دورثي لیدز4317

فن التحدث مع اآلخرین باللباقة /  دورثي لیدز.

46451-46455                                                                                                                      

.  جورج لوفران4318

الحركة النقابیة في العالم /  جورج لوفران، (ترجمة)  إلیاس مرعي.

51356                                                                                                                                  

.  جورج المصري4319

ناصریة الناصریة الغائبة /  جورج المصري.

45349-45353                                                                                                                      

.  جورج باالندیة4320

االنتروبولوجیا السیاسیة /  جورج باالندیة، علي المصري.

35234-34235                                                                                                                      

.  جورج باالندیھ4321

االنتروبولوجیا السیاسیة /  جورج باالندیھ.

37348-37352                                                                                                                      

.  جورج سباین4322

 /  جورج سباین.1تطور الفكر السیاسي ج

41594/1-41597/1                                                                                                              

.  جورج سباین4323

 /  جورج سباین.2تطور الفكر السیاسي ج 

41594/2-41597/2                                                                                                              

.  جورج سباین4324
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 /  جورج سباین.3تطور الفكر السیاسي ج

41594/3-41597/3                                                                                                              

.  جورج سباین4325

 /  جورج سباین.4تطور الفكر السیاسي ج

41594/4-41597/4                                                                                                              

.  جورج سباین4326

 /  جورج سباین.5تطور الفكر السیاسي ج

41594/5-41597/5                                                                                                              

.  جورج شكري كتن4327

دراسات استراتیجیة : العالقات الروسیة العربیة /  جورج شكري كتن.

42798-42800                                                                                                                      

.  یوري كوزلوفسكي4328

الفلسفة الیابانیة المعاصرة /  یوري كوزلوفسكي، جراد محمد.

37331-37332                                                                                                                      

.  یوري كوزلوفسكي4329

الفلسفة الیابانیة المعاصرة /  یوري كوزلوفسكي.

42475-42477                                                                                                                      

.  جورج كوسي4330

أراق الحضرات /  جورج كوسي.

37638-37642                                                                                                                      

.  جورج قرم4331

تاریخ الشرق الوسط /  جورج قرم.

38401-38405                                                                                                                      

.  جورج، قرم4332

تاریخ الشرق االوسط : من االزمنة القدیمة الى الیوم / قرم جورج.

55435/1-55435/2                                                                                                              

.  جورج غریب4333

الغزل تاریخھ و إعالمھ /  جورج غریب.

33939                                                                                                                                  

.  جورج غریب4334

شعر اللھو و الخمر تاریخھ و إعالمھ /  جورج غریب.
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33941                                                                                                                                  

.  جورج غورفیتش، خلیل أحمد4335

األطر االجتماعیة للمعرفة / خلیل أحمد جورج غورفیتش.

42469-42471                                                                                                                      

.  جورج فریدمان / بیار نافیل4336

730.رسالة في سوسیولوجیا العمل /  جورج فریدمان / بیار نافیل، جان رنیھ تریانتونیوالند عمانوئیل؛ 

51324                                                                                                                                  

.  یورس برس4337

القیادة اإلداریة الفعالة /  یورس برس. - (سلسلة اإلدارة المثلى).

35529-35533                                                                                                                      

.  یورك بري4338

تقیم فریق العمل /  یورك بري. - (سلسلة ااإلدارة المثلى).

35423-35427                                                                                                                      

.  یورك برس4339

التسویق الفعال /  یورك برس. - (سلسلة اإلدارة المثلى).

35286-35290                                                                                                                      

.  یورك برس4340

إدارة األفراد /  یورك برس. - (سلسلة  اإلدارة المثلى).

37037-37041                                                                                                                      

.  یورك برس4341

تقییم فریق العمل /  یورك برس. - (سلسلة اإلدارة المثلى).

37042-37046                                                                                                                      

.  یورغن ھابرماس : العقالنیة.4342

54974-54978                                                                                                                      

.  جوزیف4343

حتمیة القیادة /  جوزیف.

12883                                                                                                                                  

.  جوزیف أ شومبیتر4344

الرأسمالیة و االشتراكیة و الدیمقراطیة /  جوزیف أ شومبیتر.

47459-47463                                                                                                                      
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.  جوزیف، ناي4345

الحكم في عالم یتجھ نحو العولمة / ناي جوزیف، دوناھیو, جون.

الحكم - في العالم - العولمة
55984                                                                                                                                  

.  جوزیف نسیم یوسف4346

2009.تاریخ العصور الوسطى األوروبیة وحضارتھا /  جوزیف نسیم یوسف. - اإلسكندریة : دار المعرفة الجامعیة، 

لعصور الوسطى األوروبیة
33322-33327                                                                                                                      

.  جوزیف نسیم یوسف4347

دراسات في تاریخ العالقات بین الشرق والغرب في العصور الوسطى /  جوزیف نسیم یوسف.

35992-35995                                                                                                                      

.  جوزیف نسیم یوسف4348

المكتبة التاریخیة ومناھج البحث /  جوزیف نسیم یوسف.

36418-36422                                                                                                                      

.  جوزیف س.ناي4349

التعددیة السیاسیة في عالم الجنوب /  جوزیف س.ناي.

35996                                                                                                                                  

.  جوزیف ستجلیز4350

النظم اإلقتصادیة العالمیة الجدیدة العولمة وأثرھا السلبي على الشعوب /  جوزیف ستجلیز.

43508-43512                                                                                                                      

.  خوسیھ كازانوفا4351

األدیان العامة في العالم الحدیث /  خوسیھ كازانوفا.

40695-40699                                                                                                                      

.  یوسف مناصریة4352

دور النخبة الجزائریة في الحركة الوطنیة التونسیة بین الحربین العالمیتین /  یوسف مناصریة.

55069                                                                                                                                  

.  یوسف مناصریة4353

 /  یوسف مناصریة.1830-1962دراسات و أبحاث في المقاومة و الحركة الوطنیة الجزائریة 

55070                                                                                                                                  

.  یوسف مناصریة4354

1987 / 1962.النشاط الصھیوني في الجزائر 

55107                                                                                                                                  
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.  یوسف مناصریة4355

1954 / 1962.دراسات و أبحاث حول الثورة التحریریة 

55108                                                                                                                                  

.  یوسف مناصریة4356

آراء و مواقف في تاریخ الجزائر المعاصرة /  یوسف مناصریة.

55109                                                                                                                                  

.  یوسف، أیمن4357

التجربة النھضویة الھندیة / أیمن یوسف.

55458                                                                                                                                  

.  یوسف محمد جمعھ الصواني4358

لیبیا : الثورة و تحدیات بناء الدولة /  یوسف محمد جمعھ الصواني.

53701-53705                                                                                                                      

.  یوسف مرزوق4359

المدخل الي حرفیة الفن االذاعي /  یوسف مرزوق.

500 /08                                                                                                                              

.  یوسف الحسن4360

البعد الدیني في السیاسة األمریكیة تجاه الصراع العربي /  یوسف الحسن.

39141-39145                                                                                                                      

.  یوسف القراضاوي4361

الوطن والمواطنة في ضوء األصول العقیدیة والمقاصد الشرعیة /  یوسف القراضاوي.

41245-41249                                                                                                                      

.  یوسف القرضاوي4362

الدین والسیاسة /  یوسف القرضاوي.

32660-32664                                                                                                                      

.  یوسف القرضاوي4363

االسالم والعنف /  یوسف القرضاوي.

32665-32669                                                                                                                      

.  یوسف القرضاوي4364

الزكاة دورھا في عالج المشكالت اإلقتصادیة /  یوسف القرضاوي.

52041-52045                                                                                                                      

.  یوسف القرضاوي4365
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الدین و السیاسة تأصیل ورد شبیھات /  یوسف القرضاوي.

52143-52147                                                                                                                      

.  یوسف القرضوي4366

الدین والسیاسة : ورد شبھات /  یوسف القرضوي.

41240-41244                                                                                                                      

.  یوسف ابیكر محمد4367

محاكمة مجرمي الحرب أمام المحاكم الجنائیة الدولیة /  یوسف ابیكر محمد.

49695_49694                                                                                                                      

.  یوسف ابكر محمد4368

محاكمة مجرمي الحرب /  یوسف ابكر محمد.

54210-54212                                                                                                                      

.  یوسف، احمد البساتین4369

2013. - 96.االسالم واالستعمار / احمد البساتین یوسف. - االردن : دار الكتاتب الحدیسث، 

55828/1-55828/4                                                                                                              

.  یوسف جمیل داھود4370

نحو خطاب سیاسي دیمقراطي /  یوسف جمیل داھود.

42384-42388                                                                                                                      

.  یوسف جمیل داھود4371

نحو خطاب سیاسي دیمقراطي /  یوسف جمیل داھود.

44276-44280                                                                                                                      

.  یوسف جمیل داھود4372

نحو خطاب سیاسي دیموقراطي /  یوسف جمیل داھود.

46141-46144                                                                                                                      

.  یوسف حمیطوش4373

منابع الثقافة السیاسیة و الخطاب الوطني عند كل من مصالي الحاج و فرحات عباس /  یوسف حمیطوش.

55058                                                                                                                                  

.  یوسف خلیفة4374

مجلس التعاون الخلیجي في مثلث الوراثة و النفط ... /  یوسف خلیفة.

47644                                                                                                                                  

.  یوسف حاشي4375

في النظریة الدستوریة /  یوسف حاشي.
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38581-38585                                                                                                                      

.  یوسف حسن4376

حقوق اإلنسان والمواثیق الدولیة /  یوسف حسن.

41327-41331                                                                                                                      

.  یوسف حسن4377

المحكمة الدولیة /  یوسف حسن.

41332-41336                                                                                                                      

.  یوسف حسن4378

الدبلوماسیة الدولیة /  یوسف حسن.

41337-41341                                                                                                                      

.  یوسف حسن4379

الجریمة الدولیة المنظمة في القانون الدولي /  یوسف حسن.

44085-44089                                                                                                                      

.  یوسف حسن4380

الدبلوماسیة الدولیة /  یوسف حسن.

44108-44112                                                                                                                      

.  یوسف حسن4381

التجارة اإللكترونیة وابعادھا القانونیة الدولیة /  یوسف حسن.

44325-44329                                                                                                                      

.  یوسف حسن4382

حقوق اإلنسان والمواثیق الدولیة /  یوسف حسن.

44395-44399                                                                                                                      

.  یوسف حسن4383

المحاكمات الدولیة المعاصرة لمجرمي الحرب و التطھیر العرقي.... /  یوسف حسن.

46092-46093                                                                                                                      

.  یوسف حسن4384

حقوق المرأة في القانون الدولي و الشریعة /  یوسف حسن.

48372-48376                                                                                                                      

.  یوسف حسن4385

المنظمات الدولیة و المنازعات في القانون الدولي /  یوسف حسن.

48377-48381                                                                                                                      
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.  یوسف حسن4386

البنوك اإللكترونیة /  یوسف حسن.

48382-48386                                                                                                                      

.  یوسف حسن4387

اإلقتصاد اإللكتروني /  یوسف حسن.

48387-48391                                                                                                                      

.  یوسف حسن4388

التسویق اإللكتروني /  یوسف حسن.

48397-48401                                                                                                                      

.  یوسف حسن4389

المحكمة الدولیة /  یوسف حسن.

48405-48409                                                                                                                      

.  یوسف حسن4390

األزمة العالمیة من منظور القانون الدولي /  یوسف حسن.

48410-48413                                                                                                                      

.  یوسف حسن4391

الجرائم الدولیة لألنترنت /  یوسف حسن.

48414-48418                                                                                                                      

.  یوسف حسن4392

حقوق اإلنسان و المواثیق الدولیة /  یوسف حسن.

48419-48423                                                                                                                      

.  یوسف حسن4393

جریمة غسل األموال عبر شبكات األنترنت و بنوك الویب /  یوسف حسن.

48424-48428                                                                                                                      

.  یوسف حسن4394

العولمةواإلقتصاد الدولي /  یوسف حسن.

48444-48448                                                                                                                      

.  یوسف، حسن4395

العالقات الدولیة و النظام السیاسي الدولي / حسن یوسف.

55455/1-55455/3                                                                                                              

.  یوسف، حسن4396
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علم االجتماع السیاسي / حسن یوسف.

55742/1-55742/3                                                                                                              

.  یوسف، حسن4397

التحلیل السیاسي لمشكالت الشرق األوسط / حسن یوسف.

55582/1-55582/3                                                                                                              

.  یوسف حسن یوسف4398

العولمة واإلقتصاد الدولي /  یوسف حسن یوسف.

41313-41316                                                                                                                      

.  یوسف حسن یوسف4399

الجریمة المنظمة الدولیة واإلرھاب الدولي /  یوسف حسن یوسف.

41317-41321                                                                                                                      

.  یوسف حسن یوسف4400

نظم العولمة و أثرھا على االقتصاد الدولي الحر /  یوسف حسن یوسف.

45891                                                                                                                                  

.  یوسف حسن یوسف4401

الدبلوماسیة الدولیة /  یوسف حسن یوسف.

45591-45593                                                                                                                      

.  یوسف حسن یوسف4402

نظم العولمة و أثرھا على اإلقتصاد الدولي الحر /  یوسف حسن یوسف.

54393                                                                                                                                  

.  یوسف حسن، یوسف4403

مدارس النظم السیاسیة الجدیدة / یوسف یوسف حسن.

55532/1-55532/3                                                                                                              

.  یوسف حسن، یوسف4404

االصالح السیاسي / یوسف یوسف حسن.

55537/1-55537/3                                                                                                              

.  یوسف حسن، یوسف4405

العدالة الدولیة والمجتمع الدولي / یوسف یوسف حسن.

55631/1-55631/3                                                                                                              

.  یوسف یوسف4406

القانون الجنائي الدولي /  یوسف یوسف.
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50978-50982                                                                                                                      

.  یوسف، یوسف حسن4407

الدولة المدنیة : مفاھیم وقواعد واحكام / یوسف حسن یوسف.

55643/1-55643/3                                                                                                              

.  یوسف سید محمود4408

رؤي جدیدة لتطویر التعلیم /  یوسف سید محمود.

32264-32268                                                                                                                      

.  یوسف سید محمود4409

أزمة الجامعة العربیة /  یوسف سید محمود.

41608-41612                                                                                                                      

.  یوسف سید محمود4410

رؤى جدیدة لتطویرالتعلیم الجامعي /  یوسف سید محمود.

49603_49600                                                                                                                      

.  یوسف سید محمود4411

رؤى جدیدة لتطویر التعلیم الجامعي /  یوسف سید محمود.

53313-53317                                                                                                                      

.  یوسف سید محمود4412

أزمة الجامعات العربیة /  یوسف سید محمود.

53323-53327                                                                                                                      

.  یوسف زیدان4413

جونتنامو /  یوسف زیدان.

52036-52040                                                                                                                      

.  یوسف كاظم المحیاوي، المحیاوي4414

الدرس الصوتي : عند أحمد بن محمد الجزري / المحیاوي یوسف كاظم المحیاوي.

55282                                                                                                                                  

.  یوسف علي عنیتي4415

الصومال : الجذور و األزمة الراھنة /  یوسف علي عنیتي.

55024-55028                                                                                                                      

.  یوسف ھالل4416

أسرار الجاسوسیة و لعبة المخابرات /  یوسف ھالل.

45000-45001                                                                                                                      
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.  جوزف ھورس4417

قیمة التاریخ /  جوزف ھورس، (ترجمة)  نسیم نصر.

51380                                                                                                                                  

.  یوسفي أمال4418

عدم مشروعیة اإلرھاب في العالقات الدولیة /  یوسفي أمال.

39567-39571                                                                                                                      

.  یوسفي أمال4419

بحوث في عالقات التعاون الدولي /  یوسفي أمال.

39577-39581                                                                                                                      

.  دوفرجیھ4420

علم اجتماع السیاسیة /  دوفرجیھ.

37263-37267                                                                                                                      

.  جوئل بینین4421

شتات الیھود المصریین /  جوئل بینین.

52055-52058                                                                                                                      

  .4422Jacqué، Jean Paul

Droit constitutionnel et institutions politiques / Jean Paul Jacqué.

55778                                                                                                                                  

  .4423Jauvert، Vincent

La face cachée du quai d'orsay / Vincent Jauvert.

55708/1-55708/3                                                                                                              

Jean Guellrc  .4424

UN Monde à repenser 11 septembre 2001 /  Jean Guellrc.

55949                                                                                                                                  

jean-michel dumond  .4425

la politique étrangére et de sécurité commune(pesc /  jean-michel dumond.

55940                                                                                                                                  

  .4426Klein، Etienne

Le monde selon Etienne Klein / Etienne Klein.

55732/1-55732/2                                                                                                              

Koen VIDAL  .4427
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CES Réfugiés aux Portes de L europe /  Koen VIDAL.

55948                                                                                                                                  

  .4428Kouttroub، Smail

Monde arabe : les aléas d'une transition ratée / Smail Kouttroub.

55695/1-55695/3                                                                                                              

  .4429Laclau، Ernesto

La guerre des identités / Ernesto Laclau.

55735                                                                                                                                  

  .4430Lacoste، Olivier

La fin de l'europe : l'union défi du Brexit / Olivier Lacoste.

55694/1-55694/3                                                                                                              

  .4431Lopez، Elaine

Le grand livre de l'histoire des civilisations / Elaine Lopez.

55715/1-55715/2                                                                                                              

  .4432Lugan، Bernard

Les guerres d'Afrique : des origines à nos jours / Bernard Lugan.

55733                                                                                                                                  

  .4433Maffesoli، Michel

Aprés la modernité? la logique de la domination / Michel Maffesoli.

55772/1-55772/3                                                                                                              

  .4434Mameria، Zoubeida

.Zoubeida Mameria. - Alger : editions Dalimen,2014 / 

55929/1-55929/5                                                                                                              

  .4435Mameria، Zoubeida

Contes ou terroir Algérien : volume 2 / Zoubeida Mameria. - Alger : editions Dalimen,2014.

55928/1-55928/5                                                                                                              

  .4436Mameria، Zoubeida

Contes ou terroir Algérien : volume 1 / Zoubeida Mameria. - Alger : editions Dalimen,2014.

55927/1-55927/5                                                                                                              

Marie -francoise Durand  .4437

LA PESC ouvrir L Europe au monde /  Marie -francoise Durand.
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55950                                                                                                                                  

  .4438Mattelart، Tristan

Médias et migrations dans l'espace euro méditerranéen / Tristan Mattelart.

55714                                                                                                                                  

Maurice thevenet  .4439

.Maurice thevenet. - france : lq source d or.2008  / 

55847/3-55847/1                                                                                                              

  .4440Megali، Reghezza

L'Amérique et l'Asie / Reghezza Megali. - Saint Etienne : H&K, 2006. - 224.

55871/1-55871/3                                                                                                              

  .4441Meynier، Gilbert

L'Algérie et la France : deux siécle d'histoire croisée / Gilbert Meynier.

55712/1-55712/3                                                                                                              

  .4442Monneau، May Maaloof

Le Liban : de l'état inachevé à l'invention d'une nation / May Maaloof Monneau.

55736                                                                                                                                  

  .4443Mouhoubi، Salah

L'Algérie face aux chocs extérieurs / Salah Mouhoubi.

55682/1-55682/3                                                                                                              

Mouhoud EM  .4444

L'immigration en France /  Mouhoud EM.

55703                                                                                                                                  

.  ر.ب سرجنت4445

المدینة اإلسالمیة /  ر.ب سرجنت، (ترجمة)  أحمد محمد تعلب.

51349                                                                                                                                  

  .4446Nabli، Béligh

Comprendre le monde arabe / Béligh Nabli.

55710/1-55710/2                                                                                                              

.  رنا أبو ظھر الرفاعي4447

2008.الملف النووي االیراني و الصراع علي الشرق األوسط /  رنا أبو ظھر الرفاعي. - بیروت : دار العلوم العربیة، 

الملف النووي اإلراني؛ الشرق األوسط
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الموجة اإلقلیمیة والدولیة بین أمیركا وإران ال تزال مستمرة، وتداعیات الملف النووي اإلیراني على الشرق األوسط، خاصة لبنان والعراق وفلسطین، دخلت في 
أخطر مراحلھا.إیران تسعى إلى لعب دور مھم في المنطقة عبر مشروعھا النووي فھل صحیح أنھ لیس ھناك من قوة في العالم تستطیع منعھا من إمتالك السالح 

النووي كما یراھن قادتھا؟ فإذا كان یملكون فعال أوراقا مھمة في المنطقة تدعم خططھم وأھدافھم النوویة، فإن الدول الكبرى لدیھا في المقابل إمكانیات ووسائل كبیرة 
في مختلف المجاالت لم تستخدم كلھا لمواجھة الخطط النوویة اإلیرانیة العسكریة وإحباطھا.إیران تتحدى المجتمع الدولفي عبر رفضھا التخلي عن مشروعھا النووي، 

وتلوح بخطة ھجوم عسكریة على إسرائیل في حال لجأت أمیركا إلى استعمال القوة ضدھا. وبالتالي تحولت أرض لبنان إلى مسرح للصراعات الدولیة واإلقلیمیة 
وإلى ملعب لتالقي كل األقطاب الكبیرة والصغیرة لذلك فإنھ یمر الیوم بأخطر أزمة عرفھا منذ نشوب الحرب اللبنانیة، بسبب تداعیات ھذا الصراع فھل سیبقى لبنان 

رھینة تتجاذبھ الصراعات والخالفات الدولیة؟ ھل حقیقة الصراع األمریكي اإلیراني ھو صراع على الملف النووي أم صراع على بسط النفوذ.
30385-30386                                                                                                                      

.  رنا عطا هللا عبد العظیم4448

المضمون األخالقي لقانون العالقات الدولیة /  رنا عطا هللا عبد العظیم.

49630_49626                                                                                                                      

.  رؤیة الفالسفة في الدولة والمجتمع.4449

39318-39318                                                                                                                      

.  رنیھ جان دوبوي4450

المكتبة العلمیة : القانون الدولي /  رنیھ جان دوبوي، (ترجمة)  سموحي فوق العادة.

51343                                                                                                                                  

.  رؤوف عباس4451

دراسات في تطور االرأسمالیة /  رؤوف عباس.

36454-36458                                                                                                                      

.  رؤوف عبد الحفیظ4452

التحالفات اإلستراتیجیة بین مؤسسات المعلومات /  رؤوف عبد الحفیظ.

54447-54451                                                                                                                      

.  رؤوف وصفي4453

الكون و الثقوب السوداء /  رؤوف وصفي.

51410                                                                                                                                  

.  رمدان العباسي4454

عروبة القدس بین األوطان البدیلة و طرق العودة /  رمدان العباسي.

44834-44838                                                                                                                      

.  رمضان4455

العولمة و البنیة الوظائفیة للدولة /  رمضان.

54560-54559                                                                                                                      

.  رمضان بورغدة4456

2012. سنوات الحسم والخالص /  رمضان بورغدة. - عنابة : بونة، 1958-1962الثورة الجزائریة والجنرال دیغول 

48016                                                                                                                                  

.  رمضان جمال4457
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شرح قانون التأمین االجتماعي الشامل /  رمضان جمال.

48454-48456                                                                                                                      

.  رمضان عبده4458

حضارة المصریین القدماء مھد الرسل و الرساالت /  رمضان عبده.

54795-54799                                                                                                                      

.  رمزي محمود4459

األزمة المالیة و الفساد العالمي /  رمزي محمود.

53151-53155                                                                                                                      

.  رمزي یسى4460

من لوثر إلى ھیتلر /  رمزي یسى.

39928                                                                                                                                  

.  رمزي زكي4461

االقتصاد السیاسي للبطالة : تحلیل ألخطر مشكالت الرأسمالیة المعاصرة /  رمزي زكي.

51375                                                                                                                                  

.  رمزي عبد الحي4462

البحث العلمي في الوطن العربي /  رمزي عبد الحي.

43001-43003                                                                                                                      

  .4463Nay، Olivier

Lexique de science politique / Olivier Nay.

55699                                                                                                                                  

  .4464Nay، Olivier

Histiore des idées politiques / Olivier Nay.

55706/1-55706/3                                                                                                              

.  را فت غنیمي4465

أمریكا و العالم في تاریخ الحدیث و المعاصر /  را فت غنیمي.

24362-24371                                                                                                                      

.  رانیا محمود4466

تحریر التجارة لدولة وفقا باتفاقیة /  رانیا محمود.

32720-32424                                                                                                                      

.  رانیا عبد المعز الجمال4467

اإلدارة والعالقات اإلنسانیة /  رانیا عبد المعز الجمال.
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43399-43403                                                                                                                      

.  رانیة قاسم4468

تأثیر الكومبیوتر على العالقات اإلجتماعیة للطفل /  رانیة قاسم.

36862-36865                                                                                                                      

.  رانز فانون4469

العام الخامس للثورة الجزائریة /  رانز فانون.

33689                                                                                                                                  

.  رامي جمال4470

اإلدارة بالثقة والتمكین /  رامي جمال.

35184-35188                                                                                                                      

.  رامي، عبود4471

2013. - 262.المحتوى الرقمي العربي على االنترنت : نظرة على التخطیط االستراتیجي العربي والعالمي / عبود رامي. - القاھرة : دار العربي للنشر، 

55827/1-55827/2                                                                                                              

.  رامز عمار4472

الوجیز في المنظمات الدولیة /  رامز عمار.

37223-37227                                                                                                                      

.  رامز عمار4473

الوجیز في المنظمات الدولیة /  رامز عمار.

43145-43147                                                                                                                      

.  رامزي كالرك4474

1 / 3.اإلمبراطوریة األمریكیة 

44562-44563                                                                                                                      

.  راتب الحواراني4475

حوارات في التدخل الدیني والسیاسي /  راتب الحواراني.

37899-37900                                                                                                                      

.  راتب الحواراني4476

حوارات في التداخل الدیني والسیاسي /  راتب الحواراني.

42607-42609                                                                                                                      

.  راتب الحوراني4477

حوارات في التداخل الدیني والسیاسي /  راتب الحوراني.

42079-42083                                                                                                                      
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.  راتب السعود4478

اإلنسان والبیئة /  راتب السعود.

43865-43866                                                                                                                      

.  راتب السعود4479

االنسان و البیئة /  راتب السعود.

46202-46206                                                                                                                      

.  رابح لعلى4480

2012.مذكرات مجاھد في جیش التحریر الوطني : القسم الرابع قسم الزمان سابقا سكیكدة الوالیة الثانیة /  رابح لعلى، تر, جناح مسعود. - الجزائر : دار القصبة، 

48039                                                                                                                                  

.  رابح كمال لعروسي4481

المشاركة السیاسیة و تجربة التعددیة الحزبیة /  رابح كمال لعروسي.

32063-32067                                                                                                                      

.  رابح كمال لعروسي4482

المشاركة السیاسیة وتجربة التعددیةالحزبیة في الجزائر /  رابح كمال لعروسي.

39779-39783                                                                                                                      

.  رابحة عراقي سلیمان4483

2009. /  رابحة عراقي سلیمان. - القاھرة : مصر العربیة للنشر والتوزیع، 1882- 1919الوحدة الوطنیة والفتنة الطائفیة 

الوحدة الوطنیة؛ الفتنة الطائفیة

ٌ " الوحدة الوطنیة والفتنة الطائفیة   " جاء إلبراز أھم مظاھر الوحدة الوطنیة من خالل رصد الصحافة المصریة لھا وذلك ألن فترة البحث كانت فترة 1919-1882◌
 أي بدایة اإلحتالل البریطاني لمصر حیث انتھجت سلطات  اإلحتالل سیاسة استعماریة إلحكام قبضتھا على 1882خطیرة في تاریخ مصر ھذا وقد جاءت البدایة عام 

البالد لعل أخطرھا سیاسة التفرقة بین عنصري األمة التي رسمھا وخطط لھا الساسة البریطانیون. كما مرت مصر بالعدید من األحداث الخطیرة واألزمات مما ھدد 
 نھایة للدراسة حیث تجسدت فیھ كل معاني الوحدة 1919الوحدة الوطنیة لعبت خاللھا الصحافة المصریة سواء  القبطیة أو المسلمة دورا ھاما .جاء اختیار عام 

1919.الوطنیة بین عنصري األمة بقیام ثورة 
30132-30137                                                                                                                      

.  رابحة عراقي سلیمان4484

الوحدة الوطنیة والفتنة الطائفیة /  رابحة عراقي سلیمان.

40473-40476                                                                                                                      

.  راجب4485

العولمة وفق إنجیل اللبیرالیة الجدیدة /  راجب.

44611-44611                                                                                                                      

.  راسم محمد الجمال4486

إدارة العالقات العامة المدخل اإلستراتیجي /  راسم محمد الجمال.

31759-31764                                                                                                                      

.  راسم محمد الجمال4487
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إدارة العالقات العامة /  راسم محمد الجمال.

27701-27703                                                                                                                      

.  راسم الجمال4488

العالقات العامة الدولیة واإلتصال بین الثقافات /  راسم الجمال.

42965-42967                                                                                                                      

.  راسم الجمال4489

عباس العقاد في تاریخ الصحافة المصریة /  راسم الجمال.

53498-53502                                                                                                                      

.  راسم جمال4490

التسویق السیاسي و اإلعالم /  راسم جمال.

53558-53562                                                                                                                      

.  راضي، علي رحیم4491

العالقات الدبلوماسیة و القنصلیة / علي رحیم راضي.

العالقات الدولیة - العالقات الدبلوماسیة - العالقات القنصلیة
55499/1-55499/4                                                                                                              

.  راشد البراوى4492

الموسوعة االقتصادیة /  راشد البراوى.

33981                                                                                                                                  

.  راشد بن محمد بن عساكر4493

م دراسة تاریخیة حضاریة /  راشد بن محمد بن عساكر.1309ه-1157منفوحة في عھد الدولة السعودیة األولى و الثانیة : 

55237                                                                                                                                  

.  راشد حماد الوسري4494

تقویم المعلم مقاربة جدیدة وأسالیب حدیثة /  راشد حماد الوسري.

37426-37430                                                                                                                      

.  راغب جبریل خمیس سكران4495

2009.الصراع بین حریة الفرد و سلطة الدولة /  راغب جبریل خمیس سكران. - اإلسكندریة : المكتب الجامعي الحدیث، 

السلطة السیاسیة؛ الحریة
30818-30823                                                                                                                      

.  رافت الشیخ4496

دراسات آسیویة /  رافت الشیخ.

49111-49113                                                                                                                      

.  رافدة الحریري4497

نظم و سیاسات التعلیم و تطویرھا في دول مجلس التعاون الخلیجي /  رافدة الحریري.
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52742-52746                                                                                                                      

.  راویھ عبد المنعم عباس4498

2005.مذاھب فلسفیة حدیثة /  راویھ عبد المنعم عباس، صفاء عبد السالم جعفر. - اإلسكندریة : دار المعرفیة الجامعیة، 

الفلسفة العقلیة؛ الفلسفة التجریبیة
30941-30946                                                                                                                      

.  رباب یحي عبد المحسن4499

كامب دیفید : خروج مصر إلى التیھ /  رباب یحي عبد المحسن.

33584-33591                                                                                                                      

.  رباب یحیا عبد المحسن4500

كامب دایفید : خروج مصر إلى التیھ /  رباب یحیا عبد المحسن.

33584-33591                                                                                                                      

.  ربحي علیان4501

إدارة الوقت ( النظریة والتطبیق) /  ربحي علیان.

34182-34187                                                                                                                      

.  ربحي علیان4502

اقتصاد المعلومات /  ربحي علیان.

34226-34229                                                                                                                      

.  ربحي علیان4503

إدارة المكتبات األسس والعملیات /  ربحي علیان.

34965-34970                                                                                                                      

.  ربحي علیان4504

المكتبات اإللكترونیة الرقمیة /  ربحي علیان.

34989-34994                                                                                                                      

.  ربحي علیان4505

إدارة الوقت  النظریة التطبیق /  ربحي علیان.

43553-43556                                                                                                                      

.  ربحي علیان4506

أسالیب البحث العلمي ( األسس النظریة والتطیبق العملي) /  ربحي علیان.

34646-34651/1                                                                                                                  

.  ربحي علیان4507

اسالیب البحث العالمي األسس النظریة والتطبیق العلمي /  ربحي علیان.

43849-43853                                                                                                                      

437



.  ربحي علیان4508

طرق جمع البیانات و المعلومات ألغراض البحث العلمي /  ربحي علیان.

45971-45978/1                                                                                                                  

.  ربحي علیان، مصطفى4509

أساسیات المكتبات والمعلومات والبحث األكادیمي / مصطفى ربحي علیان.

34977-34982/1                                                                                                                  

.  ربیع داغر4510

إسرائیل والصراع المستمر /  ربیع داغر.

38482-38486                                                                                                                      

.  رحلة طریفة في إیالة الجزائر.4511

46869-46873                                                                                                                      

.  ریا قحطان الحمداني4512

اإلسالموفوبیا جماعات الضغط اإلسالمي /  ریا قحطان الحمداني.

49086-49090                                                                                                                      

Nicholas abercrombie  .4513

DICTIONARY OF SOCIOLOGY /  Nicholas abercrombie.

55952                                                                                                                                  

.  ریاض نجیب الریس4514

عودة االستعمار من الغزو الثقافي الى حرب الخلیج /  ریاض نجیب الریس.

34008                                                                                                                                  

.  رجب أبو دبوس4515

العولمة وفق إنجیل اللیبرالیة الجدیدة /  رجب أبو دبوس.

44805-44809                                                                                                                      

.  رجب، محمد علي4516

الفكر السیاسي الغربي : دراسة تحلیلیة / محمد علي رجب.

55648/1-55648/3                                                                                                              

.  رجب البنا4517

البحث عن المستقبل /  رجب البنا.

51342                                                                                                                                  

.  رجب البناء4518

أمریكا رؤیة من الداخل /  رجب البناء.
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45027-45031                                                                                                                      

.  رجب عبد الحمید4519

النظم السیاسیة المعاصرة /  رجب عبد الحمید.

52762-52766                                                                                                                      

.  رجب عبد الحمید4520

المنظمات الدولیة بین النظریة و التطبیق /  رجب عبد الحمید.

52767-52771                                                                                                                      

.  رجب عبد الحمید4521

مبادئ العلوم السیاسیة /  رجب عبد الحمید.

54956-54960                                                                                                                      

.  ریترفون فیلھم شرام4522

اإلستخبارات في الحرب العالمیة الثانیة /  ریترفون فیلھم شرام.

36046-36049                                                                                                                      

.  ریتشاد لتل4523

توازن القوى في العالقات الدولیة : اإلستعارات /  ریتشاد لتل.

42885-42887                                                                                                                      

.  ریتشارد بایلي وایندر4524

المملكة العربیة السعودیة في القرن التاسع عشر المیالدي /  ریتشارد بایلي وایندر.

55204                                                                                                                                  

.  ریتشارد ھاس / میجان أوسلیفان4525

العسل و الخل : الحوافز و العقوبات و السیاسة الخارجیة /  ریتشارد ھاس / میجان أوسلیفان، (ترجمة)  إسماعیل عبد الحكم.

47332                                                                                                                                  

.  ریتشارد إي نویشتات4526

القوة الرئاسیة و الرؤساء المعاصرون /  ریتشارد إي نویشتات، (ترجمة)  عبد القادر عثمان.

47348                                                                                                                                  

.  رجبعبد الحمید االثرام4527

دراسات في تاریخ االغریق /  رجبعبد الحمید االثرام.

49827-49831                                                                                                                      

.  رحیم الساعدي4528

مقدمة إلى علم الدراسات المستقبلیة /  رحیم الساعدي.

48671-48675                                                                                                                      
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.  رحیم الساعدي4529

مقدمة إلى علم الدراسات المستقبلیة /  رحیم الساعدي.

53894-53898                                                                                                                      

.  رحیم الساعدي4530

مقدمة إلى علم الدراسات المستقبلیة /  رحیم الساعدي.

54688-54692                                                                                                                      

.  رحیم العزاوي4531

مقدمة في البحث العلمي /  رحیم العزاوي.

36961-36965                                                                                                                      

.  رحیم حمید و زمیلھ4532

 /  رحیم حمید و زمیلھ.GISالجغرافیة اإلقلیمیة باستخدام 

54777-54779                                                                                                                      

.  رحیم یونس العزاوي4533

2007.مقدمة في البحث العلمي /  رحیم یونس العزاوي. - عمان : دار دجلة، 

األبحاث العلمیة؛ أسالیب البحث
30080-30085                                                                                                                      

.  رحیم كاظم محمد الھاشمي4534

الحضارة العربیة االسالمیة : دراسة في تاریخ النظم /  رحیم كاظم محمد الھاشمي، عواطف محمد العربي شنقارو. - القاھرة؛ غربان : الدر المصریة اللبنانیة؛ المكتبة 
2008.الجامعیة، 

الحضارة العربیة اإلسالمیة؛ تاریخ النظم

تشتمل الدراسة على أبعاد الحضارة العربیة اإلسالمیة من كافة وجوھھا: المادیة، والعقلیة، والروحیة..فھو یناقش النظام السیاسي في الدولة العربیة، وكذلك النظم 
اإلداریة فیھا؛ ونظم القضاء، والشرطة، والجیش؛ والبحریة؛ والنظام اإلجتماعي؛ والتربیة والتعلیم، والثقافة، ودور العلم والكتب؛ ثم الدراسات والعلوم اللسانیة 

واإلنسانیة والتطبیقیة؛ وأخیرا: الدراسات الدینیة والعقلیة اإلسالمیة.. .
31027-31032                                                                                                                      

.  ریشارد4535

إدارة الخدمات /  ریشارد.

39320-39321                                                                                                                      

.  رشا عبد هللا4536

تعلیم التفكیر من خالل القراءة /  رشا عبد هللا.

53428-53432                                                                                                                      

.  رشا عبد هللا4537

تعلم التفكیر من خالل القراءة /  رشا عبد هللا.

53468-53472                                                                                                                      

.  رشاد أحمد عبد4538
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التنمیة المحلیة /  رشاد أحمد عبد.

43662-43666                                                                                                                      

.  رشاد أحمد عبد اللطیف4539

2008.مھارات الممارسة العامة للخدمة االجتماعیة /  رشاد أحمد عبد اللطیف. - اإلسكندریة : دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، 

الخدمة اإلجتماعیة
30098-30103                                                                                                                      

.  رشاد أحمد عبد اللطیف4540

إدارة المؤسسات اإلجتماعیة في مھنة الخدمة /  رشاد أحمد عبد اللطیف.

36642-36646                                                                                                                      

.  رشاد أحمد عبد اللطیف4541

أسس طریقة تنظیم المجتمع في الخدمة /  رشاد أحمد عبد اللطیف.

36676-36680                                                                                                                      

.  رشاد عبد اللطیف4542

أساسیات الدفاع اإلجتماعي في الخدمة /  رشاد عبد اللطیف.

36661-36665                                                                                                                      

.  رضا مالك4543

 /  رضا مالك.1956-1962الجزائر في إفیان : تاریخ المفاوضات السریة 

55184                                                                                                                                  

.  رضا محمد الداعوق4544

العولمة-تداعیاتھا و أثارھا و سبب مواجھتھا /  رضا محمد الداعوق.

36769-36772                                                                                                                      

.  رضا عبد السالم4545

العالقات اإلقتصادیة الدولیة : في ظالل األزمة اإلقتصادیة العالمیة /  رضا عبد السالم.

54758                                                                                                                                  

.  رضا فرج4546

شرح قانون العقوبات الجزائري قانون العقوبات القسم العام /  رضا فرج.

33902                                                                                                                                  

.  رضا فرج4547

شرح قانون العقوبات الجزائري /  رضا فرج.

33908                                                                                                                                  

.  رضا ھالل4548

األمركة واألسالمة /  رضا ھالل.
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40847-40851                                                                                                                      

.  رضا ھالل4549

المسیح الیھودي و نھایة العالم ( المسیحیة السیاسیة و األصولیة ) /  رضا ھالل.

44856-44860                                                                                                                      

.  رضا إسماعیل البسیوني4550

التخطیط اإلداري /  رضا إسماعیل البسیوني.

48983-48985                                                                                                                      

.  رضا إسماعیل البسیوني4551

اإلدارة العامة /  رضا إسماعیل البسیوني.

48986-48990                                                                                                                      

.  رضى الداعوق4552

العولمة تداعیاتھا_ وأثرھا وسبل مواجھتھا /  رضى الداعوق.

35459-35463                                                                                                                      

.  رضوان محمد قازان4553

مجلس التعاون العوامل المحلیة و اإلقلیمیة و الدولیة و دورھا في تسویة المنازعات بین الدول األعضاء /  رضوان محمد قازان.

54964-54968                                                                                                                      

.  رضوان العنبي4554

البیروقراطیة اإلداریة و مسألة التقویم التنظیمي /  رضوان العنبي.

51429-51433                                                                                                                      

.  رشید أجعود4555

2012.الشاھد األخیر /  رشید أجعود. - الجزائر : دار القصبة، 

48001                                                                                                                                  

.  رشید أوعیسى4556

كراسات ھارتموت السنھانص حرب الجزائر حسب فاعلیھا /  رشید أوعیسى.

37548-37552                                                                                                                      

.  رشید بوجمعة4557

economie du dévloppement 1 / 3.

50776-50780                                                                                                                      

.  رشید یلوح4558

التداخل الثقافي العربي الفارسي /  رشید یلوح.

53656-53660                                                                                                                      
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.  رشید خطاب4559

الخاوة و الرفاق /  رشید خطاب.

55129                                                                                                                                  

.  رشید زبیر4560

2009. /  رشید زبیر. - الجزائر : دار الحكمة، 1956-1962جرائم فرنسا اإلستعماریة في الوالیة الرابعة 

47996                                                                                                                                  

.  رشید واضح4561

عالقات العامة في ظل اإلصالحات اإلقتصادیة في الجزائر /  رشید واضح.

41084-41086                                                                                                                      

.  رزیق محمد4562

الجیوبولوتیكا : المفاھیم و الدالالت - المدارس و النظریات /  رزیق محمد.

55197-55197/1                                                                                                                  

.  رسطو4563

أرسطو_ دعوة للفلسفة /  رسطو.

37748-37752                                                                                                                      

.  رزق هللا4564

الوجیز في الحقوق التجاریة البریة /  رزق هللا.

33992                                                                                                                                  

.  رسول محمد رسول4565

اإلسالم السیاسي في العراق العثماني /  رسول محمد رسول.

39642-39646                                                                                                                      

.  رسول محمد رسول4566

نقد العقل اإلصالحي /  رسول محمد رسول.

39662-39666                                                                                                                      

.  رقیب محمد جاسم الحمادي4567

الوضع القانوني للتجارب النوویة /  رقیب محمد جاسم الحمادي.

53032-53033                                                                                                                      

.  رقیة خلف حمد الجبوري4568

السیاسات الزراعیة و أثرھا في األمن الغذائي في بعض البلدان العربیة /  رقیة خلف حمد الجبوري.

48916-48920                                                                                                                      

.  رقیة خلف حمد الجبوري4569
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السیاسات الزراعیة و أثرھا في األمن الغذائي في بعض البلدان العربیة /  رقیة خلف حمد الجبوري.

53633-53637                                                                                                                      

.  رقیة كسیل4570

منھجیة البحوث العلمیة /  رقیة كسیل.

39849-39853                                                                                                                      

.  رقیة كسیل4571

منھجیة انجاز البحوث /  رقیة كسیل.

50896-50900                                                                                                                      

.  رعد األلوسي4572

2006.التعددیة السیاسیة في عالم الجنوب /  رعد األلوسي. - عمان : دار مجدالوي، 

التعددیة السیاسیة؛ األنظمة السیاسیة؛ اإلنتماء السیاسي؛ السیاسیون؛ األحزاب السیاسیة
31552-31557                                                                                                                      

.  رعد األلوسي4573

التعددیة السیاسیة في عالم الجنوب /  رعد األلوسي.

48318-48322                                                                                                                      

.  رعد خلیل، رفقة4574

فلسفة الحرب : في ماھیة الحرب و مسوغاتھا عند الفالسفة الیونان و المسلمین / رفقة رعد خلیل.

55763                                                                                                                                  

.  رعد حافظ سالم4575

التنشئة االجتماعیة وأثرھا على السلوك السیاسي /  رعد حافظ سالم.

42372-42373                                                                                                                      

.  رعد حافظ سالم4576

مبادئ الثقافة السیاسیة /  رعد حافظ سالم.

51200-51204                                                                                                                      

.  رعد حافظ سالم4577

السلوك السیاسي الشروط النفسیة و االجتماعیة /  رعد حافظ سالم.

51234-51238                                                                                                                      

.  رعد حافظ سالم4578

مبادئ الثقافة السیاسیة /  رعد حافظ سالم.

54678                                                                                                                                  

.  رعد سامي عبد الرزاق4579

العولمة والتنمیة البشریة المستدامة في الوطن العربي /  رعد سامي عبد الرزاق.
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43205-43206                                                                                                                      

.  رعد فواز، الزبن4580

2011. - 127.تحدیات االمن الوطني االردني / الزبن رعد فواز. - االردن : دار الجلیلـ، 

55846/1-55846/12                                                                                                            

.  رغید كاظم الصلح4581

محاضرات اإلمارات : العالقات العربیة األمریكیة /  رغید كاظم الصلح.

42759-42761                                                                                                                      

.  رفاقھ و معاصریھ4582

عبد الناصر /  رفاقھ و معاصریھ.

39908                                                                                                                                  

.  رفیقة حروش4583

إدارة المدارس اإلبتدائیة الجزائریة /  رفیقة حروش.

39694-39698                                                                                                                      

.  رفیقة حروش4584

اإلقتصاد السیاسي /  رفیقة حروش.

39859-39863                                                                                                                      

.  رفیقة حروش4585

اإلقتصاد السیاسي /  رفیقة حروش.

42409-42418                                                                                                                      

.  رفیقة حروش4586

اإلقتصاد السیاسي /  رفیقة حروش.

43610-43614                                                                                                                      

.  رفیقة حروش4587

االقتصاد السیاسي /  رفیقة حروش.

49942-49944                                                                                                                      

.  رفیقة حروش4588

االقتصاد السیاسي /  رفیقة حروش.

49963-49964-49964/1                                                                                                      

.  رفیقة، حروش4589

سم..24ص. : غلف.ملو. ؛ 2011. - 334اإلقتصاد السیاسي / حروش رفیقة. - الجزائر : دار األمة، 

اإلقتصاد السیاسي - األنظمة اإلقتصادیة
54276-54280/1                                                                                                                  
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.  رفعت أحمد السبع4590

علم اإلدارة العامة و اإلدارة المالیة /  رفعت أحمد السبع.

54859-54861                                                                                                                      

.  رفعت محمد الصغیر4591

تنمیة الموارد البشریة و دورھا في تحقیق اإلبداع المؤسسى /  رفعت محمد الصغیر.

50411-50415                                                                                                                      

.  رفعت السید العوضي4592

اإلندماج والتحالفات اإلستراتیجیة بین الشركات في الدول العربیة /  رفعت السید العوضي.

42199-42201                                                                                                                      

.  رفعت السید العوضي4593

االندماج و التحالفات االستراتیجیة بین الشركات في الدول العربیة /  رفعت السید العوضي.

50640-50643                                                                                                                      

.  روالن بریتون4594

جغرافیا الحضارات /  روالن بریتون.

48786-48790                                                                                                                      

.  رومیال ثابار4595

الھند _ األولفیة الثالثة /  رومیال ثابار.

41136-41140                                                                                                                      

.  رومیال ثابار4596

الھند : األلفیة الثالثة /  رومیال ثابار.

53059-53063                                                                                                                      

.  رومیش تشاندر دات4597

حضارة الھند /  رومیش تشاندر دات.

53012-53016                                                                                                                      

.  رولدف بیلتز4598

الجھاد في االسالم قدیما وحدیثا /  رولدف بیلتز.

25558-25567                                                                                                                      

.  روا، أولیفییھ4599

الجھل المقدس : زمن دین بال ثقافة / أولیفییھ روا.

55768                                                                                                                                  

.  رواء الطویل4600
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التنمیة المستدامة واألمن االقتصادي في ظل الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان /  رواء الطویل.

34926-34928                                                                                                                      

.  رواء زكي الطویل4601

األمن الدولي و استراتیجیات التغییر و االصالح /  رواء زكي الطویل.

51045                                                                                                                                  

.  رواء زكي الطویل4602

األمن الدولي و استراتیجیات التغییر و اإلصالح /  رواء زكي الطویل.

52446-52450                                                                                                                      

.  روایھ حسن4603

2005.إدارة الموارد البشریة رئیة مستقبلیة /  روایھ حسن. - اإلسكندریة : الدار الجامعیة، 

اإلدارة؛ الموارد البشریة

تعرض الدراسة  تطور الموارد البشریةعلى النحو التالي: الجزء األول: تشكیل المنظمة حیث یغطي الفصول التالیة: مدخل استراتیجي لمفھوم الموارد البشریة. إدارة 
الموارد البشریة في ظل التغیرات البیئیة. تقیم وتحلیل العمل. تخطیط الموارد البشریة. استقطاب األفراد. اختیار األفراد.والجزء الثاني: تدریب وتنمیة األفراد: حیث 
یغطي الفصول التالیة: تقدیم األفراد للعمل والتدریب. التطور التنظیمي. أنظمة تقیم األداء. التخطیط المھني.الجزء الثالث: تعویضات األفراد: حیث یغطي الفصول 
التالیة: نظام المكافآت بالمنظمة. أنظمة األجور والمرتبات األساسیة. أنظمة الحوافز. مزایا ومنافع األفراد.أما الجزء الرابع: خصص لبعض االتجاھات الحدیثة في 

مجال إدارة الموارد البشریة: حیث تغطي الفصول التالیة: الخصخصة واالتجاه لتصغیر حجم المنظمات. إدارة الموارد البشریة في ظل العولمة.
31409-31414                                                                                                                      

.  روایھ حسن4604

2004.السلوك التنظیمي المعاصر /  روایھ حسن. - اإلسكندریة : الدار الجامعیة، 

السلوكك التنظیمي
31367-31372                                                                                                                      

.  روبیر أوزیل4605

فن تخطیط المدن /  روبیر أوزیل، (ترجمة)  بھیج شعبان.

51372                                                                                                                                  

.  روبرت أوكولینز4606

تاریخ السودان الحدیث /  روبرت أوكولینز.

49106-49110                                                                                                                      

.  روبرت اسحاق4607

مخاطر العولمة_ كیف یصبح األثریاء أكثر ثراءا والفقراء أكثر فقرا /  روبرت اسحاق.

35562-35566                                                                                                                      

.  روبرت بروست4608

االرھاب النووي /  روبرت بروست.

32562-32566                                                                                                                      

.  روبرت ب_رایش4609

الرأسمالیة الطاغیة /  روبرت ب_رایش.
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41687-41691                                                                                                                      

.  روبرت داي4610

كیف تكتب بحثا علمیا /  روبرت داي.

32254-32258                                                                                                                      

.  روبرت صولو4611

نظریة النمو /  روبرت صولو.

47684-47688                                                                                                                      

.  روبرت، غایتس4612

الواجب : مذكرات روبرت م. غایتس : وزیرالدفاع االمریكي / غایتس روبرت.

55544/1-55544/2                                                                                                              

.  روبرت غدلیبین4613

االقتصاد السیاسي للعالقات الدولیة /  روبرت غدلیبین.

32552-32556                                                                                                                      

.  روبرت غیروارث، ایزیر متانیال4614

 / ایزیر متانیال روبرت غیروارث.1911-1963حروب االمبراطوریات -

55443/1-55443/2                                                                                                              

.  روبرت ه ثاولس4615

التفكیر المستقیم و التفكیر األعوج /  روبرت ه ثاولس، (ترجمة)  حسن سعید الكرمى.

51381                                                                                                                                  

.  روبرت ھاریس4616

حرب الجواسیس وجھاز اإلستخبارات /  روبرت ھاریس.

41067-41071                                                                                                                      

.  روبرت ھیلبروتر4617

قادة الفكر اإلقتصادي /  روبرت ھیلبروتر.

33961                                                                                                                                  

.  روجیھ قارودي4618

2 / 1.اإلرھاب الغربي 

44506-44510                                                                                                                      

.  روجیھ غارودي4619

حوار الحضارات /  روجیھ غارودي.

35383-35387                                                                                                                      
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.  روجیھ غارودي4620

اإلرھاب الشمولي العربي /  روجیھ غارودي.

39674-39678                                                                                                                      

.  روجیھ غارودي4621

1998.كیف نصنع المستقبل /  روجیھ غارودي، (ترجمة)  شاطرباش أحمد. - الفارابي : الجزائر، 

51357                                                                                                                                  

.  روجیھ غارودي4622

االسالم /  روجیھ غارودي، (ترجمة)  وجیھ أسعد.

51368                                                                                                                                  

.  روس تیریل4623

اإلمبراطوریة الصینیة الجدیدة /  روس تیریل.

49471-49475                                                                                                                      

.  روطان، فریدة4624

سم..24ص. ؛ 158 / فریدة روطان. - 

الوحدة القراریة - السیاسة الخارجیة - إیران
55935                                                                                                                                  

.  روزالین ھیجنز4625

محاضرات اإلمارات : دور محكمة العدل الدولیة /  روزالین ھیجنز.

42744-42746                                                                                                                      

.  روضان الموسوي4626

فعل اإلرھاب والجریمة اإلرھابیة /  روضان الموسوي.

38545-38550                                                                                                                      

.  رئاسة مجلس الوزراء4627

الثورة الزراعیة /  رئاسة مجلس الوزراء.

692/08                                                                                                                                

.  س تروملي4628

الفرنسیون في الصحراء /  س تروملي.

55064                                                                                                                                  

.  سلم بطالش جلدة4629

االستراتیجیات الحدیثة إلدارة األزمات /  سلم بطالش جلدة.

44049-44051                                                                                                                      

.  سلمان أبو نعمان4630
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فلسفة الثورات العربیة /  سلمان أبو نعمان.

54077-54081                                                                                                                      

.  طالل محمد نور عطار4631

إمبراطوریة العولمة : البعد اإلستراتیجي /  طالل محمد نور عطار.

52441-52445                                                                                                                      

.  طالل محمد نور عطار4632

إمبراطوریة العولمة : البعد اإلستراتیجي /  طالل محمد نور عطار.

54205-54209                                                                                                                      

.  سالم، سمیرة4633

تحدیات األمن االنساني في عصر العولمة / سمیرة سالم.

55747                                                                                                                                  

.  سالم، سمیرة4634

تحدیات األمن اإلنساني في عصر العولمة / سمیرة سالم.

55662                                                                                                                                  

.  طالل كداوي4635

تقیم القرارات اإلستثماریة /  طالل كداوي.

35322-35323                                                                                                                      

.  سالماني عبد القادر4636

 /  سالماني عبد القادر.1847-1932اإلستراتیجیة الفرنسیة إلجھاض الدولة الجزائریة الحدیثة 

55045                                                                                                                                  

.  سالمة المسعودي4637

السیاسة الصھیونیة /  سالمة المسعودي.

50100-50102                                                                                                                      

.  شمامة خیر الدین4638

 /  شمامة خیر الدین.21العالقات اإلستراتیجیة بین قوى المستقبل في القرن 

39749-39753                                                                                                                      

.  سالمة رمزي4639

مشكلة المیاه في الوطن العربي : إحتماالت الصراع والتسویة /  سالمة رمزي.

40265-40267                                                                                                                      

.  سالمة غسان4640

المجتمع و الدولة في المشرق العربي /  سالمة غسان.
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47509                                                                                                                                  

.  صالح محمد عبد4641

الشباب صانع الحضارة /  صالح محمد عبد.

43921-43925                                                                                                                      

.  صالح أحمد ھریدي4642

2008.العالقات الدولیة /  صالح أحمد ھریدي. - كفر الدوار : مكتبة بستان المعرفة، 

العالقات الدولیة؛ العالقات السیاسیة؛ المنظمات الدولیة
30297-30302                                                                                                                      

.  صالح أحمد ھریدي4643

2009.تاریخ الشرق األقصي الحدیث و المعاصر /  صالح أحمد ھریدي. - اإلسكندریة : مكتبة بستان المعرفة، 

تاریخ الشرق األقصى
30615-30620                                                                                                                      

.  صالح أحمد ھریدري علي4644

العالقات الدولیة : مفھومھا وتطورھا /  صالح أحمد ھریدري علي.

40000-40002                                                                                                                      

.  صالح محمود ذیاب4645

إدارة المستشفیات والمراكز الصحیة الحدیثة /  صالح محمود ذیاب.

34164-34169                                                                                                                      

.  صالح محمود ذیاب4646

إدارة المستشفیات والمراكز الصحیة الحدیثة /  صالح محمود ذیاب.

43546-43547                                                                                                                      

.  صالح الین شروخ4647

علم اإلجتماع التربوي /  صالح الین شروخ.

32143-32147                                                                                                                      

.  صالح الدین الصیرني4648

مقدمة في مبادئ اإلقتصاد /  صالح الدین الصیرني.

2397                                                                                                                                    

.  صالح الدین الكبیسي4649

إدارة المعرفة /  صالح الدین الكبیسي.

42223-42227                                                                                                                      

.  صالح الدین الكبیسي4650

إدارة المعرفة /  صالح الدین الكبیسي.
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24704-24706                                                                                                                      

.  صالح الدین الكبیسي4651

إدارة المعرفة /  صالح الدین الكبیسي.

51509-51513                                                                                                                      

.  صالح الدین بسیوني رسالن4652

الوزارة في الفكر السیاسي : دراسة مقارنة /  صالح الدین بسیوني رسالن.

40032-40034                                                                                                                      

.  صالح الدین جمال الدین4653

2006.قانون العالقات الخاصة الدولیة : دراسة في ضوء الشریعة اإلسالمیة /  صالح الدین جمال الدین. - اإلسكندریة : دار الفكر الجامعي، 

قانون العالقات الدولیة؛ الشریعة افسالمیة

- ضوابط  اختیار وتطبیق القانون الواجب التطبیق.2-ضوابط اإلختصاص القضائي الدولي.1تشتمل الدراسة على الموضوعات التالیة: 
31291-31296                                                                                                                      

.  صالح الدین حافظ4654

تزیف الوعي /  صالح الدین حافظ.

40910-40918                                                                                                                      

.  صالح الدین حافظ4655

صراع القوى العظمى حول القرن االفریقي /  صالح الدین حافظ.

51402                                                                                                                                  

.  صالح الدین حسین السیسي4656

تخطیط و تنمیة الموارد البشریةو اإلقتصادیة /  صالح الدین حسین السیسي.

54834-54838                                                                                                                      

.  صالح الدین شروخ4657

مدخل في علم اإلجتماع /  صالح الدین شروخ.

32183-32187                                                                                                                      

.  صالح الدین شروخ4658

منھجیة البحث العلمي للجامعیین /  صالح الدین شروخ.

47618                                                                                                                                  

.  صالح الدین عامر4659

المقاومة الشعبیة المسلحة في القانون الدولي العام /  صالح الدین عامر.

33916                                                                                                                                  

.  صالح الدین عبد الباقي4660

الجوانب العلمیة والتطبیقیة في إدارة الموارد البشریة بالمنظمات /  صالح الدین عبد الباقي.

452



35787                                                                                                                                  

.  صالح، الخیاط4661

2011. - 432.معجم مصطلحات الدبلوماسیة واالینكیت الدبلوماسي / الخیاط صالح. - االردن : دار االسامة، 

55856/1-55856/8                                                                                                              

.  صالح الحدیثي4662

النظام القانوني الدولي لحمایة البیئة /  صالح الحدیثي.

34541-34546                                                                                                                      

.  صالح حسن4663

اسباب إنھیار اإلقتصاد العالمي وسبل المواجھة /  صالح حسن.

43493-43497                                                                                                                      

.  صالح حسن4664

التطورات والمتغیرات اإلقتصادیة الدولیة دعم وتنمیة المشروعات الصغیرة لحل مشاكل البطالة والفقر /  صالح حسن.

43498-43502                                                                                                                      

.  صالح حسن4665

أسباب إنھیار اإلقتصاد العالمي و سبل المواجھة /  صالح حسن.

54877-54881                                                                                                                      

.  سماح سالم4666

التشریعات االجتماعیة /  سماح سالم.

43903-43907                                                                                                                      

.  صالح سالم زرنوفة4667

أنماط إنتقال السلطة في الوطن العربي : منذ اإلستقالل و حتى بدایة ربیع الثورات العربیة /  صالح سالم زرنوفة.

53706-53710                                                                                                                      

.  صالح زین الدین4668

العالمات التجاریة وطنیا و دو لیا /  صالح زین الدین.

العالمات التجاریة؛ القانون التجاري
29822-29826                                                                                                                      

.  صالح زین الدین4669

المدخل إلى الملكیة الفكریة /  صالح زین الدین.

43708-43710                                                                                                                      

.  صالح قانصو4670

نظریة القیمفي الفكر المعاصر /  صالح قانصو.

37962-37965                                                                                                                      
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.  صالح قانصو4671

نظریة القیم في الفكر المعاصر /  صالح قانصو.

42135-42139                                                                                                                      

.  صالح عباس4672

إدارة األزمات في المنشآت التجاریة /  صالح عباس.

31687-31692                                                                                                                      

.  صالح عباس4673

2006.الموسوعة اإلداریة : تنمیة مھارات مسؤولي التدریب /  صالح عباس. - األسكندریة : مؤسسة شباب الجامعة، 

التنمیة البشریة؛ التنمیة المستدامة؛ تنمیة المھارات
31403-31408                                                                                                                      

.  صالح عباس4674

العولمة في إدارة المنظمات العالمیة /  صالح عباس.

31765-31770                                                                                                                      

.  صالح، عباس4675

العولمة في إدارة المنظمات / عباس صالح.

29585 - 29582                                                                                                                  

.  صالح عباس4676

التنمیة المستدامة في الوطن العربي /  صالح عباس.

41377-41381                                                                                                                      

.  صالح عباس4677

التنمیة المستدامة في الوطن العربي /  صالح عباس.

42944-42946                                                                                                                      

.  صالح عباس4678

التكتالت اإلقتصادیة : ھل ھي تحایل /  صالح عباس.

41372-41376                                                                                                                      

.  صالح عباس4679

الخصخصة : المصطلح و التطبیق /  صالح عباس.

51709-51713                                                                                                                      

.  صالح عباس4680

العولمة في إدارة المنظمات العالمیة /  صالح عباس.

51756-51758                                                                                                                      

.  صالح عباس4681

454



العولمة و أثرھا في البطالة و الفقر التكنولوجي /  صالح عباس.

51769-51770                                                                                                                      

.  صالح عباس4682

التنمیة المستدامة في الوطن العربي /  صالح عباس.

51771-51775                                                                                                                      

.  صالح عبد الحمید4683

صراعات وحروب المیاه /  صالح عبد الحمید.

42968-42970                                                                                                                      

.  صالح عبد الحمید4684

فن التفاوض و الدبلوماسیة /  صالح عبد الحمید.

51195-51199                                                                                                                      

.  صالح عبد الحمید4685

الھجرة : طرقھا، أسبابھا، آثارھا /  صالح عبد الحمید.

54400-54404                                                                                                                      

.  صالح عبد الحمید4686

اإلعالم الدولي و تأثیره /  صالح عبد الحمید.

54729-54733                                                                                                                      

.  صالح عبد الرحمان الحدیثي4687

حقوق اإلمسان بین اإلمتثال واإلكراه في منظمة األمم المتحدة /  صالح عبد الرحمان الحدیثي.

40499-40502                                                                                                                      

.  صالح عبد القادر4688

المدیر...القائد و مفكر اإلستراتیجي- فن /  صالح عبد القادر.

36813-36815                                                                                                                      

.  صالح ھریدى4689

2007.العالقات الدولیة مفھومھا و تطورھا /  صالح ھریدى. - اإلسكندریة : دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، 

العالقات السیاسیة
33271-33275                                                                                                                      

.  صالح ھریدى4690

العالقات الدولیة : مفھومھا وتطورھا /  صالح ھریدى.

42894-42896                                                                                                                      

.  سالطنیة بلقاسم4691

محاضرات في المنھج والبحث العلمي /  سالطنیة بلقاسم.
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38846-38850                                                                                                                      

.  سالطنیة بلقاسم، حسان الجیالني4692

أسس البحث العلمي- الكتاب األول / حسان الجیالني سالطنیة بلقاسم.

46824-46828                                                                                                                      

.  سالفة طارق الشعالن4693

الحمایة الدولیة للبیئة من ظاھرة االحتباس الحراري في بروتوكول /  سالفة طارق الشعالن.

43918-43920                                                                                                                      

.  سن، أمارتیا4694

السالم و المجتمع الدیمقراطي / أمارتیا سن.

55579/1-55579/2                                                                                                              

.  سنان الموسوي4695

إدارة الموارد البشریة و تأثیرات العولمة علیھا /  سنان الموسوي.

48148-48152                                                                                                                      

.  سنان الموسوي4696

اإلدارة المعاصرة االصول و التطبیقات /  سنان الموسوي.

48158-48162                                                                                                                      

.  صناعة الكراھیة في العالقات العربیة -األمریكیة.4697

47609-47613                                                                                                                      

.  صناعة الكراھیة في العالقات العربیة_ األمریكیة.4698

39245-39246                                                                                                                      

.  صناعة القرار المدرسي و الشعور باألمن و الوالء  التنظیمي.4699

47144-47145                                                                                                                      

.  سنثیا بولوك4700

ما بعد عصر النفط : سلسلة ورلد واتش العربیة /  سنثیا بولوك.

46540-46542                                                                                                                      

.  سنثیا بولوك4701

مابعد عصر النفط -سلسلة ورلد  واتش /  سنثیا بولوك.

48528-48532                                                                                                                      

.  شلبي محمد4702

2007.المنھجیة في التحلیل السیاسي : المفاھیم، المناھج، اإلقترابات، واألدوات /  شلبي محمد. - الجزائر : دار ھومة، 

34075                                                                                                                                  
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.  صنع السیاسة اإلقتصادیة_ منظور علم سیاسة.4703

36913-36916                                                                                                                      

.  سلیم محمد الزعنون4704

سیاسة اإلتحاد األوروبي تجاه الحركات اإلسالمیة في المنطقة العربیة /  سلیم محمد الزعنون.

53618-53622                                                                                                                      

.  سلیم النمري4705

دستور الكون /  سلیم النمري.

35037-35042                                                                                                                      

.  سلیم الحسینة4706

اإلدارة باالبداع نحو بناء منھج نظمي /  سلیم الحسینة.

51504-51508                                                                                                                      

.  سلیم العوا4707

في النظام السیاسي للدولة /  سلیم العوا.

52074-52078                                                                                                                      

.  سلیم بطالس جلدة4708

االستراتیجیات الحدیثة إلدارة األزمات /  سلیم بطالس جلدة.

46362-46365                                                                                                                      

.  سلیم توفیق4709

األمن الغذائي العربي : مقاربات إلى صناعة الجوع /  سلیم توفیق.

44052-44052                                                                                                                      

.  سلیم حداد4710

بؤس الدیمقراطیة_ إشكالیات /  سلیم حداد.

35249-35253                                                                                                                      

.  سلیم حداد4711

أصول الفكر الیوناني /  سلیم حداد.

38747-38751                                                                                                                      

.  سلیم سعداوي4712

الجزائر ومنظمة التجارة العالمیة "معوقات االنضمام وآفاقھ /  سلیم سعداوي.

32003-32007                                                                                                                      

.  سلیمان محمد4713

مبادئ القانون اإلداري المصري المقارن /  سلیمان محمد.
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 تم استبعاد ھذا الكتاب من الرف33926

.  سلیمان مرقص4714

أصول اإللتزامات /  سلیمان مرقص.

 تم استبعاد ھذا الكتاب من الرف33925

.  سلیمان الیستاني4715

عبرة وذكرى أو الدولة العثمانیة قبل الدستور وبعده /  سلیمان الیستاني.

12511                                                                                                                                  

.  سلیمان بشیر دیان4716

صراع الحضرات أم حوارھا إشكالیة البدیل /  سلیمان بشیر دیان.

50294-50298                                                                                                                      

.  سلیمان، خالد4717

2004.تبییض األموال : جریمة بال حدود دراسة مقارنة / خالد سلیمان. - 

تبییض األموال - جریمة بال حدود
55322                                                                                                                                  

.  سلیمان جازع الشمري4718

 /  سلیمان جازع الشمري.

55215                                                                                                                                  

.  سلیمان صالح4719

صناعة القادة فن /  سلیمان صالح.

49133-49137                                                                                                                      

.  سمیح مسعود4720

تحدیات التنمیة العربیة /  سمیح مسعود.

43213-43217                                                                                                                      

.  سمیح مسعود4721

تحدیات التنمیة العربیة /  سمیح مسعود.

46280-46284                                                                                                                      

.  سمیر أمین4722

 /  سمیر أمین.20-21اإلقتصاد السیاسي للتنمیة في القرنیین 

37806-37810                                                                                                                      

.  سمیر أمین4723

مابعد الرأسمالیة المتھالكة /  سمیر أمین.
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37925-37928                                                                                                                      

.  سمیر أمین4724

التمركز األوروبي نحو نظریة /  سمیر أمین.

38067-38071                                                                                                                      

.  سمیر أمین4725

األمة العربیة /  سمیر أمین.

38087-38091                                                                                                                      

.  سمیر أمین4726

مستقبل الجنوب في عالم متغیر /  سمیر أمین.

44621-44621                                                                                                                      

.  سمیر أمین4727

مستقبل الجنوب في عالم متغیر /  سمیر أمین.

45290-45294                                                                                                                      

.  سمیر أمین4728

بلدان الجنوب البازغة في مواجھة العولمة /  سمیر أمین.

48876-48880                                                                                                                      

.  سمیر أمین، عزة خلیل4729

2006.الحركات االجتماعیة في العلم العربي / عزة خلیل سمیر أمین. - القاھرة : مركز البحوث العربیة واإلفریقیة، 

الحركات اإلجتماعیة؛ العالم العربي

لم تعد دراسة الحركات اإلجتماعیة مقصورة فقط على الجوانب المتعلقة بوضعھا في البنیة السیاسیة اإلقتصادیة الداخلیة للمجتمعات المعنیة، إن تطور النظام الراسمالي 
العالمي، وعملیة العولمة التي باتت تتحكم فیھا مراكز محدودة للرأسمالیة العالمیة بمصالحھا وآلیاتھا الكبیرة. والحركات السیاسیة واإلجتماعیة المعبرة عن قواھا الحیة، 
وبقدر التمسك الذي تبدیھ ھذه المراكز والسیاسات التي تفرضھا على شعوب بلدان الجنوب، أصبح على تجمعات الجنوب الشعبیة واإلجتماعیة، المحلي منھا واإلقلیمي 

ان تنسق رؤاھا للعالم من حولھا بقدر انشغالھا بتحسن ظروف مواطنیھا وإدماجھم في عملیة المقاومة لھذه العولمة متحالفة في ذلك مع القوى الداعمة لمطالبھا على 
مستوى العالم.

33552-33559                                                                                                                      

.  سمیر أبو زید4730

العلم والنظرة العربیة إلى العالم : التجربة العربیة والتأسیس العالمي /  سمیر أبو زید.

44167-44171                                                                                                                      

.  سمیر محمود4731

جماعات الضغط اإلقتصادیة الدولیة و أثارھا السلبیة علي التطور اإلقتصادیة /  سمیر محمود.

31728                                                                                                                                  

.  سمیر مرقس4732

رسالة في األصولیة البروتستانیة /  سمیر مرقس.

45174-45175                                                                                                                      
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.  سمیر التنیر4733

العرب وتحدیات القران الواحدو العشرین /  سمیر التنیر.

37446-37450                                                                                                                      

.  سمیر التنیر4734

أمركا من الداخل /  سمیر التنیر.

38470-38474                                                                                                                      

.  سمیر التنیر4735

اإلنقالب الشعبي في الوطن العربي /  سمیر التنیر.

41984-41988                                                                                                                      

.  سمیر الخطیب4736

مكافحة عملیات غسل األموال /  سمیر الخطیب.

47214-47218                                                                                                                      

.  سمیر الطائي4737

مقدمة في تاریخ العنف السیاسي : قراءة جدیدة في الفكر السیاسي العراقي /  سمیر الطائي.

34914-34919                                                                                                                      

.  سمیر الطائي4738

 ) /  سمیر الطائي.1- 2العنف السیاسي في بالد الرافدین ( ج 

46081-46082                                                                                                                      

.  سمیر الششتاوى4739

البشیر و أوكامبو صراع الحق و الباطل /  سمیر الششتاوى.

48402-48404                                                                                                                      

.  سمیر، الشوبكي4740

2010. - 416.المعجم االداري / الشوبكي سمیر. - االردن : دار اسامة، 

55910/1-55910/3                                                                                                              

.  سمیر الشوبكى4741

المعجم اإلداري /  سمیر الشوبكى.

35779-35783                                                                                                                      

.  سمیر القصاني4742

منظمة التجارة العالمیة /  سمیر القصاني.

47114                                                                                                                                  

.  سمیر العبدلي4743
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ثقافة الدیمقراطیة في الحیاة السیاسیة /  سمیر العبدلي.

39226-39227                                                                                                                      

.  سمیر اسماعیل4744

تنبیض األموال /  سمیر اسماعیل.

37188-37192                                                                                                                      

.  سمیر تناغو4745

2008.األفكار الكبرى في السیاسة و القانون /  سمیر تناغو. - اإلسكندریة : مكتبة الوفاء القانونیة، 

الساسة؛ القانون؛ أفكار
30746-30751                                                                                                                      

.  سمیر بالي4746

الحصانة الدبلوماسیة /  سمیر بالي.

38699-38703                                                                                                                      

.  سمیر سرحان4747

النقد الموضوعي /  سمیر سرحان.

33998                                                                                                                                  

.  سمیر عبد العزیز4748

منظمة التجارة العالمیة ومؤتمراتھا الوزاریة /  سمیر عبد العزیز.

34391                                                                                                                                  

.  سمیرة أیوب إبراھیم4749

صندوق النقد الدولي /  سمیرة أیوب إبراھیم.

36912                                                                                                                                  

.  سمیرة بحر4750

المدخل لدراسة األقلیات /  سمیرة بحر.

51353                                                                                                                                  

.  سمر اسماعیل4751

تبیض األموال /  سمر اسماعیل.

41006-41010                                                                                                                      

.  شمس الدین الكیالني4752

المثقف العربي والتحول إلى الدیمقراطیة /  شمس الدین الكیالني.

42493-42495                                                                                                                      

.  شمس الدین الكیالني4753

تحوالت في مواقف النخب السوریة من لبنان /  شمس الدین الكیالني.
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53788-53790                                                                                                                      

.  شمس الدین سامي4754

المدینة اإلسالمیة في الفكر النھضوي اإلسالمي /  شمس الدین سامي.

49171-49174                                                                                                                      

.  سلسلة منھجیة البحث العلمي في العلوم القانونیة.4755

37653-37657                                                                                                                      

.  سلطان الرفاعي4756

التلوث البیئي( أسباب، أخطار، حلول) /  سلطان الرفاعي.

34652-34657                                                                                                                      

.  سلطان الرفاعي4757

التلوث البیئي : أسباب، أخطار، حلول /  سلطان الرفاعي.

43913-43914                                                                                                                      

.  سلطان بن عبد الرحمن العمیري4758

التجربة النھضویة البرازیلیة : دراسة في أسس النموذج التنموي و دالالتھ /  سلطان بن عبد الرحمن العمیري.

54047-54051                                                                                                                      

.  سلطان قدوري4759

الدیمقراطیة في اإلسالم /  سلطان قدوري.

37583-37587                                                                                                                      

.  سلطح فضل هللا محمد4760

الفكر السیاسي الغربي : النشأة والتطور /  سلطح فضل هللا محمد.

40101-40102/1                                                                                                                  

.  سلطح فضل هللا محمد4761

الفكر السیاسي الغربي : النشأة والتطور /  سلطح فضل هللا محمد.

40103-40106                                                                                                                      

.  سلطح فضل هللا محمد4762

المسؤولیة السیاسیة بین الدولة والمواطن : دراسة تحلیلیة في فلسفة السیاسة /  سلطح فضل هللا محمد.

40370-40372                                                                                                                      

.  سمعان بطرس4763

جدلیة القوة والقانون /  سمعان بطرس.

32939-32943                                                                                                                      
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.  طلعت أحمد مسلم4764

القواعد العسكریة األجنبیة في الوطن العربي /  طلعت أحمد مسلم.

53726-53730                                                                                                                      

.  طلعت السروجي4765

التنمیة اإلجتماعیة من الحداثة إلي العولمة /  طلعت السروجي.

31672-31674                                                                                                                      

.  طلعت احمد4766

الوجود العسكري األجنبي في الوطن العربي /  طلعت احمد.

24174-24176                                                                                                                      

.  طلعت احمد، مسلم4767

2013. - 32.معاھدة الدفاع العربي المشترك / مسلم طلعت احمد. - بیروت : مركز الدراسات الوحدة العربیة، 

55860/1-55860/6                                                                                                              

.  طلعت ھمام4768

سین و جیم عن علم االجتماع /  طلعت ھمام.

47947                                                                                                                                  

.  طلعت إبراھیم لطفي4769

أسالیب وأدوات البحث اإلجتماعي /  طلعت إبراھیم لطفي.

35728-35730                                                                                                                      

.  شمعون بیرس4770

الشرق األوسط الجدید /  شمعون بیرس.

43028-43030                                                                                                                      

.  سلفادور4771

سلسلة ملخصات شوم ایزي : مبادئ اإلقتصاد /  سلفادور.

48490-48494                                                                                                                      

.  شمونیل سیغف4772

المثلث اإلیراني : الكتاب األول /  شمونیل سیغف.

52722-52726                                                                                                                      

.  سلوى الخماش4773

المرأة العربیة و المجتمع  التقلیدي المتخلف /  سلوى الخماش.

51313                                                                                                                                  

.  سلوى بن جدید4774
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2008.قراءة سیاسیة في مواضیع ومسائل راھنة /  سلوى بن جدید. - الجزائر : الملكیة للطباعة واإلعالم والنشر والتوزیع، 

34072                                                                                                                                  

.  سلوى بن جدید4775

2008.قواعد سیاسیة في مواضیع ومسائل راھنة /  سلوى بن جدید. - الجزائر : الملكیة للنشر والتوزیع، 

40505                                                                                                                                  

.  سلوى عیاد صالح أبو عجاجة4776

العدالة االجتماعیة في النظریة العالمیة الثالثة وإنعكاسھا على المھنة /  سلوى عیاد صالح أبو عجاجة.

48573-48577                                                                                                                      

.  سموحي فوق العادة4777

الدبلوماسیة و البروتوكول /  سموحي فوق العادة.

33964                                                                                                                                  

.  سموحیفوق العادة4778

موجز المذاھب السیاسیة /  سموحیفوق العادة.

33944                                                                                                                                  

.  سالم لبیض4779

الھویة : اإلسالم ، العروبة، التونسیة /  سالم لبیض.

38997-39001                                                                                                                      

.  سالم لبیض4780

الھویة اإلسالمیة / العروبة التونسیة.

40581-40585                                                                                                                      

.  سالم، أحمد علي4781

اإلنسان و البیئة : مقاربات فكریة و اجتماعیة و اقتصادیة / أحمد علي سالم.

55749/1-55749/3                                                                                                              

.  سالم المعوش4782

العولمة و التربیة و سباقات اإلتصال  و التشكل /  سالم المعوش.

36778-36780                                                                                                                      

.  سالم اللوزي4783

تحدیات األمن الغذائي العربي /  سالم اللوزي.

43097-43099                                                                                                                      

.  سالم البرناوي4784

إستراتیجیة التعاون العربي اإلفریقي /  سالم البرناوي.
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45037-45041                                                                                                                      

.  سالم الیاس محمد العباسي4785

دور المیاه في إستراتیجیة إسرائیل التوسیعیة /  سالم الیاس محمد العباسي.

52737-52741                                                                                                                      

.  سالم الیاس محمد العباسي4786

دور المیاه في إستراتیجیة إسرائیل التوسعیة /  سالم الیاس محمد العباسي.

54653-54657                                                                                                                      

.  سالم الیاس، محمد العباسي4787

2014. - 224.دور المیاه في استراتیجیة اسرائیل التوسعیة / محمد العباسي سالم الیاس. - االردن : دار الیازوري، 

55850/1-55850/3                                                                                                              

.  سالم القمودي4788

العدل و الحریة /  سالم القمودي.

44731-44740                                                                                                                      

.  سالم برقوق4789

2009.اإلستراتیجیة الفرنسیة في المغرب العربي /  سالم برقوق. - الجزائر : دار الھناء، 

34061                                                                                                                                  

.  سالم برقوق4790

اإلستراتیجیة الفرنسیة في المغرب العربي /  سالم برقوق.

41580-41582                                                                                                                      

.  سالم توفیق النجفي4791

أساسیات علم اإلقتصاد /  سالم توفیق النجفي.

41702-41706                                                                                                                      

.  سالم توفیق النجفي4792

األمن الغذائي العربي ( مقاربات إلى صناعة الجوع /  سالم توفیق النجفي.

43208-43212                                                                                                                      

.  سالم توفیق النجفي4793

اساسیات علم االقتصاد /  سالم توفیق النجفي.

48495-48597                                                                                                                      

.  سالم توفیق النجفي4794

سیاسات األمن الغذائي العربي حالة الركود في إقتصاد عالمي متغیر /  سالم توفیق النجفي.

48901-48905                                                                                                                      
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.  سالم توفیق النجفي4795

األمن الغذائي العربي مقاربة الى صناعة الجوع /  سالم توفیق النجفي.

48926-48930                                                                                                                      

.  سالم توفیق النجفي4796

سیاسات األمن الغذائي العربي : حالة الركود في إقتصاد عالمي متغیر /  سالم توفیق النجفي.

53731-53734                                                                                                                      

.  سالم توفیق النجفي4797

األمن الغذائي العربي /  سالم توفیق النجفي.

53754-53758                                                                                                                      

.  سالم حسن رمضان4798

تحدیات التحول السیاسي /  سالم حسن رمضان.

54627-54629                                                                                                                      

.  سالم صالح4799

تجلیات العقل السیاسي ومستقبل النظام العربي /  سالم صالح.

40139-40141                                                                                                                      

.  سالم عیسى بدر4800

2009.دلیل الباحث في اختبار الفرضیات /  سالم عیسى بدر. - عمان : دار الفكر ناشرون وموزعون، 

أسلوب البحث؛ الفرضیات؛ التحلیل اإلحصائي
30055-30057                                                                                                                      

.  سالم عیسى بدر4801

دلیل الباحث في اختیار الفرضیات /  سالم عیسى بدر.

34682-34687                                                                                                                      

.  طالب حسن موسى4802

القانون الجوي الدولي /  طالب حسن موسى.

35489-35491                                                                                                                      

.  طالب حسین موسي4803

2004.قانون التجارة الدولیة /  طالب حسین موسي. - عمان : دار الثقافة، 

التجارة الدولیة؛ القانون الخاص

یشمل البحث ثالثة أبواب حیث أن الباب األول عرف بقانون التجارة الدولیة وفي الثاني اتفاقیة فیینا وفي الثالث التحكیم التجاري الدولي.
31201-31206                                                                                                                      

.  طالب عبد هللا العلواني4804

حقوق األقلیات في القانون الدولي العام /  طالب عبد هللا العلواني.

53108-53110                                                                                                                      
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.  طالب عبد هللا، فھد العلواني4805

2014. - 222.حقوق االقلیات : في القانون الدولي العام -دراسة مقارنة / فھد العلواني طالب عبد هللا. - االسكندریة : دار الفكر الجامعي، 

55785/1-55785/5                                                                                                              

.  طالب، عبد هللا فھد العلواني4806

2014. - 151.المعاھدات الدولیة تتابعھا وسریانھا : في القانون الدولي العام / عبد هللا فھد العلواني طالب. - القاھرة : دار الفكر الجامعي، 

55901/1-55901/5                                                                                                              

.  طالب فھد العلواني4807

المعاھدات الدولیة تتابعھا و سریانھا /  طالب فھد العلواني.

53044-53048                                                                                                                      

.  سانت بوف4808

 /  سانت بوف، (ترجمة)  عبد القادر لیفا.1 ج1832-1841مذكرات الماریشال سانت أرنو : 

55150                                                                                                                                  

.  سانت بوف4809

 /  سانت بوف، (ترجمة)  عبد القادر لیفا.2 ج1831-1844مذكرات الماریشال سانت أرنو : 

55151                                                                                                                                  

.  ساندرا  بوستیل4810

تقسیم المیاه االقلیمیة : سلسلة ورلد واتش العربیة /  ساندرا  بوستیل.

46528-46529-46529/1                                                                                                      

.  ساندرا بوس4811

تقسیم المیاه االقلیمیة /  ساندرا بوس.

48518-48522                                                                                                                      

.  صالح أبو أصبع، عز الدین المناصرة4812

 / عز الدین المناصرة صالح أبو أصبع، محمد  عبید هللا. - جرش : جامعة فیالدلفیا، 2004 نیسان (أفریل)26-28استشراف المستقبل أوراق المؤتمو العلمي التلسع 
.2005

الثقافة العربیة؛ اللغة العربیة؛ البلدان العربیة؛ الدراسات

تحمل ھذه األوراق عنوانا عریضا ھو "استشراق المستقبل" وھو عنوان المؤتمر العلمي التاسع الذي انعقد في رحاب جامعة فیالدلفیا بتنظیم من كلیة اآلدب والفنون في 
، وقد تمیز ھذا المؤتمر بتوسیع المشاركة العربیة وغیر العربیة، لیمثل الحضور أكثر األقطار العربیة، وأبرز اإلتجاھات الفكریة 2004 أفریل 26-28الفترة من 

والبحثیة، في صورة ممثلة تمثیال موضوعیا لتوجھات المفكرین والباحثین العرب في الحقبة الراھنة.
30911-30916                                                                                                                      

.  صالح أبو جادو4813

سیكولوجیة التنشئة االجتماعیة /  صالح أبو جادو.

45968-45970                                                                                                                      

.  صالح أحمد علي4814

دولة الرسول في المدینة /  صالح أحمد علي.
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38433-38437                                                                                                                      

.  صالح محمد عبد الحمید4815

أزمة البطالة /  صالح محمد عبد الحمید.

50388-50392                                                                                                                      

.  سامي محمد ھشام حریز4816

إدارة الكوارث والمخاطر األسس النظریة والتطبیقیة /  سامي محمد ھشام حریز، زید منیر عبوي.

35167-35171                                                                                                                      

.  سامي التمیمي4817

العولمة و التنمیة البشریة المستدامة فب الوطن العربي /  سامي التمیمي.

54358-54362                                                                                                                      

.  صالح السنوسي4818

إشكالیة المجتمع المدني العربي /  صالح السنوسي.

41589-41593                                                                                                                      

.  صالح السنوسي4819

إشكالیة المجتمع المدني العربي : العصبة و السلطة و الغرب /  صالح السنوسي.

53265-53269                                                                                                                      

.  صالح الشاعري4820

تسویة النزاعات الدولیة سلمیا /  صالح الشاعري.

36237-36243                                                                                                                      

.  صالح ابو أصبع4821

2006.ثقافة المقاومة اإلطار النظري و الفكري بین اإلرھاب و المقاومة : تجارب عربیة و عالمیة....... /  صالح ابو أصبع. - جرش : جامعة فیالدلفیا، 

األدب العربي؛ مقاومة اإلحتالل؛ الثقافة الجماھیریة؛ الثقافة
30458-30459                                                                                                                      

.  صالح ابو جادو4822

سیكولوجیة التنشئة اإلجتماعیة /  صالح ابو جادو.

43992-43996                                                                                                                      

.  صالح، احمد امین عبابنة4823

2013. - 248.ادارة الموارد التعلیمیة : تدریس العلوم انموذجا / احمد امین عبابنة صالح. - عمان : دار الرضوان، 

55885/1-55885/5                                                                                                              

.  صالح بن القبي4824

2012.عھد ال عھد مثلھ أو الرسالة التائھة /  صالح بن القبي. - الجزائر : دیوان المطبوعات الجامعیة، 

48023                                                                                                                                  
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.  صالح بلحاج4825

أزمات جبھة التحریر الوطني /  صالح بلحاج.

32812-32821                                                                                                                      

.  صالح بلحاج4826

FLN crises internes.صالح بلحاج  / 

32822-32831                                                                                                                      

.  صالح بلحاج4827

2010.المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري في الجزائر من االستقالل إلى الیوم /  صالح بلحاج. - الجزائر : دیوان المطبوعات الجامعیة، 

القانون الدستوري؛ الجزائر؛ المؤسسات السیاسیة

عرض للتجربة الدستوریة في الجزائر من ثالثة وجوه. الوجھ األول تاریخي، تمیزت ھذه التجربة بقلة االستقرار و بتعدد الدساتیر و كثرة التعدیالت الدستوریة، و 
الوجھ الثاني قانوني، درست من خاللھ الدساتیر الجزائریة في ذاتھا، وما ورد فیھا من قواعد وما سعت إلقامتھ من توازنات بین السلطات العامة، و الثالث سیاسي 

یسجل التفاوت بین الرسمي و الفعلي و یتابع المؤسسات السیاسیة لطلبة العلوم السیاسیة و في مادة القانون الدستوري لطلبة الحقوق.
34032                                                                                                                                  

.  صالح بلحاج4828

تاریخ الثورة الجزائریة صانعوا أول نوفمبر المواجھات الصعرى في  المواجھات الكبرى /  صالح بلحاج.

43404-43408                                                                                                                      

.  صالح بلحاج4829

تاریخ الثورة الجزائریة /  صالح بلحاج.

43409-43413                                                                                                                      

.  صالح بلحاج4830

تحلیل السیاسیات العامة : الدینامیكیات و المعارف األساسیة /  صالح بلحاج.

55191                                                                                                                                  

.  صالح بلعید4831

في قضایا التربیة /  صالح بلعید.

47789-47793                                                                                                                      

.  صالح بریك4832

الكره أو الالتسامح مع األخر منظور نفسي إجتماعي /  صالح بریك.

42490-42492                                                                                                                      

.  سامي جمال الدین4833

النظم السیاسیة /  سامي جمال الدین.

42918-42920                                                                                                                      

.  سامي حامد عیاد4834

تمویل اإلرھاب /  سامي حامد عیاد.
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36883-36887                                                                                                                      

.  سامي حریز4835

المھارة في إدارةالزمات  وحل المشكالت األسس النظریة والتطبیقیة /  سامي حریز.

44365-44369                                                                                                                      

.  صالح خرفي4836

الجزائر واألصالة الثوریة /  صالح خرفي.

33898                                                                                                                                  

.  صالح صابر زغلول4837

 ق.م.) /  صالح صابر زغلول.599-530كورش األكبر ( 

41633-41637                                                                                                                      

.  صالح، قاسم حسین4838

اشكالیة السلطة والدین في العالم العربي : تحلیل سیكوبولتك / قاسم حسین صالح.

55545/1-55545/5                                                                                                              

.  صالح عباس4839

اإلدارة اإلستراتیجیة للمنظمات في ظل العولمة /  صالح عباس.

49203-49207                                                                                                                      

.  صالح عباس4840

الخصخصة /  صالح عباس.

49208-49211                                                                                                                      

.  صالح عباس4841

التنمیة المستدامة في الوطن العربي /  صالح عباس.

49217-49221                                                                                                                      

.  سامح عبد المطلب عامر4842

إدارة األعمال الدولیة /  سامح عبد المطلب عامر.

34116-34121                                                                                                                      

.  صالح عبود العامري4843

تاریخ أفغانستان /  صالح عبود العامري.

49071-49075                                                                                                                      

.  سامح عید4844

اإلسالمیون یتحدثون /  سامح عید.

52476-52480                                                                                                                      
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.  سامي عوض4845

معجم مصطلحات عسكریة /  سامي عوض.

50116-50120                                                                                                                      

.  صالح عوض4846

النظام السیاسي /  صالح عوض.

38021-38025                                                                                                                      

.  صالح فركوس4847

تاریخ الجزائر من ما قبل التاریخ إلي غایة اإلستقالل /  صالح فركوس.

32088-32092                                                                                                                      

.  صالح فركوس4848

تاریخ النظم القانونیة و اإلسالمیة /  صالح فركوس.

32093-32097                                                                                                                      

.  صالح فركوس4849

المختصر في تاریخ الجزائر /  صالح فركوس.

36660-36603                                                                                                                      

.  صالح فركوس4850

إدارة المكاتب العربیة و اإلحتالل الفرنسي للجزائر /  صالح فركوس.

55090                                                                                                                                  

.  سامي إبراھیم الخزندار4851

إدارة الصراعات و فض المنازعات : إطار نظري /  سامي إبراھیم الخزندار.

55267                                                                                                                                  

.  سامیة محمد جابر4852

2008.الفكر اإلجتماعي- نشأتھ و إتجاھاتھ و قضایاه /  سامیة محمد جابر. - اإلسكندریة : دار المعرفة الجامعیة، 

الفكر اإلجتماعي؛ علم اإلجتماع

إن  لتاریخ األفكار أصولھ الممتدة إلى عھود قدیمة، ولكل فكرة حدیثة جذورھا وأصولھا القدیمة. وقد یقول قائل أنھ لم یكن ثمة " علم اجتماع" قبل القرن التاسع عشر، 
لكن الصحیح أن ھذه الكلمة ذاتھا ھي فقط التي لم تكن موجودة، فقد صكھا "أوجیست كونت" وجعل منھا حائال قطع أحیانا كل صلة تربط ھذا النوع من الفكر 

بالماضي. ربما یكون تاریخ علم اإلجتماع قصیرا لكنھ یحظى بماض طویل جدا.ومع ذلك فضل ھنا استخدام مصطلح فكر "اجتماعي" لإلشارة إلى الفكر بأوسع معانیھ، 
بحیث یغطي المرحلة التاریخیة التي سبقت ظھور علم اإلجتماع بوصفھ علما رسمیا معترفا بھ یقف جنبا إلى جنب مع كافة فروع المعرفة األخرى التي تطبق المنھج 

العلمي، في نفس الوقت الذي یضم فیھ تاریخ علم اإلجتماع ذاتھ أو تراث الفكر السوسیولوجي.
30590                                                                                                                                  

.  سامیة جالل4853

االدارة البیئیة المتكاملة /  سامیة جالل.

50673-50676                                                                                                                      

.  سامیة جالل4854
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االدارة البیئیة المتكاملة في المستشفیات /  سامیة جالل.

50677-50680                                                                                                                      

.  سامیة جالل سعد4855

اإلدارة البیئیة المتكاملة في الستشفیات /  سامیة جالل سعد.

32520-32523                                                                                                                      

.  سامیة سعد4856

اإلدارة البیئیة المتكاملة /  سامیة سعد.

51569-51573                                                                                                                      

.  سامیة قلیاشي4857

 و أثرھا في اقتصادیات الدول النامیة /  سامیة قلیاشي.OMC الى GATTاالنتقال من 

50731-50733                                                                                                                      

.  سامیة، عبد الالوي4858

الراي  العام وتاثیره على النظام السیاسي : الجزائر نموذجا / عبد الالوي سامیة.

55440/1-55440/2                                                                                                              

.  سامیة فلیاشي4859

 وأثرھا في اقتصادیات الدول النامیة /  سامیة فلیاشي.OMC إلى GATTاإلنتقال من 

49561                                                                                                                                  

.  سامیة فلیاشي4860

 وأثرھا في إقتصادیات الدول النامیة /  سامیة فلیاشي.OMCإلىGATTاالنتقال من 

49599                                                                                                                                  

.  صالحي مقران4861

جبھة التحریر الوطني / جیش التحریر الوطني.

32108-32112                                                                                                                      

.  سامر ابو القاسم4862

التدین والسیاسة /  سامر ابو القاسم.

38771-38775                                                                                                                      

.  صامویل لوكاس ماكمیالن4863

دراسات عالمیة : دور حكام الوالیات في السیاسة /  صامویل لوكاس ماكمیالن.

42756-42758                                                                                                                      

.  صامویل ھنتینجیتون4864

صدام الحضرات /  صامویل ھنتینجیتون.
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40959-40967                                                                                                                      

.  صامویل ھنغتون4865

أمریكا.. األنا و اآلخر /  صامویل ھنغتون.

45017-45021                                                                                                                      

.  شابیرو، إیان4866

نظریة االحتواء ماوراء الحرب على اإلرھاب / إیان شابیرو.

55595/1-55595/2                                                                                                              

.  صابر أبو زید4867

مآثر علماء العرب والمسلمین في تاریخ العلوم والمناھج /  صابر أبو زید.

35064-35069                                                                                                                      

.  صابر طعیمة4868

الدولة والسلطة /  صابر طعیمة.

40905-40909                                                                                                                      

.  صاحب الربیعي4869

سلطة اإلستالء والمجتمع المقھور /  صاحب الربیعي.

38349-38353                                                                                                                      

.  صاحب الربیعي4870

دور الفكر في السیاسة /  صاحب الربیعي.

38359-38363                                                                                                                      

.  صاحب الربیعي4871

الصراع والمواجھة بین المثقف والسیاسي /  صاحب الربیعي.

41905-41909                                                                                                                      

.  صاحب الربیعي4872

سلطة اإلستبداد والمجتمع المقھور /  صاحب الربیعي.

41920-41924                                                                                                                      

.  صاحب الربیعي4873

دور الفكر في السیاسة والمجتمع /  صاحب الربیعي.

41970-41974                                                                                                                      

.  صاحب الربیعي4874

رؤیة الفالسفة في الدولة والمجتمع /  صاحب الربیعي.

38354-38358                                                                                                                      
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.  ساحي أحمد تیجیني4875

 /  ساحي أحمد تیجیني.1954بلوغ سن السابعة عشر في الفاتح نوفمبر 

55104                                                                                                                                  

.  زاید مراد4876

اإلتجاھات الحدیثة في إدارة المنظمات /  زاید مراد.

46634-46638                                                                                                                      

.  زاید مراد4877

االتجاھات الحدیثة في دارة المنظمات /  زاید مراد.

50781-50785                                                                                                                      

.  ساجر ناصر حمد الجبوري4878

حقوق اإلنسان السیاسیة في اإلسالم و النظم /  ساجر ناصر حمد الجبوري.

36898-36902                                                                                                                      

.  زایري بلقاسم4879

إلقتصادیات التجارة الدولیة /  زایري بلقاسم.

53884-53888                                                                                                                      

.  صادق محمد نعیمي4880

اإلسالم وعصر التنویر /  صادق محمد نعیمي.

35058-35063                                                                                                                      

.  صادق محمد الجبران4881

التحكیم التجاري الدولي وفقا التفاقیة العربیة للتحكیم /  صادق محمد الجبران.

35264-35268                                                                                                                      

.  صادق محمد الجبران4882

التصنیف في القانون الدولي الخاص : دراسة في النظریة العامة وتطبیقھا في القانون المقارن /  صادق محمد الجبران.

35307-35311                                                                                                                      

.  صادق األسود4883

علم االجتماع السیاسي أسسھ وأبعاده /  صادق األسود.

11968-11971-11971/1                                                                                                      

.  شارل روبیر أجدون4884

علماء اإلدارة سیرة الذاتیة + تاریخ الجزائر المعاصرة /  شارل روبیر أجدون.

32547-32551                                                                                                                      

.  شارل روبیر أجرون4885
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) /  شارل روبیر أجرون.2تاریخ الجزائر المعاصر (ج

55059/2                                                                                                                              

.  شارل روبیر أجرون4886

) /  شارل روبیر أجرون.1تاریخ الجزائر المعاصر (ج

55059                                                                                                                                  

.  شارل سان  برون4887

محاضرات اإلمارات : السیاسة الفرنسیة /  شارل سان  برون.

42825-42827                                                                                                                      

.  سارة بنت محمد الخثالن4888

المرأة و السیاسة /  سارة بنت محمد الخثالن.

36816-36820                                                                                                                      

.  زارید عبید هللا مصباح4889

السیاسة الدولیة بین النظریة والممارسة /  زارید عبید هللا مصباح.

40029-40031                                                                                                                      

.  طارق منصور4890

النفط استخدامھ وتطوره عند المسلمین /  طارق منصور.

24512-24521                                                                                                                      

.  طارق محمد4891

تحدیات العولمة /  طارق محمد.

51716-51720                                                                                                                      

.  طارق محمد، ذنون الطائي4892

التخلص من التھدید النووي : نحو اجماع جدید بین الشرق حول اسلحة الدمار الشامل / ذنون الطائي طارق محمد.

55431/1-55431/5                                                                                                              

.  طارق المذوب4893

القانون الدولي اإلنساني /  طارق المذوب.

34487-34492                                                                                                                      

.  طارق المجذوب4894

القضاء الدولي /  طارق المجذوب.

34523-34528                                                                                                                      

.  طارق المجذوب4895

اإلدارة العامة|_ العملیة اإلداریة والوظیفة العامة واإلصالح اإلداري /  طارق المجذوب.
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35166                                                                                                                                  

.  طارق المجذوب4896

القضاء الدولي /  طارق المجذوب.

38591-38595                                                                                                                      

.  طارق المجذوب4897

القانون الدولي اإلنساني /  طارق المجذوب.

38596-38600/1                                                                                                                  

.  طارق المجذوب4898

اإلدارة العامة /  طارق المجذوب.

38704-38708                                                                                                                      

.  طارق المجدوب4899

القانون الدولي اإلنساني /  طارق المجدوب.

44361-44364                                                                                                                      

.  طارق البشري4900

الدولة والكنیسة /  طارق البشري.

41203-41207                                                                                                                      

.  طارق البشري4901

الحركة السیاسیة في مصر /  طارق البشري.

52007-52011                                                                                                                      

.  طارق البشري4902

الدولة و الكنیسة /  طارق البشري.

52012-52016                                                                                                                      

.  طارق البشري4903

شخصیات تاریخیة /  طارق البشري.

52059-52063                                                                                                                      

.  طارق البشري4904

نحو تیار اساسي لألزمة /  طارق البشري.

52117-52120                                                                                                                      

.  طارق الحاج4905

المالیة العامة /  طارق الحاج.

34302                                                                                                                                  
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.  طارق الیاس4906

أنت المدیر اآلن /  طارق الیاس.

54130-54134                                                                                                                      

.  طارق السید4907

أساسیات في علم اإلجتماع المدرسي /  طارق السید.

35699-35700                                                                                                                      

.  طارق السید4908

علم اجتماع التنمیة /  طارق السید.

36923-36930                                                                                                                      

.  طارق السید4909

علم اإلجتماع الصناعي /  طارق السید.

49329-49333                                                                                                                      

.  طارق السید4910

علم إجتماع السكان /  طارق السید.

49334                                                                                                                                  

.  طارق السید4911

أساسیات في علم اإلجتماع الطبي /  طارق السید.

49335-49337                                                                                                                      

.  طارق السویدان4912

المنظمة المتعلقة_ كیف یتعلم اإلنسان؟ وكیف تتعلم المنظمات؟ /  طارق السویدان.

35632-35635                                                                                                                      

.  طارق صالح عبد النبي4913

إدارة األزمات في العالقات الدولیة /  طارق صالح عبد النبي.

41484-41488                                                                                                                      

.  طارق طھ4914

 /  طارق طھ.Managementاالدارة 

31847-31852                                                                                                                      

.  طارق كامل4915

أساسیات في علم اإلجتماع الدیني /  طارق كامل.

49310-49313                                                                                                                      

.  طارق كامل4916
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المشكالت اإلجتماعیة في المجتمع المعاصر /  طارق كامل.

49314-49315                                                                                                                      

.  طارق كامل4917

علم النفس التربوي : ملحق خاص بمصطلحات علم النفس و التربیة /  طارق كامل.

49345-49349                                                                                                                      

.  طارق كامل4918

علم النفس اإلجتماعي : ملحق خاص بمصطلحات علم اإلجتماع /  طارق كامل.

49350-49354                                                                                                                      

.  طارق كامل4919

النشأة النفسیة للطفل /  طارق كامل.

49355-49358                                                                                                                      

.  طارق على جماز4920

دور المعرفة في إدارة الموارد البشریة /  طارق على جماز.

48956-48960                                                                                                                      

.  طارق على جامز4921

إدارة الموارد البشریة /  طارق على جامز.

48973-48977                                                                                                                      

.  طارق عامر4922

أسالیب الدراسات المستقبلیة /  طارق عامر.

34731-34736                                                                                                                      

.  طارق عامر4923

اسالیب الدراسات المستقبلیة /  طارق عامر.

44022-44026                                                                                                                      

.  طارق عامر4924

أسالیب الدراسات المستقبلیة /  طارق عامر.

45994-45997                                                                                                                      

.  طارق عبد الحمید4925

الھجرة الغیر الشرعیة /  طارق عبد الحمید.

32735-32739                                                                                                                      

.  طارق عبد الحمید الشھاوي4926

2009.نظریة العقد السیاسي /  طارق عبد الحمید الشھاوي. - اإلسكندریة : دار الفكر الجامعي، 
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العقد السیاسي؛ األنظمة السیاسیة؛ الفقھ اإلسالمي
30411-30416                                                                                                                      

.  طارق عبد الحمید الشھاوي4927

2009.الھجرة الغیر الشرعیة /  طارق عبد الحمید الشھاوي. - اإلسكندریة : دار الفكر الجامعي، 

الھجرة الغیر لشرعیة
30440-30445                                                                                                                      

.  طارق عبد الحمید الشھاوي4928

الھجرة الغیر الشرعیة : رئیة مستقبلیة /  طارق عبد الحمید الشھاوي.

41940-41944                                                                                                                      

.  طارق عبد الحمید الشھاوي4929

نظریة العقد السیاسي /  طارق عبد الحمید الشھاوي.

41945-41949                                                                                                                      

.  طارق عبد الرؤوف4930

المواطنة و التربیة الوطنیة اتجاھات عالمیة و عربیة /  طارق عبد الرؤوف.

51242-51245                                                                                                                      

.  طارق عبد الرؤوف عامر4931

2013. - 275.مؤسسات التربیة والتنشئة السیاسیة /  طارق عبد الرؤوف عامر، ایھاب عیسى المصري. - القاھرة : مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع، 

55808/1-55808/4                                                                                                              

.  طارق عبد العالي4932

حوكمة الشركات و األزمة المالیة العالمیة /  طارق عبد العالي.

47274-47278                                                                                                                      

.  طاشمة، بومدین4933

المشكالت السیاسیة في القارة اإلفریقیة / بومدین طاشمة.

55568/1-55568/3                                                                                                              

.  ساسي سالم الحاج4934

المفاھیم القانونیة لحقوق اإلنسان عبر الزمان والمكان /  ساسي سالم الحاج.

34013                                                                                                                                  

.  شاكر، لطفي لبیب4935

مبادئ العلوم السیاسیة / لطفي لبیب شاكر.

55563                                                                                                                                  

.  شاكر خصباك4936

األكراد_ دراسة بیولوغرافیة /  شاكر خصباك.

37683-37687                                                                                                                      

479



.  طاقة محمد4937

مأزق العولمة /  طاقة محمد.

40041-40043                                                                                                                      

.  ساقور، عبد هللا4938

اإلقتصاد السیاسي / عبد هللا ساقور.

28086-28088-28088/1                                                                                                      

.  طاعة سعد4939

47 / 56.دور النواب المسلمین في الحیاة السیاسیة بالجزائر 

55047                                                                                                                                  

.  صاغیة، حازم4940

االنھیار المدید : الخلفیة التاریخیة النتفاضة الشرق االوسط العربي / حازم صاغیة.

الشرق االوسط - انتفاضة
55493/1/1-55493/2                                                                                                          

.  شافیة شارن4941

حصارة مصر الفرعونیة /  شافیة شارن.

46929-46933                                                                                                                      

.  صافر، كریمة4942

مقدمة في علم االجتماع / كریمة صافر.

55454/1-55454/5                                                                                                              

.  زاھد محمد دیري4943

إدارة الموارد البشریة /  زاھد محمد دیري.

43389-43393                                                                                                                      

.  زاھد محمد دیري4944

إدارة الموارد البشریة في القطاع العام /  زاھد محمد دیري.

43819-43823                                                                                                                      

.  شاھین محمد عادل محمد4945

التطھیر العرقي : دراسة في القانون الدولي العام والقانون الجنائي المقارن /  شاھین محمد عادل محمد.

40283-40286                                                                                                                      

.  زاھیة عامر4946

2011. /  زاھیة عامر. - الجزائر : دار الحكمة، 1957-1962حراس األكفادو للمجاھد عامر علي ماقورة : الثورة التحریریة الكبرى في الوالیة الثالثة 

48007                                                                                                                                  

.  زاھید محمد دیري4947
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الرقابة اإلداریة /  زاھید محمد دیري.

43157-43159                                                                                                                      

.  زاھیر عبد الرحیم4948

إدارة الخصخصة بین النظریة والتطبیق /  زاھیر عبد الرحیم.

43537-43540                                                                                                                      

.  طاھر نصیر4949

التسویق في االسالم /  طاھر نصیر.

التسویق؛ اإلسالم؛ المنتجات؛ الترویج؛ التسعیر؛ التسویق الدولي
29792-29797                                                                                                                      

.  زاھر محمد4950

إدارة الخصخصة بین النظریة والتطبیق /  زاھر محمد.

43384-43388                                                                                                                      

.  شاھر أحمد نصر4951

الدولة والمجتمع الدولي /  شاھر أحمد نصر.

37989-37993                                                                                                                      

.  طاھر البیاتي4952

مدخل إلى علم االقتصاد /  طاھر البیاتي.

45878-45887                                                                                                                      

.  طاھر البیاتي4953

مدخل الى علم االقتصاد /  طاھر البیاتي.

50961                                                                                                                                  

.  طاھر ابراھیم الالیذ4954

الشرق األوسط و الفوضى الخالقة /  طاھر ابراھیم الالیذ.

52401-52405                                                                                                                      

.  طاھر بن خرف هللا4955

مدخل إلى التسویق السیاسي /  طاھر بن خرف هللا.

39487-39491                                                                                                                      

.  طاھر شاش4956

استراتیجیة اسرائیل الجدیدة /  طاھر شاش.

32914-32918                                                                                                                      

.  طاھر شاش4957

الصراع في الشرق األوسط /  طاھر شاش.
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32944-32948                                                                                                                      

.  زاھر عبد الرحیم عاطف4958

الھیكل التنظیمي للمنظمة الھندرة /  زاھر عبد الرحیم عاطف.

54387                                                                                                                                  

.  طاھر إبراھیم4959

الشرق األوسط و الفوضة الخالقة /  طاھر إبراھیم.

50164-50168                                                                                                                      

.  زاھر إحدادن4960

 /  زاھر إحدادن.1930- الصحافة اإلسالمیة الجزائریة من بدایتھا إلى سنة 1بیبلیوغرافیا الصحافة الجزائریة -

51341                                                                                                                                  

.  طاھري حسین4961

القانون اإلداري و المؤسسات اإلداریة /  طاھري حسین.

54165-54169                                                                                                                      

.  طاھري حسین4962

جرائم المخدرات و طرق محاربتھا /  طاھري حسین.

54241-54245                                                                                                                      

.  شاوش، بالل4963

دراسات مختصرة في تاریخ الفكر السیاسي : من حضارات الشرق االوسط القدیمة الى بعض مفكري العائلة االشتراكیة / بالل شاوش. - الجزائر : دار تدیكلت، 
سم..27ص. ؛ 2016. - 170

دراسات مختصرة - تاریخ- الفكر السیاسي
55851/1-55851/5                                                                                                              

.  شاوش حباسي4964

2012.) /  شاوش حباسي. - الجزائر : موفم للنشر، 1518-1945العلم الوطني الجزائري المعاصر : تطوره الشكلي و تحلیل لمضمونھ االیدیولوجي و السیاسي (

48029                                                                                                                                  

.  شبل بدران4965

التربیة المدنیة : التعلیم و المواطنة و حقوق اإلنسان /  شبل بدران.

53533-53537                                                                                                                      

.  شبلي، سعد شاكر4966

ظاھرة العولمة و أثرھا في بیئة األمن القومي العربي / سعد شاكر شبلي.

55449/1-55449/3                                                                                                              

.  شبلي ف.4967

دستور الجزائر /  شبلي ف..
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39804-39808                                                                                                                      

.  صباح أحمد4968

األمن اإلسالمي : دراسات في التحدیات الجیوبولیتیكیة /  صباح أحمد.

37382-37382                                                                                                                      

.  صباح أحمد4969

األمن اإلسالمي دراسات في التحدیات /  صباح أحمد.

42538-42540                                                                                                                      

.  صباح العشاوي4970

المسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئة /  صباح العشاوي.

39774-39778                                                                                                                      

.  صباح فرحات4971

قراءات في المشھد السیاسي /  صباح فرحات.

32572-32576                                                                                                                      

.  ضاري سرحان الحمداني4972

سیاسة إیران تجاه دول الجوار /  ضاري سرحان الحمداني.

49076-49080                                                                                                                      

.  طبائع اإلستبداد ومصارع العباد  للرحمان الكواكبي.4973

49554-49558                                                                                                                      

.  سبیل جلول4974

المعرفة العملیة دراسة في المفھوم والعقود وطرق الحمایة /  سبیل جلول.

34529-34534                                                                                                                      

.  ضیاء مجید الموسمي4975

الحداثة والھیمنة اإلقتصادیة ومعوقات التنمیة /  ضیاء مجید الموسمي.

38831-38835                                                                                                                      

.  ضیاء مجید الموسمي4976

األزمة المالیة العالمیة الراھنة /  ضیاء مجید الموسمي.

38851-38855                                                                                                                      

.  ضیاء مجید الموسوي4977

اقتصاد السوق والعولمة البدیلة /  ضیاء مجید الموسوي.

39512-39516                                                                                                                      
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.  ضیاء مجید الموسوي4978

ثورة أسعار النفط /  ضیاء مجید الموسوي.

46714-46718                                                                                                                      

.  ضیاء مجید الموسوي4979

سوق العمل و النقابات العمالیة /  ضیاء مجید الموسوي.

46854-46858                                                                                                                      

.  ضیاء مجید الموسوي4980

الحداثة و الھیمنة اإلقتصادیة و معوقات التنمیة /  ضیاء مجید الموسوي.

47197-47198                                                                                                                      

.  ضیاء مجید الموسوي4981

 /  ضیاء مجید الموسوي.1986-1989األزمة االقتصادیة العالمیة 

51376                                                                                                                                  

.  ضیاء جابر االسدي4982

جرائم اإلنتخابات /  ضیاء جابر االسدي.

37193-37197                                                                                                                      

.  ضیاء زھران4983

1 / 2.مستقبل التعلم الجامعي 

47394-47396                                                                                                                      

.  طبیب مولود4984

أحكام السلطة السیاسیة /  طبیب مولود.

39684-39688                                                                                                                      

.  طبیب مولود4985

أحكام السلطة السیاسیة /  طبیب مولود.

47694-47698                                                                                                                      

.  صبحي نادرس، قریصتھ4986

النقود و البنوك / قریصتھ صبحي نادرس.

55295                                                                                                                                  

.  صبحي محمد4987

2004.تطور الفكر واألسالیب في االدارة /  صبحي محمد. - عمان : دار الحامد، 

إدارة األعمال؛ التنمیة اإلداریة
29999-30000                                                                                                                      

.  صبحي محمصاني4988
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المبادئ الشرعیة /  صبحي محمصاني.

33999                                                                                                                                  

.  صبحي محمصاني4989

فلسفة التشریع في اإلسالم /  صبحي محمصاني.

34005                                                                                                                                  

.  صبحي جبر التیبي4990

تطور الفكر و األسالیب في اإلدارة /  صبحي جبر التیبي.

31698-31699                                                                                                                      

.  صبحي جعفر4991

في فلسفة الحضارة : الیونانیة، اإلسالمیة الغربیة م /  صبحي جعفر.

52837-52841                                                                                                                      

.  ستیدھام رونالد4992

اإلقتصاد التحلیلي_ علوم األرض واقتصاد البیئة /  ستیدھام رونالد.

43515-43516                                                                                                                      

.  زبیر سلطان4993

تحسین األداء و ضبط الجودة /  زبیر سلطان.

32464-32468                                                                                                                      

.  زبیر سلطان  قدوري4994

الشركات األمنیة الخاصة ( المرتزقة الجدد) /  زبیر سلطان  قدوري.

41191-41195                                                                                                                      

.  زبیر سلطان قدوري4995

العسكریون والثورة العربیة الكبرى /  زبیر سلطان قدوري.

33049-33053                                                                                                                      

.  زبیر سلطان قدوري4996

 /  زبیر سلطان قدوري.2001 أیلول 11االسالم وأحداث 

33086-33087                                                                                                                      

.  ستیفن تانر4997

افغانیستان : التاریخ العسكري منذ اإلسكندر األكبر /  ستیفن تانر.

49539-49543                                                                                                                      

.  ستیفن تایلر4998

اإلدارة المشتركة للموارد الطبیعیة /  ستیفن تایلر.
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43085-43087                                                                                                                      

.  ستیفن فینك4999

إدارة األزمات : التخطیط لما قد الیحدث /  ستیفن فینك.

41727-41731                                                                                                                      

.  ستیفن والت5000

اللوبي اإلسرائیلي /  ستیفن والت.

38440-38441                                                                                                                      

.  ستیفین دیلو5001

التفكیر السیاسي و النظریة السیاسیة /  ستیفین دیلو.

49488                                                                                                                                  

.  ستیفین كن زر5002

أتباع الشاه : إنقالب أمریكي وجذور اإلرھاب في الشرق األوسط /  ستیفین كن زر.

41096-41100                                                                                                                      

.  صبري5003

التصحر : مفھومھ _ أسبابھ_ مخاطره_ مكافحتھ /  صبري.

43908-43912                                                                                                                      

.  صبري القباني5004

طبیبك معك /  صبري القباني.

33968                                                                                                                                  

.  صبري الھیتي5005

العالم االسالمي و المتغیرات الدولیة من وجھة نظر /  صبري الھیتي.

46075-46079                                                                                                                      

.  طبقات علماء افریقیا.5006

46804-46805                                                                                                                      

.  سي لخضر بورقعة5007

2000.شاھد على اغتیال الثورة /  سي لخضر بورقعة. - الجزائر : دار الحكمة، 

48048                                                                                                                                  

.  سي لخضر بورقعة5008

شاھد على اغتیال الثورة /  سي لخضر بورقعة.

55175                                                                                                                                  
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.  سي علي، أحمد5009

مدخل للعلوم القانونیة : النظریة و التطبیق في القانون الجزائري / أحمد سي علي.

55289                                                                                                                                  

.  شیال براون5010

2006.الجریمة و القانون في ثقافة اإلعالم /  شیال براون، (ترجمة)  ھدى فؤاد. - القاھرة : مجموعة النیل العربیة، 

وسائل اإلعالم؛ الجریمة والقانون؛ األنترنت

ھل یمكن أن نفصل بین الجریمة القانون ووسائل اإلعالم؟ ماھو أثر ثقافة اإلعالم المعاصر في فھمنا للجریمة والقانون؟ ماھو تأثیر ثقافة المعلوماتیة(األنترنت ) على 
الجریمة والقانون؟ تھتم الدراسة بوضع الجریمة والقانون في إطار مجموعة كبیرة ومتنوعة من األنماط اإلعالمیة المعاصرة.وھو یبدأ بافتراض أن ثقافة اإلعالم تضم 
المجتمع بأكملھ بما في ذلك الجریمة والقانون الجنائي. والكتاب ال ینظر لوسائل افعالم باعتبارھا مجموعة من المؤسسات، وإنما باعتبارھا تمثل عددا  ال یحصى من 

أنماط اإلتصال أو أسالیب التعبیر بدءا من المسلسالت اإلجتماعیة ووصوال إلى عالم المعلوماتیة واألنترنت. وتوضح الدراسة كیف یتم إنتاج الجریمة والقانون، أو 
تصورنا للجریمة والقانون وإعادة إنتاجھما من خالل ثقافة اإلعالم، وما ھي المعوقات والتحدیات التي تواجھ ھذه العملیة.

30668-30673                                                                                                                      

.  شیماء ذو الفقار5011

مناھج البحث و اإلستخدامات اإلحصائیة /  شیماء ذو الفقار.

32259-32263                                                                                                                      

.  شحماط محمود5012

المدخل لعلم اإلدارة العامة /  شحماط محمود.

39417-39421                                                                                                                      

.  زین الدین الخافجي5013

االستراتیجیات السیاسیة_ واثرھا في تاریخ العالقات الدولیة في العصر الحدیث /  زین الدین الخافجي.

43457-43461                                                                                                                      

.  زین الدین الخفجي5014

اإلستراتیجیة السیاسیة_ وأثارھا في التاریخ العالقات الدولیة في العصر الحدیث /  زین الدین الخفجي.

43207-43207                                                                                                                      

.  زین الدین الخفجي5015

اإلستراتیجیات السیاسیة و أثرھا في تاریخ العالقات الدولیة في العصر الحدیث (مجلد) /  زین الدین الخفجي.

54940-54942                                                                                                                      

.  زین الدین الفوال5016

السكان البناء اإلجتماعي و الضبط اإلجتماعي : دراسات حقلیة تطبیقیة (كرتوني) /  زین الدین الفوال.

55014-55018                                                                                                                      

.  سین علي بخیث5017

االقتصاد القیاسي /  سین علي بخیث.

االقتصاد القیاسي؛ االنحدار لخطي
29745-29750                                                                                                                      
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.  زینب منصور5018

المعجم البیئي /  زینب منصور.

43971-43975                                                                                                                      

.  زینب جابر سالم5019

2008.اإلتفاقیات الدولیة /  زینب جابر سالم، أحمد مرعى؛ قطب محمد مصطفى. - اإلسكندریة : دار الوفاءلدنیا الطباعة والنشر، 

اإلتفاقیات؛ اإلتفاقیات الدولیة
30710-30715                                                                                                                      

.  زینب جابر سالم5020

2008.االتفاقیات الدولیة /  زینب جابر سالم، أحمد مرعى؛ قطب محمد مصطفى. - اإلسكندریة : دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، 

اإلتفاقیات الثنائیة؛ اإلتفاقیات متعددة األطراف
30138-30143                                                                                                                      

.  زینب صالح5021

اإلقتصاد الوضعي واإلقتصاد السیاسي نظر /  زینب صالح.

24402-24411                                                                                                                      

.  سینثیا ج واغنر5022

االستشراق واإلبتكار واإلستراتیجیة /  سینثیا ج واغنر.

40651-40655                                                                                                                      

.  سینثیاج5023

اإلستشراف واإلبتكار واإلستراتیجیة /  سینثیاج، واغنر.

38938-38942                                                                                                                      

.  سیلفي ثینو5024

عدالة غریبة /  سیلفي ثینو.

55114                                                                                                                                  

.  سیلفي ثینو5025

تاریخ حرب من أجل استقالل الجزائر /  سیلفي ثینو.

55159                                                                                                                                  

.  سیمون كوزنت5026

االقتصاد بین التنمیة و التخلف (مجلد) /  سیمون كوزنت.

46353-46357                                                                                                                      

.  صدام مریر الجمیلي5027

اإلتحاد األوروبي ودوره في النظام العالمي الجدید /  صدام مریر الجمیلي.

43218-43222                                                                                                                      

488



.  صدام الجمیلي5028

اإلتحاد األوروبي ودوره في النظام العالمي الجدید /  صدام الجمیلي.

37476-37480                                                                                                                      

.  صدام حسین5029

الثورة والنظریة الجدیدة /  صدام حسین.

11775-11776                                                                                                                      

.  شحاتھ غریب شلقامى5030

2008.التعاقد اإللكتروني في التشریعات العربیة دراسة مقارنة /  شحاتھ غریب شلقامى. - األزراطیة : دار الجامعة الجدیدة، 

التعاقد اإللكتروني؛ التجارة اإللكترونیة؛ قانون المعامالت؛ التشریعات العربیة

إتجھ معضم الناس إلى المعامالت عن طریق شبكات األنترنت، والتطور الواسع للویب سمح ألصحاب رؤوس األموال باستعماالت متعددة،وقد أثبتت الدراسات أن 
المستخدمین یملكون دخال من التجارة اإللكترونیة ال بأس بھ.ووسائل اإلتصال عن بعد لعبت دورا ھاما في توسیع دائرة المعامالت التجاریة على مستویین الداخلي 
والخارجي.وإزاء ھذه األھمیة للمعامالت اإللكترونیة نجد أن منظمة األمم المتحدة قد نجحت في وضع األسس لتنظیم ھذه المعامالت، لذلك اعتمدت الجمعیة العامة 

، وذلك لمعالجة جمیع المشاكل القانونیة المتعلقة بالعقود التي تتم إلكترونیا.وعلى الصعید العربي نجد ان 1996لألمم المتحدة قانونا نموذجیا للتجارة اإللكترونیة عام 
أولى الدول العربیة التي إھتمت بوضع تنظیم تشریعي للمعامالت اإللكترونیة ھي تونس واألردن واإلمارات والبحرین.

30656-30661                                                                                                                      

.  زیاد محمد عبد5031

مبادئ علم االقتصاد /  زیاد محمد عبد.

50946-50950                                                                                                                      

.  شحاد المنصور5032

المسألة المالیة في السیاسة السوریة /  شحاد المنصور.

33156-33158                                                                                                                      

.  زیاد جالل الدباغ5033

الصكوك االسالمیة و دورھا في التنمیة االقتصادیة /  زیاد جالل الدباغ.

50923-50924                                                                                                                      

.  زیاد خلیل الحجار5034

األمن المائي واألمن الغذائي /  زیاد خلیل الحجار.

49885-49888                                                                                                                      

.  زیاد شفقان الضرابعة5035

اإلتحاد األوروبي والقضیة الفلسطینیة من مدرید إلى خریطة الطریق /  زیاد شفقان الضرابعة.

44032-44036                                                                                                                      

.  زیاد عیتاني5036

المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون الدولي الجنائي /  زیاد عیتاني.

34935-34940                                                                                                                      

.  زیاد عیتاني5037
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المحكمة الجنائیة الدولیة و تطور القانون الدولي الجنائي /  زیاد عیتاني.

45908-45914                                                                                                                      

.  شحادة محمد نور الدین5038

 /  شحادة محمد نور الدین.2005ویمكرون : المكر األمریكي  

40205-40207                                                                                                                      

.  سیار الجمیل5039

العرب واألتراك : األبعاث والتحدیات من العثمانیة إلى العلمنة /  سیار الجمیل.

39279-39281                                                                                                                      

.  سیار الجمیل5040

العرب واألتراك اإلنبعاث والتحدیث /  سیار الجمیل.

24189-24191                                                                                                                      

.  شیبل بدران5041

التعلیم و الحریة : قراءات في المشھد التربوي المعاصر /  شیبل بدران.

53358-53362                                                                                                                      

.  زیتون وضاح5042

المعجم السیاسي /  زیتون وضاح.

40424-40425                                                                                                                      

.  زید منیر عبوي5043

الخصخصة في اإلدارة العامة /  زید منیر عبوي.

31722-31727                                                                                                                      

.  زید منیر عبوي5044

فن االدارة باالتصال /  زید منیر عبوي.

31841-31846                                                                                                                      

.  زید منیر عبوي5045

2007.اإلدارة واتجاھاتھا المعاصرة / وظائف المدیر. - عمان : دار دجلة، 

اإلدارة؛ اإلدارة المعاصرة؛ وظائف المدیر
31895-31900                                                                                                                      

.  زید منیر عیوي5046

2008.التخطیط والتطویر االداري /  زید منیر عیوي. - عمان : دار الرایة للنشر والتوزیع، 

التخطیط اإلداري؛ إدارة المشاریع، إدارة األعمال، اإلدارة التنفیذیة
29995-29998                                                                                                                      

.  سید أبو ضیف5047

العالقات الدولیة : مفاھیم و موضوعات /  سید أبو ضیف.
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54557-54559                                                                                                                      

.  سید أبو ضیف5048

مجموعة العشرین و النظام الدولي من الثروة إلى القوة /  سید أبو ضیف.

54685-54687                                                                                                                      

.  سید أبو ضیف أحمد5049

مجموعة العشرین و النظام الدولي من الثورة إلى القوة : ورق كوشیھ /  سید أبو ضیف أحمد.

54969-54973                                                                                                                      

.  سید أحمد ابلواب5050

التخطیط اإلشتراكي الالمركزي في یوغسالفیة /  سید أحمد ابلواب.

39937                                                                                                                                  

.  سید أحمد سویج5051

مسألة الحدود في الشرق األوسط /  سید أحمد سویج.

49006-49010                                                                                                                      

.  سید ابراھیم الدسوقي5052

مشكالت الحدود في القانون الدولي العام : دراسة تطبیقیة على حدود دول مجلس التعاون الخلیجي /  سید ابراھیم الدسوقي.

54770-54771                                                                                                                      

.  سید احمد، قوجیلي5053

الدراسات االمنیة النقدیة : مقاربات جدیدة العادة تعریف االمن / قوجیلي سید احمد.

55534/1-55534/3                                                                                                              

.  سید حسب هللا / محمد جالل غندور5054

1996.تاریخ الكتب و المكتبات عبر الحضارات االنسانیة /  سید حسب هللا / محمد جالل غندور. - دار المریخ : الریاض، 

51337                                                                                                                                  

.  سید رمضان ھدارة5055

إنقاذ الكوكب : كیف نبني نظاما إقتصادیا عالمیا متواصال  بیئیا /  سید رمضان ھدارة.

47352                                                                                                                                  

.  سید صدیق5056

 /  سید صدیق.2سیر ونوادر، ظرفاء وعلماء ج

36199-36203                                                                                                                      

.  سید قطب5057

العدالة اإلجتماعیة في اإلسالم /  سید قطب.

52148-52152                                                                                                                      
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.  سید عاشور أحمد5058

2008.مشكلة البطالة ومواجھتھا في الوطن العربي /  سید عاشور أحمد. - القاھرة : مكتبة األنجلو المصریة، 

البطالة؛ الوطن العربي

تلقي ھذه الدراسة ضوءا مركزا على مشكلة البطالة في إطار السعي لحلھ. وتبدأ بعرض المشكلة ووضعھا عالمیا، ثم عالقتھا بسیاسات صندوق النقد والبنك الدولیین، 
ثم واقعھا بالوطن العربي على مستوى عام، ثم دراسة الظاھرة في مصر على نحو تفصیلي دقیق: الجذور، األسباب، الجھود المبذلة. كما تمتد الدراسة إلى الوضع 

ببعض الدول العربیة الشقیقة: تونس األردن لبنان، السعودیة، فلسطین، العراق والبحرین، وسبل مواجھتھا بتلك الدول، في محاولة إلنارة الطریق وإثارة شتى السبل 
في إمكانیة تطبیقھا في مصر. وتختم الدراسة بتوصیات محددة وحلول علمیة مقترحة على المستوى القومي، وحلول وأفكار علمیة للشباب في مواجھة ھذه المشكلة .

30077-30079                                                                                                                      

.  سید عاشور أحمد5059

التنمیة المستدامة في حوض نھر النیل، افریقیا القوانین و التشریعات المحلیة و الدولیة... /  سید عاشور أحمد.

46247-46251                                                                                                                      

.  سید عاشور أحمد5060

قصة الحضارة نھر النیل و الحضارة في إفریقیا /  سید عاشور أحمد.

54925-54929                                                                                                                      

.  شیخ عبد الرحمان شیبا5061

الجزائر و فلسطین بین حق القوة و قوة الحق /  شیخ عبد الرحمان شیبا.

47719-47723                                                                                                                      

.  سید عبد العال5062

اإلنقالبات العسكریة في سوریا /  سید عبد العال.

36207-36212                                                                                                                      

.  سید عطاء هللا مھاجراني5063

التسامح والعنف في اإلسالم /  سید عطاء هللا مھاجراني.

41280-41282                                                                                                                      

.  زیدان، أحمد موفق5064

1.آسیا الوسطى الھویة الضائعة / أحمد موفق زیدان. - ط.

آسیا الوسطى - الھویة الضائعة
55960                                                                                                                                  

.  سیدي احمد5065

مسألة الحدود في الشرق األوسط /  سیدي احمد.

35592-35596                                                                                                                      

.  سدید بلخیر5066

منھجیة البحث العلمي و أصالتھا عند المسلمین /  سدید بلخیر.

50891-50895                                                                                                                      

.  سیجربید ھونكھ5067
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2008.شمس هللا تشرق على الغرب /  سیجربید ھونكھ، (ترجمة)  فؤاد حسنین علي. - القاھرة : دار العالم العربي، 

تاریخ العلم العربي؛ علماء العرب
30585-30586                                                                                                                      

.  سحر محمد نجیب5068

العالقة بین السلطات في الدساتیر العربیة /  سحر محمد نجیب.

49688_49684                                                                                                                      

.  سحر محمد نجیب5069

التنظیم الدستوري لضمانات حقوق االنسان  وحریاتھ دراسة مقارنة /  سحر محمد نجیب.

49693_49689                                                                                                                      

.  سحر السید عبد العزیز سالم5070

2009.بحوث مشرقیة و مغربیة في التاریخ والحضارة اإلسالمیة /  سحر السید عبد العزیز سالم. - اإلسكندریة : مؤسسة شباب الجامعة، 

التاریخ؛ بحوث؛ المشرق؛ المغرب؛ الحضارة اإلسالمیة
30603-30606                                                                                                                      

.  سحر زیناتي5071

2004.أمریكا سیاسة تضلیل الشعوب /  سحر زیناتي. - الریاض : المركز العالمي للإلستشارات اإلستراتیجیة، 

الرأي العام؛ الوالیات المتحدة

التضلیل سیاسة فرعونیة ،تعني مصادرة اآلخر في حق المعرفة و اإلطالع ،بل ھي من ناحیة أخرى تزییف للحقیقة ذاتھا و لقد مارس فرعون مثل ھذا حین قال لشعبھ 
ما رأیكم إال ما أرئ و ما ألھدیكم إال سبیل الرشاد , و لقد دأبت الحكومات األمریكیة المتتالیة على ممارسة التضلیل ،و لتوجیھ الرأي العام األمریكي وجھات تخدم 

سیاسة أقلیات مشبوھة ،ولوبیات متنفذة .. و ألن القضیة تعد ذات خطر كبیر فقد كلفنا في المركز العالمي لإلستشارات الباحثة سحر زیناتي لوضع ما من شأنھ كشف 
اللثام عن تضلیل الحكومات األمریكیة لشعبھا كامتھان و تجاوز لھ و لحقوقھ.

33370-33377                                                                                                                      

.  سحر صدیق السید الشافعي5072

أزمة الحریة السیاسیة ( مجلد ) /  سحر صدیق السید الشافعي.

46270-46274                                                                                                                      

.  شیرماھورن5073

إدارة األزمات /  شیرماھورن.

41052-41056                                                                                                                      

.  سیرا، نارسیس5074

االنتقال العسكري : تأمالت حول اإلصالح الدیمقراطي للقوات المسلحة / نارسیس سیرا.

55755                                                                                                                                  

.  صحراوي بن شیحة5075

التسویق السیاسي /  صحراوي بن شیحة.

49616_49614                                                                                                                      

.  صحراوي بن شیخة5076

التسویق السیاسي /  صحراوي بن شیخة.
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51050-51052                                                                                                                      

.  سیرة الملك الظاھر بیبرس.5077

38133-38137                                                                                                                      

.  سیروان حامد أحمد5078

 /  سیروان حامد أحمد.sofaالطبیعة القانونیة إلتفاقیات وضع القوات و تأثیرھا على سیادة الدول 

53225-53229                                                                                                                      

.  سیروان عازب صادق5079

االنعكاسات الجغرافیة السیاسیة لمشكلة التبعیة االقتصادیة.. /  سیروان عازب صادق.

46145-46149                                                                                                                      

.  زیغنیو بریجنسكي5080

رقعة الشطرنج الكبرى /  زیغنیو بریجنسكي.

45181-45185                                                                                                                      

.  صدفة، محمد محمود5081

إدارة التنوع و االختالف / محمد محمود صدفة.

55480                                                                                                                                  

.  طیفور فاروق5082

مستقبل الحركة اإلسالمیة في الجزائر /  طیفور فاروق.

47814-47818                                                                                                                      

.  سراج محمد أحمد5083

في تاریخ التشریع اإلسالمي /  سراج محمد أحمد.

37291-37293                                                                                                                      

.  سراج الدین الروبي5084

آلیة األنتربول في التعاون الدولي الشرطي /  سراج الدین الروبي.

53378-53382                                                                                                                      

.  سراج الدین الروبي5085

األنتربول و مالحقة المجرمین /  سراج الدین الروبي.

53383-53387                                                                                                                      

.  سراج الدین الروبى5086

اإلستجوابات الجنائیة /  سراج الدین الروبى.

53543-53547                                                                                                                      
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.  سراج الدین الروبى5087

المحاكمات العسكریة في الشرطة /  سراج الدین الروبى.

53548-53552                                                                                                                      

.  طربوش قائد محمد5088

 /  طربوش قائد محمد.1أنظمة الحكم في الدول العربیة : تحلیل قانوني مج 

40047-40049                                                                                                                      

.  طربوش قائد محمد5089

 /  طربوش قائد محمد.1أنظمة الحكم في الدول العربیة : تحلیل قانوني مج 

40050-40052                                                                                                                      

.  طربوش قائد محمد5090

 /  طربوش قائد محمد.2أنظمة الحكم في الدول العربیة : تحلیل قانوني مج 

40053-40055                                                                                                                      

.  طربوش قائد محمد5091

 /  طربوش قائد محمد.2أنظمة الحكم في الدول العربیة : تحلیل قانوني مج 

40056-40058                                                                                                                      

.  طربوش قائد محمد5092

 /  طربوش قائد محمد.3أنظمة الحكم في الدول العربیة : تحلیل قانوني مج 

40059-40061                                                                                                                      

.  طربوش قائد محمد5093

 /  طربوش قائد محمد.3أنظمة الحكم في الدول العربیة : تحلیل قانوني مج 

40062-40064                                                                                                                      

.  طربوش قائد محمد5094

 /  طربوش قائد محمد.4أنظمة الحكم في الدول العربیة : تحلیل قانوني مج 

40068-40070                                                                                                                      

.  طربوش قائد محمد5095

 /  طربوش قائد محمد.5أنظمة الحكم في الدول العربیة : تحلیل قانوني مج 

40071-40073                                                                                                                      

.  طربوش قائد محمد5096

 /  طربوش قائد محمد.5أنظمة الحكم في الدول العربیة : تحلیل قانوني مج 

40074-40076                                                                                                                      

.  طربوش قائد محمد5097
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 /  طربوش قائد محمد.6أنظمة الحكم في الدول العربیة : تحلیل قانوني مج 

40077-40079                                                                                                                      

.  طربوش قائد محمد5098

 /  طربوش قائد محمد.6أنظمة الحكم في الدول العربیة : تحلیل قانوني مج 

40080-40082                                                                                                                      

.  طربوش قائد محمد5099

 /  طربوش قائد محمد.7أنظمة الحكم في الدول العربیة : تحلیل قانوني مج 

40487-40489                                                                                                                      

.  طربوش قائد محمد5100

 /  طربوش قائد محمد.7أنظمة الحكم في الدول العربیة : تحلیل قانوني مج 

40490-40492                                                                                                                      

.  طربوش قائد محمد5101

 /  طربوش قائد محمد.8أنظمة الحكم في الدول العربیة : تحلیل قانوني مج

40493-40495                                                                                                                      

.  طربوش قائد محمد5102

 /  طربوش قائد محمد.8أنظمة الحكم في الدول العربیة : تحلیل قانوني مج

40496-40498                                                                                                                      

.  شرین األشرفي5103

ادارة المخاطر /  شرین األشرفي.

46506-46510                                                                                                                      

.  سرحال أحمد5104

القانون الدستوري والنظم السیاسیة /  سرحال أحمد.

37333-37337                                                                                                                      

.  شریبط أحمد شریبط5105

2011.كتاب جمیلة بوحیرد /  شریبط أحمد شریبط. - الجزائر : موفم للنشر، 

48019                                                                                                                                  

.  سریر عبد هللا رابح5106

القرار اإلداري /  سریر عبد هللا رابح.

42399-42408                                                                                                                      

.  شریط عبد هللا5107

المشكلة االیدیولوجیة و قضایا التنمیة /  شریط عبد هللا.
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51377                                                                                                                                  

.  شریط عبد هللا5108

من أجل سعادة االنسان /  شریط عبد هللا.

51399                                                                                                                                  

.  شریف محمد الغنام5109

اإلفالس الدولي لمجموعة الشركات متعددة الجنسیات مسؤولیة الشركة األم األجنبیة عن دیون شركاتھا الولیدة /  شریف محمد الغنام. - اإلسیكندریة : دار الجامعة 
2006.الجدیدة، 

اإلفالس الدولي؛ شركات متعددة الجنسیات، الشركة األم، الشركات الولیدة

أھتمت الدراسة بمظھر من مظاھر إفالس مجموعة الشركات متعددة الجنسیات أال وھو مدى مسؤولیة الشركة األم عن دیون شركاتھا الولیدة في حالة إفالس ھذه 
األخیرة. فیھدف البحث إلى حمایة دائني الشركة الولیدة بصفة عامة والمصریین منھم بصفة خاصة في حالة تعثر ھذه الشركة الولیدة مما یعرضھا لخطر التسویة أو 

التصفیة القضائیة. ویحاول البحث دراسة الوسائل القانونیة التي تعینھم على الوصول إلى أموال الشركة األم األجنبیة. كما درس حاالت وشروط ھذه المسؤولیة 
ونتائجھا، وأمتد إلى المحكمة المختصة بنظر دعاوى المسؤولیة التي یمكن رفعھا على الشركة األم.ووضع البحث في ھذا الخصوص األسس والضوابط التي ینبغي 

على أساسھا اختصاص القضاء المصري بنظر دعاوى المسؤولیة التي یرفعھا الدائن المصري على الشركة األم األجنبیة.
31497-31501                                                                                                                      

.  شریف محمد علي5110

دور اإلقتصاد األخضر في التنمیة المستدامة في الوطن العربي /  شریف محمد علي.

53899-53903                                                                                                                      

.  شریف بن حبیلس5111

الجزائر فرنسیة كما یراھا أحد األھالي /  شریف بن حبیلس.

55051                                                                                                                                  

.  شریف خاطر5112

الوظیفة العامة /  شریف خاطر.

52349-52352                                                                                                                      

.  شریف یوسف خاطر5113

الوظیفة العامة : دراسة مقارنة /  شریف یوسف خاطر.

41016-41020                                                                                                                      

.  طریوش قائد محمد5114

 /  طریوش قائد محمد.4أنظمة الحكم في الدول العربیة : تحلیل قانوني مج 

40065-40067                                                                                                                      

.  شرف محمد جالل5115

نشأة الفكر السیاسي وتطوره في اإلسالم /  شرف محمد جالل.

40356-40358                                                                                                                      

.  سرھنك حمید البرزنجي5116

2009.مقومات الدستور الدیمقراطي و ألیات الدفاع عنھ /  سرھنك حمید البرزنجي. - عمان : دار دجلة، 
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الدساتیر الدمقراطیة؛ االیدیولوجیات السیاسیة
30379-30384                                                                                                                      

.  زروتي الطیب5117

 /  زروتي الطیب.1القانون الدولي الخاص بالجزائر : تنازع القوانین : دراسة مقارنة بالقوانین العربیة والقانون الفرنسي .ج

35502-35506                                                                                                                      

.  شروخ صالح الدین5118

مدخل في علم اإلجتماع : للجامعیین /  شروخ صالح الدین.

55262                                                                                                                                  

.  سرور علي سرور5119

التجارة االلكترونیة /  سرور علي سرور.

التجارة اإللكترونیة؛ االنترنیتا؛ التسویق
29758-29763                                                                                                                      

.  سرور علي سرور5120

 /  سرور علي سرور.2اإلدارة المالیة : النظریة والتطبیق العلمي ج 

43599-43599                                                                                                                      

.  زروقي، ابراھیم5121

الجرائم العابرة للحدود : مظاھرھا وثقافة مواجھتھا مع دراسة انثروبوجیة للھجرة السریة -الجزائر / ابراھیم زروقي.

55619/1-55619/5                                                                                                              

.  طشطوش ھایل عبد المولي5122

مبادئ أساسیة في العلوم السیاسیة /  طشطوش ھایل عبد المولي.

40119-40121                                                                                                                      

.  طشطوش ھایل عبد المولي5123

العولمة : تأثیرت وتحدیات /  طشطوش ھایل عبد المولي.

40199-40201                                                                                                                      

.  طشطوش، ھایل عبد المولى5124

االرھاب : حقیقتھ و معناه / ھایل عبد المولى طشطوش.

55456/1-55456/3                                                                                                              

.  طشطوش، ھایل عبد المولى5125

األمن الوطني : و عناصر قوة الدولة ف(ي ظل النظام العالمي الجدید / ھایل عبد المولى طشطوش.

55753                                                                                                                                  

.  زكي نجیب محمود5126

محاورات أفالطون /  زكي نجیب محمود.

33952                                                                                                                                  
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.  زكي نجیب محمود5127

تجدید الفكر العربي /  زكي نجیب محمود.

39909                                                                                                                                  

.  زكي نجیب محمود5128

مجتمع جدید أو الكارثة /  زكي نجیب محمود.

51355                                                                                                                                  

.  زكي محمد5129

إدارة الموارد البشریة /  زكي محمد.

38245-38245                                                                                                                      

.  زكي البحیري5130

السودان تحت الحكم اإلنجلیزي /  زكي البحیري.

36575-36576                                                                                                                      

.  زكي البحیرى5131

2008. /  زكي البحیرى. - القاھرة : مكتبة مدبولي، 1899-1936السودان تحت الحكم اإلنجلیزي المصري ( دراسة في عالقات وادى النیل) 

الحركة الوطنیة في السودان؛ االعالقة بین مصر والسودان

دراسة تاریخیة أكادیمیة موثقة تستجلى تاریخ السودان خالل الحكم الثنائي، وتبین كیف نشأت عالقات طبیعیة بین سكان السودان ومصر بعد عقد االتفاقیة الثنائیة، 
عالقات قامت على الجوار والنیل والعروبة والمصالح المشتركة بما فیھا التخلص من السیطرة البریطانیة، كذلك تتحدث الدراسة تفصیلیا عن الحركة الوطنیة السودانیة 

 ورد فعل بریطانیا لذلك، 1924، ونشاة جمعیة اللواء األبیض، والدور الوطني لعلى عبد اللطیف وزین العابدین عبد التام. ورصدت الدراسة مقتل سیرلي ستاك عام 
حیث ضربت ضربت الحركة الوطنیة في مصر والسودان، فشھدت ھذه الفترة تأسیس سیاسة الفصل بین أجزاء وادى النیل  كما تعالج أیضا المتغیرات اإلقتصادیة 

، وتستمر في نشاطھا حتى استقالل السودان الذى یعتبر سلة الغذاء 1936واإلجتماعیة واإلداریة والتعلیمیة. وتنتعش الحركة الوطنیة السودانیة مرة أخرى بعد عام
ألفریقیا كلھا إذا تم استغالل ثرواتھ وأراضیھ لمصلحة أھاه وسكانھ.

33496-33503                                                                                                                      

.  زكي الطویل5132

األمن الدولي و إستراتیجیات التغیر و اإلصالح /  زكي الطویل.

50159-50163                                                                                                                      

.  زكي حسین زیدان5133

اإلستخبارات العسكریة ودورھا في تحقیق األمن القومي للدولة /  زكي حسین زیدان.

36423-36425                                                                                                                      

.  زكي زكي حسین زیدان5134

اإلستخبارات العسكریة و دورھا في تحقیق األمن القومي في الفقھ اإلسالمي  و القانون الوضعي /  زكي زكي حسین زیدان. - اإلسكندریة : دار الكتب القانونیة، 
.2009

اإلستخبارات العسكریة؛ األمن القومي؛ الفقھ اإلسالمي؛ القانون الوضعي
30734-30739-30739/1                                                                                                      

.  سكیل رقیة5135

منھجیة إنجاز البحوث العلمیة : دلیل طالب العلوم القانونیة و اإلداریة /  سكیل رقیة.

55260                                                                                                                                  
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.  سكیل، رقیة5136

منھجیة إنجاز البحوث العلمیة / رقیة سكیل.

47094-47096                                                                                                                      

.  شكیب أرسالن5137

لماذا تأخر المسلیمون و لماذا تقدم غیرھم /  شكیب أرسالن.

49166-49170                                                                                                                      

.  شكري العشماوي5138

الخصخصة اتحاد العاملین المساھمین /  شكري العشماوي.

31823-31828                                                                                                                      

.  زكریا مطلك الدوري5139

اإلدارة اإلستراتیجیة_ مفاھیم وعملیات وحاالت دراسیة /  زكریا مطلك الدوري.

35121-35124                                                                                                                      

.  زكریا المصري5140

أسس اإلدارة العامة /  زكریا المصري.

49730-49734                                                                                                                      

.  زكریا المصري5141

الرقابة على سلطة اإلدارة اإللكترونیة /  زكریا المصري.

52426-52430                                                                                                                      

.  زكریا اسماعیل ابو الضبعات5142

2009.الدیمقراطیة و فلسفة التربیة /  زكریا اسماعیل ابو الضبعات. - عمان : دار الفكر، 

فلسفة التربیة؛ علم النفس التربوي
30460-30465                                                                                                                      

.  زكریا جاسم محمد5143

مفھوم العالمیة في التنظیم الدولي المعاصر : دراسة تأصیلیة تحلیلیة ناقدة /  زكریا جاسم محمد.

40394-40396                                                                                                                      

.  زكریا جاسم محمد5144

مفھوم العالمیة في التنظیم الدولي المعاصر : دراسة تأصیلیة تحلیلیة ناقدة /  زكریا جاسم محمد.

40403-40405                                                                                                                      

.  زكریا حسین5145

أزمة البرنامج النووي اإلیراني التحدیات المتبادلة [ اإلیرانیة اإلسرائیلیة] /  زكریا حسین.

50365-50367                                                                                                                      

.  زكریا سعد الدین5146
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البطالة و أثارھا اإلجتماعیة أسس المواجھة /  زكریا سعد الدین.

43424-43428                                                                                                                      

.  زكریاء بن صغیر5147

الحمالت االنتخابیة مفھومھا وسائلھا وأسالیبھا /  زكریاء بن صغیر.

32008-32012                                                                                                                      

.  سكوت سافرانسكي5148

التخطیط اإلستراتیجي المشروعات /  سكوت سافرانسكي.

41673-41677                                                                                                                      

.  سكوت سافرانسكي5149

التخطیط االستراتیجي /  سكوت سافرانسكي.

46501-46505                                                                                                                      

.  سكوت سافرانسكي5150

التخطیط اإلستراتیجي /  سكوت سافرانسكي.

48466-48469                                                                                                                      

.  شقیري نوري موسى5151

2008.المؤسسات المالیة- المحلیة و الدولیة /  شقیري نوري موسى، محمود ابراھیم نور. - عمان : دار المسیرة للنشر والتوزیع، 

المؤسسات المالیة

مواضیع البحث ذات عالقة ھامة ومباشرة جدا بالجھاز المالي والمصرفي بدءا بأھمیة النظام المالي ودور مؤسساتھ وإنتھاءا بالمؤسسات المالیة والدولیة والتي منھا 
البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر وصندوق النقد لدولي..من ھذه المؤسسات المالیة والدولیة، وھذا وتم التركیز بشكل كبیر على الفصول الخاصة بالبنوك المركزیة 

والبنوك التجاریة والمتخصصة والشاملة، باإلضافة إلى أدوات اإلستثمار واألسواق المالیة واإلئتمان وشركات التأمین وصنادیق اإلدخار والتقاعد الوظیفي ومؤسسات 
الضمان اإلجتماعي

30854-30859                                                                                                                      

.  شقیري نوري، موسى5152

2012. - 286.ادارة االستثمار / موسى شقیري نوري. - االردن : دار المسیرة، 

55836/1-55836/3                                                                                                              

.  شقیري موسى5153

الریاضیات المالیة /  شقیري موسى.

46224-46227                                                                                                                      

.  طعمیة الجرف5154

القانون اإلداري /  طعمیة الجرف.

33948                                                                                                                                  

.  طعمیة الجرف5155

نظریة الدولة و األسس العامة للتنظیم السیاسي /  طعمیة الجرف.

33969-33970                                                                                                                      
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.  طعامنة5156

الحكومة اإللكترونیة و تطبیقاتھا /  طعامنة.

32309-32313                                                                                                                      

.  سعاد نور الدین5157

السكان والتنمیة /  سعاد نور الدین.

37451-37455                                                                                                                      

.  سعاد جبر5158

انتھاكات حقوق اإلنسان وسیكولوجیة اإلبتزاز /  سعاد جبر.

42986-42988                                                                                                                      

.  سعاد جبر5159

سیكولوجیا السیاسیة /  سعاد جبر.

44248-44252                                                                                                                      

.  سعاد جبر5160

سیكولوجیا السیاسة : قراءات في األحداث الساخنة /  سعاد جبر.

45554-45556                                                                                                                      

.  سعاد جبر5161

سیكولوجیا السیاسة /  سعاد جبر.

51187-51189                                                                                                                      

.  سعاد جبر سعید5162

2008.سیكولوجیا السیاسیة "قراءات في أحداث ساخنة وشخصیات بارزة " /  سعاد جبر سعید. - إربد : عالم الكتاب الحدیث، 

األیدلوجیات السیاسیة؛ السیاسة

 وباألخص في منطقة الشرق األوسط، 2007 وعام 2006سیكولوجیا السیاسة، محاولة فكریة، تتناول تلك البؤر الساخنة في األحداث السیاسسیة، مابین عام 
وانعكاساتھا على العالم العربي و اإلسالمي والعالم الغربي، في ضوءرؤیة سیكولوجیة، تتناول الحدث في تفاصیلھ السیاسیة، ومواقف القیادات منھ، وانعكاسات األنا 

علیھ، وفي ظل رؤیة تحلیلیة نقدیة، تقیم تلك األحداث والشخصیات في ضوءانعكاساتھا النفسیة علیھ، وتقرأ مدى اسھام تلك الذوات في ازمة تلك األحداث السیاسیة.
30806-30811                                                                                                                      

.  سعاد جبر سعید5163

سیكولوجیا السیاسة /  سعاد جبر سعید.

36542-36546                                                                                                                      

.  سعاد عمیر5164

الوظیفة التشریعیة لمجلس األمة في الجزائر /  سعاد عمیر.

39407-39411                                                                                                                      

.  سعادي محمد5165

مفھوم القانون الدولي العام /  سعادي محمد.
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47834-47838                                                                                                                      

.  سعادي محمد5166

قانون المنظمات الدولیة /  سعادي محمد.

47799-47803                                                                                                                      

.  شعبان امحمد فضل5167

علم النفس العولمة /  شعبان امحمد فضل.

48538-48542                                                                                                                      

.  شعبان الطاھر األسود5168

علم اإلجتماع السیاسي : قضایا األقلیات بین العزل و اإلدماج /  شعبان الطاھر األسود.

53290-53294                                                                                                                      

.  شعبان الطاھر األسود5169

علم اإلجتماع السیاسي : قضایا العنف السیاسي و الثورة /  شعبان الطاھر األسود.

53295-53297                                                                                                                      

.  شعبان السیسي5170

2009.علم النفس أسس السلوك االنساني /  شعبان السیسي. - اإلسكندریة : المكتب الجامعي الحدیث، 

السلوك اإلنساني؛ الشخصیة؛ القدرات الفردیة؛ اإلتجاھات والقیم
30039-30044                                                                                                                      

.  شعبان، صلصال5171

2013. - 213.حوار الثقافات : ھوالء العلماء وانجازاتھم ودورھا في منعصدام الحضارات / صلصال شعبان. - القاھرة : دار الكتاب الحدیث، 

55786/1-55786/4                                                                                                              

.  شعبان عبد هللا محمد5172

2007.حیاة الدیمقراطیة اللبرالیة و اطوارھا /  شعبان عبد هللا محمد. - اإلسكندریة : دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، 

الدیمقراطیة؛ اللیبیرالیة
-30231-30236                                                                                                                    

.  شعبان عبد هللا محمد5173

2003.الیوتوبیا الیھودیة : قراءة في فلسفة حنا أرثدت السیاسیة /  شعبان عبد هللا محمد. - االسكندریة : المكتبة المصریة، 

34059                                                                                                                                  

.  شعبان، عبد الحسین5174

الھویة و المواطنة : البدائل الملتبسة و الحذاثة المتعثرة / عبد الحسین شعبان.

55673/1-55673/2                                                                                                              

.  شعبان فرج5175

االتصاالت االداریة /  شعبان فرج.

503



50051-50055                                                                                                                      

.  سعد أبو شندي5176

إدارة الموارد البشریة في المؤسسات التعلیمیة /  سعد أبو شندي.

43394-43398                                                                                                                      

.  سعد محیو5177

مأزق الحداثة العربیة من احتالل مصر إلى احتالل العراق /  سعد محیو.

38936-38937                                                                                                                      

.  سعد محیو5178

مأزق الحداثة العربیة من إحتالل مصر إلى إحتالل العراق /  سعد محیو.

47069-47071                                                                                                                      

.  سعد هللا عمر5179

الحدودالدولیة النظریة والتطبیق /  سعد هللا عمر.

39517-39521                                                                                                                      

.  سعد هللا عمر5180

القانون الدولي اإلنساني واإلحتالل /  سعد هللا عمر.

39552-39556                                                                                                                      

.  سعد هللا عمر5181

القانون الدولي لحل النزاعات /  سعد هللا عمر.

39562-39566                                                                                                                      

.  سعد هللا عمر5182

المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في القانون /  سعد هللا عمر.

39587-39591                                                                                                                      

.  سعد هللا، عمر5183

الوجیز في حل النزاعات الدولیة / عمر سعد هللا.

55277                                                                                                                                  

.  سعد البازغي5184

اإلختالف الثقافي و ثقافة اإلختالف /  سعد البازغي.

36693-36695                                                                                                                      

.  سعد الدین5185

المجتمع و الدولة في الوطن العربي /  سعد الدین.

47514-47517                                                                                                                      
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.  سعد الدین عثمان5186

الدین والسیاسة تمییز ال فضل /  سعد الدین عثمان.

42689-42693                                                                                                                      

.  سعد العلوش عبد الجبار5187

2008.دراسات معمقة في العرف الدستوري /  سعد العلوش عبد الجبار. - عمان : دار الثقافة، 

العرف الدستوري؛ دساتیر الدول؛ القانون الدستوري؛ القانون العام؛ العرف

إن تطور أھمیة العرف الدستوري بتطور األنظمة السیاسیة وبوجھ خاص دساتیر دول الدیمقراطیات الغربیة حیث حظي العرف بأھمیة بالغة وشغل مكانة مرموقة، 
وھذا أیضا یقتضي الوقوف على دور العرف بوصفھ القانون السیاسي في النظم السیاسیة القدیمة في بالد وادي الرافدین والیونان والرمان، ومصدرا لقوانینھا ذات 

الطبیعة الدستوریة، وبالمثل في انجلترا وفي النظم السیاسي القدیم في فرنسا قبل ظھور الفكرة الدستوریة وانتشار الدساتیر المدونة. ثم یوجھ البحث إلى ظھور الفكرة 
الدستوریة وانتشار الدساتیر المكتوبة وما لھذا كلھ من تأثیر على العرف في صیف النصوص المدونة.كذلك فإن قیام القاعدة العرفیة في القانون الدستوري یثیر الكثیر 

من المشاكل القانونیة أغلبھا راجع إلى تأثر منھج البحث فیھ بذلك المتبع في نشوء العرف على صعید القانون الخاص.
30824-30829                                                                                                                      

.  سعد، ابو شندي5188

2015. - 224.ادراة الموارد البشریة في المؤسسات التعلیمیة / ابو شندي سعد. - عمان : دار اسامة، 

55879/1-55879/8                                                                                                              

.  سعد اسماعیل5189

علم السیاسة ودیمقراطیة الصفوة /  سعد اسماعیل.

40113-40115                                                                                                                      

.  سعد اسماعیل علي5190

قضایا المجتمع والسیاسة /  سعد اسماعیل علي.

40457-40460                                                                                                                      

.  سعد توفیق5191

مبادئ العالقات الدولیة /  سعد توفیق.

51205-51206                                                                                                                      

.  سعد یاسین5192

اإلدارة اإلستراتیجیة /  سعد یاسین.

43578-43579                                                                                                                      

.  سعد حقي توفیق5193

2008.اإلستراتیجیة النوویة بعد إنتھاء الحرب الباردة /  سعد حقي توفیق. - عمان : دار زھران، 

اإلستراتیجیة النوویة؛ مابعد الحرب الباردة

أنشغلت الدراسة بإلقاء الضوء على كل ما یتعلق باإلستراتیجیة النوویة وأبعادھا في فترة ما بعد الحرب الباردة من تطورات وعقائد جدیدة و اإلطالع على سیاسة الردع 
النووي وتأثیرھا وسیاسة عدم اإلنتشار ومخاطر عدم نجاحھا وما یتعلق بسیاسة نزع السالح من خالل المتغیرات الدولیة الجدیدة.
31274-31279                                                                                                                      

.  سعد حقي توفیق5194

اإلستراتیجیة النوویة بعد إنتھاء الحرب الباردة /  سعد حقي توفیق.
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36098-36102                                                                                                                      

.  سعد حقي توفیق5195

 /  سعد حقي توفیق.21عالقات الرب الدولیة في مطلع القرن 

42379-42383                                                                                                                      

.  سعد حقي توفیق5196

مبادئ العالقات الدولیة /  سعد حقي توفیق.

44475-44476                                                                                                                      

.  سعد حقي توفیق5197

االستراتیجیة النوویة بعد انتھاء الحرب الباردة /  سعد حقي توفیق.

46023-46032                                                                                                                      

.  سعد حقي توفیق5198

مبادئ العالقات الدولیة /  سعد حقي توفیق.

45574-45578                                                                                                                      

.  سعد طھ عالم5199

التنمیة الدولیة /  سعد طھ عالم.

44650-44651                                                                                                                      

.  سعد علي العنزي5200

إدارة رأس المال الفكري في منظمات األعمال- طبعة ملونة /  سعد علي العنزي، أحمد علي صالح.

37004-37007                                                                                                                      

.  سعد علي الغنزي5201

اإلدارة الصحیة /  سعد علي الغنزي.

35161-35165                                                                                                                      

.  سعد غالب یاسین5202

اإلدارة اإلستراتیجیة /  سعد غالب یاسین.

34252-34257                                                                                                                      

.  سعد غالب یاسین5203

اإلدارة الدولیة /  سعد غالب یاسین.

35156-35160                                                                                                                      

.  سعد غالب یاسین5204

إدارة المعرفة (المفاھیم، النظم، التقنیات) /  سعد غالب یاسین.

35179-35183                                                                                                                      
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.  سعد غالب یاسین5205

اإلدارة الدولیة /  سعد غالب یاسین.

35759-35760                                                                                                                      

.  سعد غالب یاسین5206

االدارة االلكترونیة /  سعد غالب یاسین.

46197-46201                                                                                                                      

.  سعد غالب یاسین5207

اإلدارة الدولیة /  سعد غالب یاسین.

52712-52716                                                                                                                      

.  سعد عبدو5208

النظم اإلنتخابیة : دراسة حول العالقات بین النظام السیاسیو النظام اإلنتخابي /  سعد عبدو.

40426-40428                                                                                                                      

.  شعیلي بن عربي، سناء5209

الدبلوماسیة الوقائیة : و أثرھا على فاعلیة األمم المتحدة / سناء شعیلي بن عربي.

55602/1-55602/3                                                                                                              

.  زغیب ملیكة/بوشنقیر میلود5210

التسییر المالي حسب البرنامج الرسمي الجدید /  زغیب ملیكة/بوشنقیر میلود.

47337                                                                                                                                  

.  سعدي محمد5211

مستقبل العالقات الدولیة... /  سعدي محمد.

47654-47658                                                                                                                      

.  سعدى محمد5212

حقوق السوجناء وفقا لحكام المواثیق الدولیة  لحقوق اإلنسان والدساتر /  سعدى محمد.

44401-44405                                                                                                                      

.  سعید، محمد مصباح5213

جریمة تھریب المھاجرین : دراسة مقارنة / محمد مصباح سعید.

55669                                                                                                                                  

.  سعدي محمد الخطیب5214

 دولة /  سعدي محمد الخطیب.22حقوق االنسان و ضماناتھا الدستوریة في 

45940-45942                                                                                                                      

.  سعید محمد الزغبي5215
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تطبیقات الحكومة االلكترونیة في إطار برنامج األمام المتحدة /  سعید محمد الزغبي.

50656-50660                                                                                                                      

.  سعید محمد الزغبي5216

تطبیقات الحكومة اإللكترونیة في إطار األمم /  سعید محمد الزغبي.

51484-51488                                                                                                                      

.  سعید محمد عثمان5217

العولمة السیاسیة بین الفكرین اإلسالمي و الغربي /  سعید محمد عثمان.

36612                                                                                                                                  

.  سعید محمود الدین5218

الحمایة القانونیة للمعوقین /  سعید محمود الدین.

44349-44352                                                                                                                      

.  سعدي مصطفى، كمال5219

التنظیم الدستوري و الدولي لحقوق االنسان / كمال سعدي مصطفى.

55473                                                                                                                                  

.  سعدي الخطیب5220

حقوق اإلنسان بین التشریع والتطبیق /  سعدي الخطیب.

34589-34594                                                                                                                      

.  سعدي الخطیب5221

اسس حقوق اإلنسان في التشریع الدیني والدولي /  سعدي الخطیب.

44291-44295                                                                                                                      

.  سعدى الخطیب5222

حقوق اإلنسان بین التشریع والتطبیق /  سعدى الخطیب.

38606-38610                                                                                                                      

.  سعدى الخطیب5223

العالقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة /  سعدى الخطیب.

38656-38649                                                                                                                      

.  سعدي الطمیزي5224

دلیل ممارسة الدلوماسیة و المراسم /  سعدي الطمیزي.

54643-54647                                                                                                                      

.  سعدي، الطمیزي5225

2013. - 239.دلیل ممارسة الدبلوماسیة والمراسیم / الطمیزي سعدي. - عمان : الیازوري للنشر، 
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55816/1-55816/5                                                                                                              

.  سعید العلوي5226

الوطنیة والتحدیثیة في المغرب /  سعید العلوي.

39306                                                                                                                                  

.  سعید اسماعیل علي5227

فلسفات تربویة معاصرة /  سعید اسماعیل علي.

51396                                                                                                                                  

.  سعید اسماعیل عمرو5228

2007.في التربیة والتحول الدیمقراطي : دراسة تحلیلیة للتربیة النقدیة عند " ھنري جیرو " /  سعید اسماعیل عمرو. - القاھرة : الدار المصریة اللبنانیة، 

التربیة النقدیة؛ ھنري جیرو

من أجل اإللمام بھذا الموضوع البد التطرق إلى نقطتین أساسیتین، أولھما: اإلنسان زاد الحضارة ودعامتھا.. ودونھ تظل اإلمكانات دفینة وعدیمة القیمة والجدوى. 
وثانیتھما، أن أطفالنا وشبابنا ال یتلقى تعلیما حقیقیا، وال نقوم على تربیتھ وصیاغة عقلھ في االتجاه الذي یجعل منھ إنسانا مفكرا قادرا على التعامل مع متغیرات عصر 
العولمة والھیمنة واإلمبریالیة الجدیدة.. وقد جاءت الدراسة لتتخذ مما سبق مرتكزا لإلنطالق فیبین الفصل األول الحاجة الماسة إلى التربیة النقدیة ومالمحھا عند ھنري 

جیرو، ثم بین الفصل الثاني أوجھ المراوحة واإللقاء بین اإلتجاھین: النقدي والمحافظ.. وبینما یعرض الفصل الثالث للمداخل النقدیة للتربیة، یحلل الفصل الرابع 
األسس النظریة للتربیة النقدیة لدیھ،  مع التحلیل الدقیقالمتتبع للتحدیات والمتطلبات الالزمة لنجاح ھذه التربیة النقدیة لدى ھنري جیرو. ثم یختتم بنظرة مستقبلیة عن 

اإلیحاءات المتوقعة حین نتبنى تربیة ھنري جیرو النقدیة في التربیة المصریة، على المسارین األكادیمي والتحریري.
30321-30322                                                                                                                      

.  سعید بن سعید العلوي5229

الوطنیة والتحدیثیة في المغرب /  سعید بن سعید العلوي.

39063-39067                                                                                                                      

.  سعید بورنان5230

 /  سعید بورنان.1  ج 1830-1962شخصیات بارزة في كفاح الجزائر 

32128-32132                                                                                                                      

.  سعید بورنان5231

 /  سعید بورنان.2  ج 1830-1962شخصیات بارزة في كفاح الجزائر 

32133-32137                                                                                                                      

.  سعید بورنان5232

 /  سعید بورنان.3  ج 1830-1962شخصیات بارزة في كفاح الجزائر 

32138-32142                                                                                                                      

.  سعید بورنان5233

2001. /  سعید بورنان. - الجزائر : دار ھومھ، 1936-1956نشاط جمعیة العلماء المسلمینالجزائریین في فرنسا : 

48034                                                                                                                                  

.  سعید، بوشعیر5234

القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقاربة / بوشعیر سعید.
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-13132                                                                                                                                

.  سعید حلیم5235

لماذا تأخر المسلمون /  سعید حلیم.

24392-24401                                                                                                                      

.  سعید یحیي5236

الوجیز في التجارة البحریة الدولیة و النصوص و اإلتفاقیات /  سعید یحیي.

التجارة البحریة الدولیة؛ السفن
29875-29880                                                                                                                      

.  سعدى خطیب5237

دولة عربیة /  سعدى خطیب.22حقوق افنسان وضمناتھا الدستوریة في  

44400-44400                                                                                                                      

.  سعید صالح5238

مستقبل الخلیج العربي /  سعید صالح.

38190-38190                                                                                                                      

.  سعید سامي الحالق5239

األزمة العالمیة بین المنظور الوضعي و االسالمي /  سعید سامي الحالق.

50734-50735                                                                                                                      

.  سعید سعاد جبر5240

إنتھاكات حقوق اإلنسان وسیكولوجیة اإلبتزاز السیاسي /  سعید سعاد جبر.

40453-40456                                                                                                                      

.  سعید سعیدوني5241

 ) /  سعید سعیدوني.1962-2012تاریخ الدرك الوطني : نصف قرن في خدمة الجمھوریة ( 

55091                                                                                                                                  

.  سعید علمي5242

اإلستعمار و العمران : السیاسات اإلستطانیة و العمران في الجزائر /  سعید علمي.

55085-55085/1                                                                                                                  

.  سعید غانمي5243

مدخل إلى الفلسفة القدیمة /  سعید غانمي.

42666-42670                                                                                                                      

.  سعید إسماعیل5244

في التربیة و التحول الدیمقراطي /  سعید إسماعیل.

53333-53337                                                                                                                      
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.  سعدون مصلح5245

األمن القومي العربي : الواقع و المستقبل /  سعدون مصلح.

54441-54442                                                                                                                      

.  سعدون الساموك5246

اإلستشراق الروسي : دراسة تحلیلیة /  سعدون الساموك.

36136-36140                                                                                                                      

.  سعدون بوكبوس5247

 ) /  سعدون بوكبوس.1962-1990،1989-2005اإلقتصاد الجزائري محاولتان من أجل التنمیة ( 

54882-54886                                                                                                                      

.  زغدود علي5248

االدارة المركزیة في الجمھوریة الجزائریة /  زغدود علي.

51365                                                                                                                                  

.  صغوت ابادیر مرسى5249

حضارة الرومان في العصور الوسطى اإلزدھار والتدھور /  صغوت ابادیر مرسى.

43414-43418                                                                                                                      

.  سعود صالح5250

- إلى األن /  سعود صالح.1981اإلستراتیجیة الفرنسیة حیالة الجزائر منذ 

41577-41579                                                                                                                      

.  سعود، صالح5251

 إلى اآلن / صالح سعود.1981اإلستراتیجیة الفرنسیة حیال الجزائر منذ 

37118-37127                                                                                                                      

.  صفا الدین محمد عبد الحكیم5252

حق اإلنسان  في التنمیة اإلقتصادیة وحمایتھ دولیا /  صفا الدین محمد عبد الحكیم.

38690-38693                                                                                                                      

.  صفاء أبو غزالة5253

إدارة الخدمات السیاحیة /  صفاء أبو غزالة.

43536-43536                                                                                                                      

.  صفاء محمد صبره5254

2005.إقلیم جامو وكشمیر دراسة إقتصادیة واجتماعیة وثقافیة /  صفاء محمد صبره. - القاھرة : عین للدراسات والبحوث اإلنسانیة وافجتماعیة، 

إقلیم جامو وكشمیر
30170                                                                                                                                  

.  صفاء سمیر ابراھیم5255
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المنازعات الناجمة عن خالفة الدول و سبل مكافحتھا /  صفاء سمیر ابراھیم.

54590-54591                                                                                                                      

.  سفیرناجي5256

محاوالت في التحلیل االجتماعي : التشغیل الصناعة و التنمیة /  سفیرناجي.

11573-11574                                                                                                                      

.  شفیق أحمد علي5257

في جنازة المقاطعة العربیة إلسرائیل /  شفیق أحمد علي.

44913-44917                                                                                                                      

.  شفیق رضوان5258

السلوكیة واإلداریة /  شفیق رضوان.

37278-37281                                                                                                                      

.  صفوان مقصود خلیل5259

الجرائم ضد اإلنسانیة... وطرق مكافحتھا /  صفوان مقصود خلیل.

37693-37697                                                                                                                      

.  صفوان المبیخین5260

الحكومة اإللكترونیة : النماذج والتطبیقات  والتجارب الدولیة /  صفوان المبیخین.

43314-43318                                                                                                                      

.  صفوان المبیضین5261

الحكومة اإللكترونیة /  صفوان المبیضین.

44344-44348                                                                                                                      

.  صفوان المبیضین5262

المركزیة و الالمركزیة في تنظیم االدارة المحلیة /  صفوان المبیضین.

51003                                                                                                                                  

.  صفوان المبیضین5263

اإلدارة المحلیة : مداخل التطویر /  صفوان المبیضین.

52641-52645                                                                                                                      

.  صفوان المبیضین5264

الحكومة اإللكترونیة /  صفوان المبیضین.

52699-52703                                                                                                                      

.  صفوت أبادیر مرسي5265

حضارة الرومان في العصور الوسطى : اإلزدھار و التدھور (مجلد) /  صفوت أبادیر مرسي.
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54915-54919                                                                                                                      

.  صفوت قابل5266

منظمة التجارة العالمیة /  صفوت قابل.

47264-47267                                                                                                                      

.  طھ نجم5267

2008.علم إجتماع المعرفة دراسة في مقولة الوعي و اإلیدیولوجیا /  طھ نجم. - اإلسكندرریة : دار المعرفة الجامعیة، 

المعرفة؛ علم إجتماع المعرفة
30587-30589                                                                                                                      

.  سھ نكھ رداود، محمد5268

الضبط اإلداري لحمایة البیئة / محمد سھ نكھ رداود.

55471/1-55471/2                                                                                                              

.  سھ نكھ رداود، محمد5269

التنظیم القانوني الدولي لحمایة البیئة من التلوث : دراسة قانونیة تحلیلیة / محمد سھ نكھ رداود.

55748                                                                                                                                  

.  طھ محمد5270

صورة الذات واآلخر بین العرب واسرائیل /  طھ محمد.

24422-24424                                                                                                                      

.  طھ أحمد علي قاسم5271

تسویة المنازعات الدولیة اإلقتصادیة- دراسة سیاسیة قانونیة لدور المركز الدولي لتسویة منازعات اإلستثمار /  طھ أحمد علي قاسم.

المنازعات الدولیة؛ المنازعات اإلقتصادیة
29887-29890                                                                                                                      

.  طھ الفراء5272

الوطن العربي_ مقوماتھ ومشكالتھ /  طھ الفراء.

37745-37746                                                                                                                      

.  طھ الفراء5273

الوطن العربي _مقوماتھ ومشكالتھ /  طھ الفراء.

42547-42549                                                                                                                      

.  طھ حسین5274

) /  طھ حسین.3-الجزء 1حدیث األربعاء(الجزء 

47965                                                                                                                                  

.  طھ حسین5275

على ھامش السیرة /  طھ حسین.
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47966                                                                                                                                  

.  طھ حسین5276

الخلفاء الراشدون /  طھ حسین.

47967                                                                                                                                  

.  طھ حسین5277

) /  طھ حسین.1األدب و النقد (الجزء 

47968                                                                                                                                  

.  طھ حسین5278

) /  طھ حسین.2األدب و النقد (الجزء 

47969                                                                                                                                  

.  طھ حسین5279

إسالمیات /  طھ حسین.

47970                                                                                                                                  

.  طھ حسین5280

علم اإلجتماع /  طھ حسین.

47971                                                                                                                                  

.  طھ حسین5281

علم التربیة /  طھ حسین.

47972                                                                                                                                  

.  طھ حسین5282

أبو العالء المعري /  طھ حسین.

47973                                                                                                                                  

.  طھ حسین5283

) /  طھ حسین.2علم األدب (الجزء 

47974                                                                                                                                  

.  طھ حسین5284

 /  طھ حسین.2القصص و الروایات 

47976                                                                                                                                  

.  طھ حسین5285

 /  طھ حسین.1القصص و الروایات 

47975                                                                                                                                  
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.  طھ حسین5286

 /  طھ حسین.1األدب التمثیلي القسم 

47977                                                                                                                                  

.  طھ حسین5287

كتب و مؤلفون، مقاالت عرض، أدبنا الحدیث مالھ و ما علیھ، التجدید و التقلید /  طھ حسین.

47978                                                                                                                                  

.  طھ عبد الرحمان5288

روح الحداثة /  طھ عبد الرحمان.

42676-42680                                                                                                                      

.  سھا رجب5289

نزاعات الحدود في العالم العربي /  سھا رجب.

35964-35967                                                                                                                      

.  سھي حمید سلیم الجمعة5290

2009.تلوث بیئة الفضاء الخارجي في القانون الدولي العام /  سھي حمید سلیم الجمعة. - اإلسكندریة : دار المطبوعات الجامعیة، 

تلوث البیئة؛ الفضاء الخارجي
3001-30003                                                                                                                        

.  سھیل الخالدي5291

 /  سھیل الخالدي.1847-1848دور الجزائریین في حركة التحریر العربي في المشرق 

55071                                                                                                                                  

.  سھیل، الحبیب5292

االزمة االیدیولوجیة العربیة وفاعلیتھا في مازق مسارات االنتقال الدیموقراطي وماالتھا / الحبیب سھیل.

55429/1-55429/2                                                                                                              

.  سھیل العروسي5293

الحداثة بین االیدواوجیا إلى المعرفة /  سھیل العروسي.

38270-38274                                                                                                                      

.  سھیل العروسي5294

اإلمبراطوریة األمریكیة إلىأین؟ /  سھیل العروسي.

38289-38293                                                                                                                      

.  سھیل العروسي5295

من قضایا الفكر السیاسي /  سھیل العروسي.

38303-38307                                                                                                                      

.  سھیل الفتالوي5296
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منظمة التجارة العالمیة /  سھیل الفتالوي.

34385-34390                                                                                                                      

.  سھیل الفتالوي5297

القانون الدولي العام في السلم /  سھیل الفتالوي.

34451-34456                                                                                                                      

.  سھیل الفتالوي5298

النظام القانوني الدولي العام /  سھیل الفتالوي.

34535-34540                                                                                                                      

.  سھیل الفتالوي5299

الدبلوماسیة بین النظریة والتطبیق /  سھیل الفتالوي.

34807-34812                                                                                                                      

.  سھیل الفتالوي5300

القانون الدبلوماسي /  سھیل الفتالوي.

34860-34865                                                                                                                      

.  سھیل الفتالوي5301

األمم المتحدة : أھداف والمبادئ /  سھیل الفتالوي.

43055-43057                                                                                                                      

.  سھیل الفتالوي5302

منظمة التجارة العالمیة /  سھیل الفتالوي.

43759-43763                                                                                                                      

.  سھیل الفتالوي5303

الدبلوماسیة بین النظریةوالتطبیق /  سھیل الفتالوي.

44440-44444                                                                                                                      

.  سھیل الفتالوي5304

الدبلوماسیة بین النظریة و التطبیق /  سھیل الفتالوي.

46064-46073                                                                                                                      

.  سھیل الفتالوي5305

القانون الدبلوماسي /  سھیل الفتالوي.

46088-46089                                                                                                                      

.  سھیل الفتالوي5306

القانون الدولي العام في السلم /  سھیل الفتالوي.
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46090-46091                                                                                                                      

.  سھیل الفتالوي5307

مبادئ المنظمات الدولیة العالمیة و األقلیمیة /  سھیل الفتالوي.

46121-46130                                                                                                                      

.  سھیل الفتالوي5308

القانون الدولي للبحار /  سھیل الفتالوي.

50989-50993                                                                                                                      

.  سھیل الفتالوي5309

االرھاب الدولي و شرعیة المقاومة /  سھیل الفتالوي.

51024-51028                                                                                                                      

.  سھیل الفتالوي5310

العولمة و آثارھا في الوطن العربي /  سھیل الفتالوي.

51117-51121                                                                                                                      

.  سھیل الفتالوي5311

مبادئ المنظمات الدولیة العالمیة و األقلیمیة /  سھیل الفتالوي.

54679                                                                                                                                  

.  سھیل حسین5312

اإلرھاب الدولي وشرعیة المقاومة /  سھیل حسین.

44037-44041                                                                                                                      

.  سھیل حسین الفتالوي5313

العولمة و أثارھا في الوطن العربي /  سھیل حسین الفتالوي.

31598-31603                                                                                                                      

.  سھیل حسین الفتالوي5314

العولمة و أثارھا في الوطن العربي /  سھیل حسین الفتالوي.

العولمة؛ اإلقتصاد الدولي؛ البلدان العربیة؛ اإلقتصاد المالي
29828-29832                                                                                                                      

.  سھیل حسین الفتالوي5315

2009.الدبلوماسیة بین النظریة والتطبیق /  سھیل حسین الفتالوي. - عمان : دار الثقافة، 

الدبلوماسیة؛ العلوم السیاسیة؛ السیاسة الخارجیة؛ العالقات الدولیة

تجمع ھذه الدراسة بین الجانبین النظري والعملي من أجل توضیح الجانب العملي في تطبیق الدول لقواعد الدبلوماسیة الحدیثة. وإذا كانت الدراسات القانونیة والسیاسیة 
تنسب جذور الدبلوماسیة الحدیثة إلى ممارسات الدول األوروبیة فإنا لدراسةشاءت أن توسع في تاریخ الدبلوماسیة في الویالت القدیمة التي ظھرت في الوطن العربي 

وما جاء بھ افسالم من قواعد دبلوماسیة قائمة على الفضیلة واإلنسانیة لتثبت بالدلیل القاطع أن تالدبلوماسیة ظھرت بظھور مفھوم الدولة في الوطن العربي، وأن 
لإلسالم الفضل الكبیر في تشریع قواعد الدبلوماسیة التي ساعدت على انتشاره. وبالنظر ألھمیة ھذا الموضوع فقد خصص الباب األول لدراسة تاریخ الدبلوماسیة. 
وتبین النظریة الدبلوماسیة اإلسالمیة والتطبیق العملي لھا. ولما كانت الدبلوماسیة تتظمن العدید من القواعد لتمثیل الدولة وحمایة مصالح المواطنین فقد تناول الباب 
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الثاني قواعد الدبلوماسیة والنظام القنصلي واألتكیت و األسبقیة.
30243-30248                                                                                                                      

.  سھیل حسین الفتالوي5316

2009.اإلرھاب الدولي و شرعیة المقاومة /  سھیل حسین الفتالوي. - عمان : دار الثقافة، 

القانون الجنائي الدولي؛ اإلرھاب؛ المسؤولیة الدولیة؛ مقاومة اإلحتالل

بالنظر إلى عودة اإلستعمار التقلیدي القائم على اإلحتالل العسكري من جدید، فقد ازداد النضال ضد الوجود العسكري األجنبي في العدید من دول العالم، والسیما وطننا 
العربي، لذا یكافح الشعب الفلسطیني واللبناني والصومالي والعراقي ضد اإلحتالل األجنبي الذي یصر على مصادرة حق الشعوب بتقریر مصیریا، ویتھمھا باإلرھاب 

األمر الذي أوجب علینا أن نمیز بین اإلرھاب والمقاومة وبیان الحدود الفاصلة بینھما. وبالنظر إلى اإلرھاب الدولي نشأ وترعرع داخل الدول ویخضع للقوانین 
الداخلیة، فإنن الدراسة تتناول اإلرھاب الدولي، وشرعیة المقاومة، وإرھاب الدولة وإرھاب األفراد، وموقف اإلسالم من اإلرھاب، ونماذج من اإلرھاب الدولي.

30722-30727                                                                                                                      

.  سھیل حسین الفتالوي5317

اإلرھاب الدولي وشرعیة المقاومة /  سھیل حسین الفتالوي.

34753-34758                                                                                                                      

.  سھیل حسین الفتالوي5318

الدبلوماسیة اإلسالمیة : دراسة مقارنة بالقانون الدولي المعاصر /  سھیل حسین الفتالوي.

35416-35420                                                                                                                      

.  سھیل حسین الفتالوي5319

الحصانة الدبلوماسیة /  سھیل حسین الفتالوي.

42362-42366                                                                                                                      

.  سھیل حسین الفتالوي5320

االرھاب الدولي و شرعیة المقاومة /  سھیل حسین الفتالوي.

46010-46011                                                                                                                      

.  سھیل حسین الفتالوي5321

تسویة المنازعات الدولیة /  سھیل حسین الفتالوي.

52732-52736                                                                                                                      

.  سھیل حسین الفتالوي5322

تسویة المنازعات الدولیة /  سھیل حسین الفتالوي.

54630-54632                                                                                                                      

.  سھیل حسین الفتالوي5323

اإلرھاب و اإلرھاب الدولي : دراسة في القانون الدولي العام /  سھیل حسین الفتالوي.

55268                                                                                                                                  

.  سھیل حسین، الفتالوي5324

2014. - 368.تسویة المنازعات الدولیة / الفتالوي سھیل حسین. - بغداد : الذاكرة للنشر، 

55845/1-55845/4                                                                                                              
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.  سھیل صابان5325

دراسات في الكتب و المكتبات العثمانیة /  سھیل صابان.

55259                                                                                                                                  

.  سھیل قاشا5326

تاریخ الفكر في العراق القدیم /  سھیل قاشا.

37886-37887                                                                                                                      

.  سھیل قاشا5327

تاریخ الفكر في العراق القدیم /  سھیل قاشا.

42487-42489                                                                                                                      

.  سھیل عبیدات5328

إدارة الوقت وعملیة إتخاذ القرارت واإلتصال للقیادة الفعالة /  سھیل عبیدات.

41880-41884                                                                                                                      

.  سھیل عروسي5329

االمراطوریة األمریكیة الى أین؟ /  سھیل عروسي.

33029-33033                                                                                                                      

.  سھیل عروسي5330

المأزق العربي /  سھیل عروسي.

33096-33097                                                                                                                      

.  سھیلة عمیرات5331

عمر الصغیر : أطفال لكنھم ثور /  سھیلة عمیرات.

48087                                                                                                                                  

.  سھیلة عبد األنیس محمد5332

العالقات اإلیرانیة-األوروبیة : األبعاد و الملفات /  سھیلة عبد األنیس محمد.

36764-36768                                                                                                                      

.  زھیر، الیعكوبي5333

الحرب مقاربة فلسفیة سیاسیة / الیعكوبي زھیر.

55647/1-55647/20                                                                                                            

.  زھیر بوجمعة شالبي5334

الصراع التنظیمي و إدارة المنظمة /  زھیر بوجمعة شالبي.

52708-52711                                                                                                                      

.  زھیر بوعمامة5335
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أمن القارة األوروبیة في السیاسة الخارجیة األمریكیة بعد نھایة الحرب الباردة /  زھیر بوعمامة.

41011-41015                                                                                                                      

.  زھیر، بوعمامة5336

2011. - 741.أمن القارة األوربیة في السیاسة الخارجیة األمریكیة بعد الحرب الباردة / بوعمامة زھیر. - الجزائر : دار الوسام العربي للنشر، 

55815/1-55815/4                                                                                                              

.  زھیر شكر5337

الوسیط في القانون الدستوري اللبناني /  زھیر شكر.

37218-37222                                                                                                                      

.  زھیر شكر5338

 /  زھیر شكر.1الوسیط في القانون الدستوري ج

37286-37290                                                                                                                      

.  زھیر، عبد اللطیف عابد5339

2014. - 282.ادارة العالقات العامة : وبرامجھا / عبد اللطیف عابد زھیر، احمد العبد ابو السعید. - عمان : دار الیازوري، 

55896/1-55896/8                                                                                                              

.  زھیر إحدادن5340

شخصیات و مواقف تاریخیة /  زھیر إحدادن.

47031-47033                                                                                                                      

.  زھرة بلحاج5341

الغرب في فكر ھشام شرابي /  زھرة بلحاج.

37844-37848                                                                                                                      

.  زھرة دیك5342

2012.حقائق عن الحرب التحریریة : رصدتھا شخصیات نظالیة وتاریخیة /  زھرة دیك. - عین ملیلة : دار الھدي، 

47988                                                                                                                                  

.  زھور ونیسي5343

عبر الزھور و األشواك : مسار امرأة /  زھور ونیسي.

55169                                                                                                                                  

.  صون تزو5344

فن الحرب /  صون تزو.

41101-41105                                                                                                                      

.  سولومون، جاي5345

حروب إیران / جاي سولومون.
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55555/1-55555/3                                                                                                              

.  سوان تزو5346

فن الحرب /  سوان تزو.

41653-41657                                                                                                                      

.  صوان، فرج محمد5347

البحث العلمي : المفاھیم، األفكار، الطرائق و العملیات / فرج محمد صوان.

55452/1-55452/2                                                                                                              

.  طوالبھ، حسن5348

2006. - 504.في االعالم والدعایة والحرب النفسیة / حسن طوالبھ. - االردن : دار الكتاب الحدیث، 

55807/1-55807/2                                                                                                              

.  سوادي، عبد علي محمد5349

حمایة أسرى الحرب في القانون الدولي / عبد علي محمد سوادي.

55468                                                                                                                                  

.  سوادي، عبد علي محمد5350

المسؤولیة الدولیة عن انتھاك قواعد القانون الدولي اإلنسانیة / عبد علي محمد سوادي.

55666/1-55666/2                                                                                                              

.  سویدان، نظام موسي5351

306.إدارة التسویق في المنظمات غیر ربحیة / نظام موسي سویدان، عبد المجید البرواي. - 

التسویق؛ إدارة المبیعات

الفصل االول : مفھوم التسویق 
الفصل الثاني : تطویر التوجھ التسویقي

االفصل الثالث : تجزئة السوق
الفصل الرابع : عملیة التخطیط التسویقي 
الفصل الخامس : جمع تبرعات االموال 

الفصل السادس : تسویق الفنون 
الفصل السابع : تسویق التعلیم

 الفصل الثامن : تسویق الرعایة الصحیة
 الفصل التاسع : التسویق االجتماعي

29713-29718                                                                                                                      

.  سویدان الجنابي، باسم كریم5352

 : دراسة في وقائع النزاع و مدى مشروعیة الحرب / باسم كریم سویدان الجنابي.2003مجلس األمن و الحرب على العراق عام 

55291                                                                                                                                  

.  سوسن الجیار5353

ھم و اإلخوان /  سوسن الجیار.

52521-52525                                                                                                                      
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.  سوسن شاكر مجید5354

الجودة واإلعتماد األكادیمي لمؤسسات التعلیم العام والجامعي /  سوسن شاكر مجید، محمد عواد الزیادات.

35360-35361                                                                                                                      

.  سوسن شاكر مجید5355

الجودة واإلعتماد األكادیمي امؤسسة التعلیم والعام والجامعي /  سوسن شاكر مجید، محمد عواد الزیادات.

37011                                                                                                                                  

.  سوزان5356

الفساد و الحكم : أسباب والعواقب اإلصالح /  سوزان.

42903-43905                                                                                                                      

.  سوزان موللر أوكین5357

النساء في الفكر السیاسي الغربي /  سوزان موللر أوكین.

42054-42058                                                                                                                      

.  سوزان موزي5358

الثورة المعلوماتیة والتكنولوجیة وسیاسات التنمیة /  سوزان موزي.

42956-42958                                                                                                                      

.  سوزي ناشد5359

أساسیات المالیة العامة /  سوزي ناشد.

34194-34199                                                                                                                      

.  سوزي ناشد5360

أساسیات المالیة العامة /  سوزي ناشد.

38631-38635                                                                                                                      

.  سوزي ناشد5361

اإلقتصاد السیاسي_ النظریات اإلقتصادیة /  سوزي ناشد.

38660-38664                                                                                                                      

.  سوزي ناشد5362

أساسیات المالیة العامة /  سوزي ناشد.

43557-43559                                                                                                                      

.  شوكت أشتي5363

علم اإلجتماع السیاسي /  شوكت أشتي.

41151-41155                                                                                                                      

.  شوكت أشتي5364
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علم اإلجتماع السیاسي /  شوكت أشتي.

53065-53069                                                                                                                      

.  سوكولسكي جونسون5365

أمن الخلیج العربي  تحسین مساھمات الحالفاء /  سوكولسكي جونسون.

42777-42779                                                                                                                      

.  شوقي جالل5366

الصدام داخل الحضارات /  شوقي جالل.

49114-49117                                                                                                                      

.  شوقى، جالل5367

اإلسالم و الغرب : بین التعاون و المواجھة / جالل شوقى.

55286                                                                                                                                  

.  شوقي عبد الكریم5368

2003. /  شوقي عبد الكریم. - الجزائر : دار ھومھ، 1954دور العقید عمیروش في الثورة الجزائریة 

48044                                                                                                                                  

.  شوفالییھ5369

تاریخ الفكر السیاسي من المدینة الدولة إلى الدولة القومي /  شوفالییھ، محمد صاصیال.

37251-37251                                                                                                                      

  .5370Pautot، Serge

France Algérie : du coté des deux rives / Serge Pautot.

55691/1-55691/3                                                                                                              

PIERRE Razoux  .5371

TSAHAL nouvelle histoire de l armée israélienne /  PIERRE Razoux.

55951                                                                                                                                  

  .5372Policar، alain

Le Libéralisme politique et son avenir / alain Policar.

55774/1-55774/2                                                                                                              

R.G FELTHAM  .5373

DIplomatic Handbook /  R.G FELTHAM.

55953                                                                                                                                  

  .5374Reynaert، François

La grande histiore du monde / François Reynaert.
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55704                                                                                                                                  

  .5375Reynaert، François

La grande histoire du monde arabe / François Reynaert.

55713/1-55713/3                                                                                                              

  .5376Riziki Mohamed، Abdelaziz

Sociologie de la diplomatie marocaine / Abdelaziz Riziki Mohamed.

55738                                                                                                                                  

  .5377Rogan، Eugene

Histoire des arabes / Eugene Rogan.

55718/1-55718/3                                                                                                              

  .5378Segrétian، Franck

La seconde guerre mondiale / Franck Segrétian.

55770/1-55770/2                                                                                                              

  .5379Siad، Arnaud

L'intervention en Libye : un consensus en relations internationales / Arnaud Siad.

55719                                                                                                                                  

  .5380Simon، Jacques

LAlgérie dans la seconde guerre mondiale / Jacques Simon.

55681/1-55681/3                                                                                                              

  .5381simon، kruk

de la guerre de kippour "printemps arabe" : nouvelles perspectives au moyen-orient / kruk simon. - pris : point 
géopolitique,2013. - 98.

55842/1-55842/2                                                                                                              

  .5382Sofsky، Wolfgang

Traité de la violence / Wolfgang Sofsky.

55730                                                                                                                                  

  .5383sophie، chautard

L'indispensable de la géopolitique / chautard sophie. - paris : groupe studyrama,2006. - 317.

55884/1-55884/3                                                                                                              

Sophie chautard  .5384

L indispensable de la géopolitique /  Sophie chautard.

55944                                                                                                                                  
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SOPHIE chautard  .5385

comprendre les conflits du moyen-orient /  SOPHIE chautard.

55945                                                                                                                                  

.  كمال المنوفي5386

ندوة الدیمقراطیة و اإلصالح السیاسي في الوطن العربي /  كمال المنوفي.

45344-45348                                                                                                                      

.  كمال التابعي5387

مقدمة في علم أجتماع المعرفة /  كمال التابعي.

41712-41716                                                                                                                      

.  كمال التابعي5388

مقدمة في علم اجتماع المعرفة /  كمال التابعي.

46574-46578                                                                                                                      

.  كمال التابعي5389

مقدمة في علم اإلجتماع الریفي /  كمال التابعي.

48589-48593                                                                                                                      

.  كمال التابعي-لیلى البھنساوي5390

مقدمة في علم إجتماع المعرفة /  كمال التابعي-لیلى البھنساوي.

48596-48600                                                                                                                      

.  كمال التایعي5391

مقدمة في علم االجتماع الریفي /  كمال التایعي.

46569-46573                                                                                                                      

.  كمال الدین المرسي5392

العلمانیة و العولمة و األزھر /  كمال الدین المرسي.

44770-44774                                                                                                                      

.  كمال الدھراوي5393

منھجیة البحث العلمي في اإلدارة و المحاسبة الطبعة الثانیة /  كمال الدھراوي.

31747-31752                                                                                                                      

.  كمال الھلباوي5394

رئیس إنتقالي ... ثورة مستمرة /  كمال الھلباوي.

53438-53442                                                                                                                      

.  كمال بوشامة5395
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جبھة التحریر الوطني والسلطة /  كمال بوشامة.

37895-37898                                                                                                                      

.  كمال سعد مصطفى5396

حقوق اإلنسان بین المواثیق الدولیة والمذاھب الفكریة /  كمال سعد مصطفى.

49710-49714                                                                                                                      

.  كمال عبد اللطیف5397

العدالة اإلنتقالیة و التحوالت السیاسیة في المغرب : تجربة ھیئة اإلنصاف و المصالحة /  كمال عبد اللطیف.

53661-53665                                                                                                                      

.  كمال عبد الرءوف5398

بیل كلینتون من أركانسو....إلى البیت البیض /  كمال عبد الرءوف.

47362                                                                                                                                  

.  كمال عبد العزیز5399

دور المنظمات الدولیة في تنفیذ قرارات التحكیم الدولي /  كمال عبد العزیز.

47574-47578/1                                                                                                                  

.  كمال فؤاد5400

األمیر میكافیلي /  كمال فؤاد.

41106-41110                                                                                                                      

.  كمال إمام أحمد5401

والیة المرأة القضاء /  كمال إمام أحمد.

48223-48227                                                                                                                      

.  كالین، نعومي5402

عقیدة الصدمة : صعود رأسمالیة الكوارث / نعومي كالین.

55759                                                                                                                                  

.  كالوس دودز5403

الجغرافیا السیاسیة في مئة عام (جزئین) /  كالوس دودز.

49494/1-49498/1                                                                                                              

.  كمبیرلي بالكر5404

أصول التطرف الیمین المسیحي في أمریكا /  كمبیرلي بالكر.

32919-32923                                                                                                                      

.  كلیمون مور ھنري5405

2012. -شھادات /  كلیمون مور ھنري. - الجزائر : دار القصبة، 1955-1962االتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائریین 
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48002                                                                                                                                  

.  كلیفورد / م بومك5406

أسس إدارة األعمال التجاریة الصغیرة /  كلیفورد / م بومك.

11989                                                                                                                                  

.  كلیفورد لوننجلي / قاسم عبدة5407

3 / 1.الشعب المختار.. األسطورة التي شكلت إنجلترا و أمریكا 

44711-44713                                                                                                                      

.  كلفورد أ. بكوفر5408

 /  كلفورد أ. بكوفر.2رواد المعرفة عبر القرون ج

53007/2-53011/2                                                                                                              

.  كلفورد أ. بكوفر5409

 /  كلفورد أ. بكوفر.1رواد المعرفة عبر القرون ج

53007/1-53011/1                                                                                                              

.  كلفورد أ. بكوفر5410

 /  كلفورد أ. بكوفر.3رواد المعرفة عبر القرون ج

53007/3-53011/3                                                                                                              

.  كلود یونان5411

طرق التضلیل السیاسي /  كلود یونان.

37258-37262                                                                                                                      

.  كلود جوان5412

جنود جالدون : حرب الجزائر عندما یتحول العساكر إلى آلة تعذیب /  كلود جوان.

55094                                                                                                                                  

.  كامل محمد المغربي5413

أسالیب البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة و اإلجتماعیة /  كامل محمد المغربي.

31631-31636                                                                                                                      

.  كامل محمد المغربي5414

2006.أسالیب البحث العلمي في العلوم االنسانیة و االجتماعیة /  كامل محمد المغربي. - عمان : دار الثقافة، 

األبحاث؛ األسلوب العلمي؛ أسالیب البحث
30049                                                                                                                                  

.  كامل محمد المغربي5415

أسالیب البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة /  كامل محمد المغربي.

34640-34645                                                                                                                      
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.  كامل محمد الصاوي5416

تاریخ المسلمین في افریقیا ومشكالتھم /  كامل محمد الصاوي.

36432-36436                                                                                                                      

.  كامل المغربي و آخرون5417

أساسیات في االدارة /  كامل المغربي و آخرون.

51413                                                                                                                                  

.  كامل الصاوي5418

تاریخ المسلمین في إفریقیا و مشكالتھم /  كامل الصاوي.

49369-49373                                                                                                                      

.  كامل الفتالوي5419

مبادئ علم اإلقتصاد /  كامل الفتالوي.

34365-34370                                                                                                                      

.  كامل الفتالوي5420

العولمة ووأثارھا في الوطن العربي /  كامل الفتالوي.

34292-34293                                                                                                                      

.  كامل الفتالوي5421

العولمة ومستقبل الصراع اإلقتصادي /  كامل الفتالوي.

34294-34299                                                                                                                      

.  كامل الفتالوي5422

العولمة ومستقبل الصراع االقتصادي /  كامل الفتالوي.

45864-45868                                                                                                                      

.  كامل الفتالوي5423

مبادئ علم االقتصاد /  كامل الفتالوي.

50942-50945                                                                                                                      

.  كامل بربر5424

اإلدارة عملیة ونظام /  كامل بربر.

37297-37299                                                                                                                      

.  كامل بربر5425

إدارة الموارد البشریة /  كامل بربر.

37486-37489                                                                                                                      

.  كامل كاظم الفتالوي5426
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مبادئ علم اإلقتصاد /  كامل كاظم الفتالوي.

29853-29858                                                                                                                      

.  كامل عالوى الفتالوي5427

العولمة و مستقبل الصراع اإلقتصادي /  كامل عالوى الفتالوي.

36787-36789                                                                                                                      

.  كامل عبد الملك5428

ثقافة التنمیة /  كامل عبد الملك.

40919-40923                                                                                                                      

.  كالثوم ھندرسون5429

سقوط أسیا /  كالثوم ھندرسون.

36907-36911                                                                                                                      

.  كامران، احمد محمد امین5430

2009. - 749.السیاسة الدولیة : في ضوء فلسفة الحضارة -دراسة نقدیة / احمد محمد امین كامران. - لبنان : دار المعرفة، 

55813/1-55813/2                                                                                                              

.  كابي طبراني5431

1991.شتاء الغضب في الخلیج /  كابي طبراني. - المغرب : منشورات دار اآلفاق الجدیدة، 

47987                                                                                                                                  

.  كاید كریم الركیبات5432

الفساد اإلداري و المالي مفھومھ و أثاره و طرق قیاسھ و جھود مكافحتھ /  كاید كریم الركیبات.

52266-52270                                                                                                                      

.  كارل، بیلني5433

2014. - 264.لعبة الطاقة الكبرى : كیف ستغیر القوة المتزایدة في روسیا ...العالم / بیلني كارل، جیرارد رید؛ اسماعیل علوة. - القارھة : مجموعة النیل العربیة، 

558/53/1-55853/4                                                                                                            

.  كارل یاسبرس5434

فالسفة إنسانیون : سقراط : بوذا،كونفوشیوس،یسوع /  كارل یاسبرس.

51352                                                                                                                                  

.  كارل یاسبرز5435

تاریخ الفلسفة بنظرة عالمیة /  كارل یاسبرز.

37888-37892                                                                                                                      

.  كارل فون كالوز قیتر5436

 /  كارل فون كالوز قیتر.2.ج1في الحرب ج
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39959-39959/1                                                                                                                  

.  كارن سمیث5437

األخالق والسیاسة الخارجیة /  كارن سمیث.

38261-38262                                                                                                                      

.  كارن سمیث5438

األخالق والسیاسة الخارجیة /  كارن سمیث.

42630-42632                                                                                                                      

.  كارن إي.سمیث5439

2005.األخالق و السیاسة الخارجیة /  كارن إي.سمیث، مارغوت الیت. - الریاض : مكتبة العبیان، 

األخالق السیاسیة
33362-33369                                                                                                                      

.  كارین إ.منغست ـ أریغوین ـ تفت5440

2013. - 584.مبادئ العالقات الدولیة /  كارین إ.منغست ـ أریغوین ـ تفت، حسام الدین خضور. - سوریا : دار الفرقد للطباعة و النشرو التوزیع، 

55862/8 55862/1                                                                                                              

.  كارولین بوستر5441

من االستعمار االوروبي الى الھیمنة األمریكیة /  كارولین بوستر.

33077-33079                                                                                                                      

.  كارولین كوستل فیناي5442

من اإلستعمار األوروبي إلى الھیمنة األمریكیة /  كارولین كوستل فیناي.

41201-41202                                                                                                                      

.  كاسوري سین5443

المجتمع المدني و الحرب على االرھاب /  كاسوري سین.

47504-47508                                                                                                                      

.  كاظم نعمة5444

 سبتمبر /  كاظم نعمة.11افریقیا بعد 

37673-37676                                                                                                                      

.  كاظم نعمة5445

افرقیا في السیاسة الدولیة /  كاظم نعمة.

37678-37682/1                                                                                                                  

.  كاظم المشھداني5446

2008.القانون الدستوري الدولة - الحكومة- الدستور /  كاظم المشھداني. - اإلسكندریة : مؤسسة الثقافة الجامعیة، 

الدولة؛ الحكومة؛ الدستور
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30478-30483                                                                                                                      

.  كاظم، احمد عدنان5447

اثر التحوالت العالمیة في الدور السیاسي للمؤسسة العسكریة في العالم الثالث / احمد عدنان كاظم.

55530/1-55530/3                                                                                                              

.  كاظم، جاسم العیساوي5448

االقتصاد االداري / جاسم العیساوي كاظم.

55418/1-55418/5                                                                                                              

.  كافي، مصطفى یوسف5449

االعالم والفساد االداري والمالي : وتداعیاتھ على العمل الحكومي / مصطفى یوسف كافي.

55629/1-55629/3                                                                                                              

.  كتاب الجمع بین رأي الحكیمین.5450

38128-38132                                                                                                                      

15 -20..  كیم ایل سونغ المؤلفات 5451

39967/1-39967                                                                                                                  

.  كیللھ كوفالسوت5452

المادیة التاریخیة دراسة في نظریة المجتمع الماركسیة /  كیللھ كوفالسوت.

33899                                                                                                                                  

.  كینیث س دیفیس5453

ما بعد النفط /  كینیث س دیفیس.

47639-47640                                                                                                                      

.  كینیت س دیفیس5454

ما بعد النفط /  كینیت س دیفیس.

33171-33173                                                                                                                      

.  كینیثمن دیفیس5455

مابعد النفط /  كینیثمن دیفیس.

39156                                                                                                                                  

.  كیت ناش5456

السوسیولوجیا السیاسیة المعاصرة : العولمة و السیاسة و السلطة /  كیت ناش.

53588-53592                                                                                                                      

.  كیت كینان5457

أسالیب اإلقناع اإلداري /  كیت كینان. - (الدلیل اإلداري).
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35194-35196                                                                                                                      

.  كیبیل، جیل5458

المثقف و المناضل في اإلسالم المعاصر / جیل كیبیل.

55765                                                                                                                                  

.  كیتشي فوجیوارا5459

محاضرا ت ا إلمارات : أنماط النظام والتغیرات /  كیتشي فوجیوارا.

42816-42818                                                                                                                      

.  كیران وولش/ جودیت سمیث5460

إدارة الرعایة الصحیة /  كیران وولش/ جودیت سمیث.

28832-28834                                                                                                                      

.  كیسنجر، ھنري5461

النظام العالمي / ھنري كیسنجر.

النظام العالمي
55510/1-55510/10                                                                                                            

.  كیف تكتب بحثا علمیا و تنشره.5462

53568-53572/2                                                                                                                  

.  كرم عباس عرفة5463

2008.في فلسفة الحكم /  كرم عباس عرفة. - اإلسكندریة : المكتبة المصریة، 

الفلسفة السیاسیة
30566-30571                                                                                                                      

.  كرایغ میلسر5464

 /  كرایغ میلسر، توماس فالیف.ISO 14000دلیل الجیب إلى -

37012-37016                                                                                                                      

.  كریم نایف العایدي5465

إستراتیجیة التدریب و التطویر وفق المنظور البیئي و التنظیمي /  كریم نایف العایدي.

52235-52240                                                                                                                      

.  كریم محمد صالح شیروف5466

ھواري بومدین رحلة أمل واغتیال حلم /  كریم محمد صالح شیروف.

39367-39371                                                                                                                      

.  كریم، مطر حمزة الزبیدي5467

2012. - 207.سیاسات الوالیات المتحدة األمریكیة تجاه تركیا / مطر حمزة الزبیدي كریم. - عمان : دار الرضوان، 

55882/1-55882/5                                                                                                              
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.  كریم بقرادوني5468

لعنة وطن /  كریم بقرادوني.

38455-38459                                                                                                                      

.  كریم فرمان5469

في كیفیة عمل النظام السیاسي /  كریم فرمان.

37720-37724                                                                                                                      

.  كریؤمة الطاني5470

المسؤولیة الدولیة عن األضرار البیئیة /  كریؤمة الطاني.

42328-42331                                                                                                                      

.  كریس الندزبیرج5471

محاضرات اإلمارات : األفرو عربیة الجدیدة /  كریس الندزبیرج.

42741-42743                                                                                                                      

.  كریس الدن5472

الصین في افریقیا شریك أم منافس؟ /  كریس الدن.

43136-43138                                                                                                                      

.  كریس براون5473

فھم العالقات الدولیة /  كریس براون.

32585-32589                                                                                                                      

.  كریس سمیث5474

محاضرات اإلمارات : األسلحة النوویة /  كریس سمیث.

42789-42791                                                                                                                      

.  كریس إیلجود5475

فن االدارة من خالل اللعب /  كریس إیلجود.

46446-46450                                                                                                                      

.  كریست، دیفید5476

حرب الشفق / دیفید كریست.

55484/1-55484/2                                                                                                              

.  كریستیان تشیر فیلز5477

نابلیون و اإلسالم.. من الوثائق العربیة و الفرنسیة /  كریستیان تشیر فیلز.

45339-45343                                                                                                                      

.  كریستیان فلیلین5478
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2012. /  كریستیان فلیلین، أحمد بن محمد بكلي. - الجزائر : دار القصبة للنشر، 1901 أفریل 26انتفاضة مرغریت (عین -تركي)

47993                                                                                                                                  

.  كریستوفر فالفین5479

استغالل أشعة الشمس و طاقة الریاح( سلسلة ورلد واتش) /  كریستوفر فالفین.

46521-46524                                                                                                                      

.  كریستوفر فرفالفین5480

ارتفاع درجة حرارة االرض : سلسلة ورلد واتش العربیة /  كریستوفر فرفالفین.

46536-46539                                                                                                                      

.  كردودي عقیلة5481

تمویل عجز الموازنة العامة للدولة في اإلقتصاد اإلسالمي /  كردودي عقیلة.

32098-32102                                                                                                                      

.  كعبوش، الحواس5482

اتحاد المغرب العالبي كآلیة لمواجھة التحدیات الداخلیة و الخارجیة / الحواس كعبوش، (إشراف)  العربي فاروق.

المغرب العربي - التحدیات الداخلیة - التحدیات الخارجیة
55488/1-55488/3                                                                                                              

.  كولن جراي5483

دراسات عالمیة : سیاسة الردع والصراعات اإلقلیمیة /  كولن جراي.

42831-42833                                                                                                                      

.  كوندولیزا رایس5484

دراساتت عالمیة : إعادة التفكیر في المصلحة القومیة /  كوندولیزا رایس.

42804-42806                                                                                                                      

.  كواشي، مراد5485

2014. - 150.قوات حفظ السالم : واثرھا عل تطبیق القانونم الدولي االنساني / مراد كواشي. - الجزائر : دار حامد، 

55783/1-55783/8                                                                                                              

.  كوثر أبو عین5486

المرأة في اإلسالم /  كوثر أبو عین.

48133-48137                                                                                                                      

.  كوثر أبو عین5487

حقوق اإنسانبین التطبیق و الضیاع /  كوثر أبو عین.

48218-48222                                                                                                                      

.  كوثر عبد الرسول5488

افریقیا دراسة لمقومات القارة /  كوثر عبد الرسول.
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49788-49792                                                                                                                      

.  كوستوفر فالفین5489

استغالل اشعة الشمس وطاقة الریاح /  كوستوفر فالفین.

48508-48512                                                                                                                      

.  كوكب نجیب الریس5490

جامعة الدول العربیة : ماذا بقیة منھا؟ /  كوكب نجیب الریس.

41288-41292                                                                                                                      

  .5491Stora، Benjamin

Juifs, Musulmans : chronique d'une rupture / Benjamin Stora.

55678/1-55678/2                                                                                                              

  .5492Tétart، Frank

La géographie des conflits / Frank Tétart.

55688/1-55688/2                                                                                                              

.  قاللة محمد سلیم5493

1990.التغریب : في الفكر و السیاسة و االقتصاد /  قاللة محمد سلیم. - المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة : الجزائر، 

51336                                                                                                                                  

.  قندوز عباد فوزیة5494

المالق : عبد الحفیظ بوصوف أو اإلستراتیجیة في خدمة الثورة /  قندوز عباد فوزیة.

55178                                                                                                                                  

.  قلعجیة، وسیم خلیل5495

روسیا األوراسیة : زمن الرئیس فالدیمیر بوتین / وسیم خلیل قلعجیة.

55553/1-55553/5                                                                                                              

.  قانون االستثمارات.5496

46759-46763                                                                                                                      

.  قانون الجنسیة الجزائریة.5497

47498                                                                                                                                  

.  قانون الصفقات العمومیة.5498

46754-46758                                                                                                                      

.  قانون اإلسالم.5499

33933                                                                                                                                  
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.  قانون الوظیف العمومي.5500

46764-46768                                                                                                                      

.  قاموس عربي مستحدث.5501

46724-46728                                                                                                                      

.  قادري، محمد الطاھر5502

التنمیة المستدامة في البلدان العربیة بین النظریة و التطبیق / محمد الطاھر قادري.

55464/1-55464/2                                                                                                              

.  قادري السائحي، محمد الطاھر5503

مختارات من االقتصاد الدولي / محمد الطاھر قادري السائحي.

55475                                                                                                                                  

.  قادري عبد العزیز5504

حقوق اإلنسان في القانون الدولي والعالقات الدولیة /  قادري عبد العزیز.

41087-41089                                                                                                                      

.  قاسم نایف علوان5505

 /  قاسم نایف علوان.9001-2000إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات اإلیزو 

35144-35146                                                                                                                      

.  قاسم نایف علوان المحیاوي5506

إدارة الجودة في الخدمات مفاھیم_ عملیات_ تطبیقات /  قاسم نایف علوان المحیاوي.

35147-35151                                                                                                                      

.  قاسم محمد جعفر5507

األسالحة الرئیسیة في الجیش اإلسرائیلي /  قاسم محمد جعفر.

39942                                                                                                                                  

.  قاسم الحجاج5508

العالمیة و العولمة نحو عالمیة تعددیة و عولمة /  قاسم الحجاج.

36749-36753                                                                                                                      

.  قاسم بن خلف الرویس5509

مسائل الجوار و الحمایة عند البادیة في الجزیرة العربیة /  قاسم بن خلف الرویس.

55210                                                                                                                                  

.  قاسم حجاج5510

العالمیة والعولمة /  قاسم حجاج.

44137-44141                                                                                                                      
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.  قاسم دویكات5511

الجغرافیا السیاسیة /  قاسم دویكات.

44095-44099                                                                                                                      

.  قاسم دویكات5512

الجغرافیا السیاسیة /  قاسم دویكات.

46058-46060                                                                                                                      

.  قاسم طھ أحمد علي5513

تسویة المنازعات الدولیة اإلقتصادیة : دراسة سیاسیة قانونیة لدورالمركز الدولي لتسویة منازعات اإلستثمار /  قاسم طھ أحمد علي.

40160-40162                                                                                                                      

.  قاسم علوان5514

ادارة الوقت مفاھیم عملیات تطبیقات /  قاسم علوان.

50918-50922                                                                                                                      

.  قاسم عبده قاسم5515

الحملة الصلیبیة األولى /  قاسم عبده قاسم.

36164                                                                                                                                  

.  قاسم عجاج5516

العالمیة العولمة /  قاسم عجاج.

34824-34829                                                                                                                      

.  قاسم عجاج5517

العالمیة و العولمة /  قاسم عجاج.

51091-51095                                                                                                                      

.  قاسمي الحسنى، محمد الرءوف5518

اإلقتصاد التضامني اإلجتماعي نماذج المؤسسات التقلیدیة / محمد الرءوف قاسمي الحسنى.

55278                                                                                                                                  

.  قائد محمد طربوش5519

 أجزاء /  قائد محمد طربوش.8أنظمة الحكم في الدول العربیة 

46364/8                                                                                                                              

.  قتلوني، مصعب حسام الدین5520

ثورات الفابسبوك : مستقبل وسائل التواصل االجتماعي في التغییر / مصعب حسام الدین قتلوني.

55450/1-55450/3                                                                                                              

.  قباري محمد اسماعیل5521

537



1980.علم االجتماع السیاسي وقضایا التخلف والتنمیة والتحدیث /  قباري محمد اسماعیل. - االسكندریة : منشأة المعارف، 

47938                                                                                                                                  

.  قیاس وتقیم األداء كمدخل لتحسین جودة األداء.5522

42205-42209                                                                                                                      

.  قیدا نجیب حمد5523

المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة /  قیدا نجیب حمد.

35561                                                                                                                                  

.  قدري الشھاوي5524

اسالیب البحث العلمي /  قدري الشھاوي.

48462-48464                                                                                                                      

.  قیس محمد سلیمان الرعود5525

جریمة اإلبادة الجماعیة في القانون الدولي /  قیس محمد سلیمان الرعود.

42367-42371                                                                                                                      

.  قیس العبیدي5526

التنظیم..المفھوم و النظریات /  قیس العبیدي.

44632-44634                                                                                                                      

.  قحطان الحمداني5527

األساس في العلوم السیاسیة /  قحطان الحمداني.

36504-36508                                                                                                                      

.  قحطان الحمداني5528

األساس في العلوم السیاسیة /  قحطان الحمداني.

48288-48292                                                                                                                      

.  قحطان الحمداني5529

المدخل الى العلوم السیاسیة /  قحطان الحمداني.

51134-51138                                                                                                                      

.  قحطان الحمداني5530

األساس في العلوم السیاسیة /  قحطان الحمداني.

51949-51953                                                                                                                      

.  قدسي صفوان5531

الوجھ و القناع : دراسات سیاسیة في الواقع و الممكن /  قدسي صفوان.

51317                                                                                                                                  
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.  قراءات في الفكر السیاسي اإلسالمي.5532

22042                                                                                                                                  

.  قریقور ماتیاس5533

2013.) /  قریقور ماتیاس. - الجزائر : منشورات السائحي، 1955-1962الفرق اإلداریة المتخصصة في الجزائر بین المثالیة و الواقع (

48028                                                                                                                                  

.  قطیشات، یاسر نایف5534

البعثات الدبلوماسیة بین الضمانات و مقتضیات االمن الوطني / یاسر نایف قطیشات.

البعثات الدبلوماسیة - الضمانات - االمن الوطني
55504/1-55504/3                                                                                                              

.  قسطنطین زریق5535

في معركة الحضارة /  قسطنطین زریق.

51401                                                                                                                                  

.  قزو آكلي5536

دروس في الفقھ الدستوري /  قزو آكلي.

47774-47778                                                                                                                      

.  قزو آكالي5537

دروس في الفقھ الدستوري /  قزو آكالي.

39799-39802                                                                                                                      

.  قورایة أحمد5538

عبد العزیز بوتفلیقة /  قورایة أحمد.

46734-46738                                                                                                                      

.  قورایة أحمد5539

2012.ثقافة الدیمقراطیة و حقوق االنسان : في الفكر النفسي االجتماعي و السیاسي /  قورایة أحمد. - دیوان المطبوعات الجامعیة : الجزائر، 

40382                                                                                                                                  

  .5540TUGRUL، ATAMER

DIAGNOSTIC ET DéCISIONS STRATéGIQUES / ATAMER TUGRUL، ROLAND CALORI. - 02. - PARIS : DUNOD,2003 .
.503 -

55883/1-55883/2                                                                                                              

,tvksd  .5541

RApport sur  L'état de mise en oeuvre du programme D'action national en matiére de gouvernance /  tvksd.,

33886-33888                                                                                                                      

.  ع الشافعي5542

قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ /  ع الشافعي.
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32168-32172                                                                                                                      

.  علم النفس السیاسي.5543

54759-54761                                                                                                                      

.  علم اإلجتماع.5544

49192-49194                                                                                                                      

.  عالء محمد سید قندیل5545

معاییر الجودة الشاملة في العملیات اإلداریة باإلدارات التعلیمیة /  عالء محمد سید قندیل.

48978-48982                                                                                                                      

.  عالء األسواني5546

ھل اخطأت الثورة المصریة /  عالء األسواني.

52121-52124                                                                                                                      

.  عالء االسواني5547

لماذا ال یثور المصریون /  عالء االسواني.

52084-52088                                                                                                                      

.  عالء الدین ناطوریة5548

اإلدارة اإلستراتیجیة /  عالء الدین ناطوریة.

34246-34251                                                                                                                      

.  عالء الدین ناطوریة5549

االدارة االستراتیجیة و التخطیط اإلستراتیجي /  عالء الدین ناطوریة.

45816-45823                                                                                                                      

.  عالء الدین المدرس5550

العرب من الیمین إلى الیسار /  عالء الدین المدرس.

36566-35570                                                                                                                      

.  عالء الدین المدرس5551

العولمةوأثرھا في التربیة والمجتمع العربي /  عالء الدین المدرس.

43702-43704                                                                                                                      

.  عالء الدین راشد5552

المشكلة في تعریف اإلرھاب /  عالء الدین راشد.

35602-35606                                                                                                                      

.  عالء الدین سعد جاویش5553

 ینایر /  عالء الدین سعد جاویش.25مصر حرة ثورة 
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50361-50362                                                                                                                      

.  عالء الدین عشي5554

والي الوالیة في التنظیم اإلداري الجزائري /  عالء الدین عشي.

32213-32217                                                                                                                      

.  عالء الدین عشي5555

 /  عالء الدین عشي.1مدخل القانون اإلداري : التنظیم اإلداري ج.

39402-39406                                                                                                                      

.  عالء الرمیل5556

التسویق السیاسي /  عالء الرمیل.

54457-54459                                                                                                                      

.  عالء الطاھر5557

إدارة المواد والجودة الشاملة /  عالء الطاھر.

43548-43552                                                                                                                      

.  عالء اإلسواني5558

ھل نستحق الدیمقراطیة؟ /  عالء اإلسواني.

41213-41217                                                                                                                      

.  عالم خالد السرور5559

وسائل االعالم و الصراعات السیاسیة /  عالم خالد السرور.

51288-51289                                                                                                                      

.  عالء زھیر5560

2007.العولمة و المجتمع /  عالء زھیر. - عمان : دار الحامد، 

العولمة؛ اإلقتصاد الدولي؛ المجتمع المحلي
28619-28621                                                                                                                      

.  عالء عبد المطلب5561

مبادئ وأخالقیات اإلدارة /  عالء عبد المطلب.

48951-48955                                                                                                                      

.  عالء عبد الرزاق5562

نظم إدارة المعلومات /  عالء عبد الرزاق.

50461-50465                                                                                                                      

.  عالء عبد الرزاق5563

نظم إدارة المعلومات /  عالء عبد الرزاق.

51529-51533                                                                                                                      
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.  عالء عبد الرزاق السالمي5564

اإلدارة اإللكترونیة /  عالء عبد الرزاق السالمي، خالد إبراھیم.

35126-35130                                                                                                                      

.  عالء فتحي عبد الرحمن محمد5565

الحمایة الدولیة للصحفیین أثناء النزاعات الدولیة المسلحة في القانون الدولي اإلنساني و الفقھ اإلسالمي /  عالء فتحي عبد الرحمن محمد.

53174-53178                                                                                                                      

.  عالء فرج5566

إدارة المعلومات والمعرفة /  عالء فرج.

34959-34964                                                                                                                      

.  عالء فرج الطاھر5567

إدارة المواد والجودة الشاملة /  عالء فرج الطاھر.

37065-37069                                                                                                                      

.  عالء فرحان طالب5568

إستراتیجیة محاربة الفساد اإلداري و المالي - مدخل تكاملي /  عالء فرحان طالب، علي الحسین حمیدي العامري.

52241-52245                                                                                                                      

.  عالء ھاشم مناف5569

نظریة القوة ك النظریة اإلیبستمولوجیة للقوة /  عالء ھاشم مناف.

42130-42134                                                                                                                      

.  عماد أبو شنب5570

الحكومة اإللكترونیة أداة للدیمقراطیة و التنمیة المجتمعیة /  عماد أبو شنب.

51544-51548                                                                                                                      

.  عماد أبوشنب5571

الحكومة اإللكترونیة إدارة للدومقراطیة و تنمیة المجتمع /  عماد أبوشنب.

50500-50504                                                                                                                      

.  عماد أحمد أبوشنب5572

مشاریع الحكومة االلكترونیة بین النظریة و التطبیق /  عماد أحمد أبوشنب.

50661-50663                                                                                                                      

.  عماد الوقاد5573

شرح قانون تولیة الوظائف القیادیة /  عماد الوقاد.

35433-35437                                                                                                                      

.  عماد خلیل ابراھیم5574
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مسؤولیة المنظمات الدولیة /  عماد خلیل ابراھیم.

50209-50213                                                                                                                      

.  عماد حمدي حجازي5575

2008.الحق في الخصوصیة و مسئولیة الصحفي /  عماد حمدي حجازي. - اإلسكندریة : دار الفكر الجامعي، 

الحق في الخصوصیة؛ الشریعة اإلسالمیة؛ القانون المدني
30674-30679                                                                                                                      

.  عماد جاد5576

للجماعة ال لمصر /  عماد جاد.

53408-53412                                                                                                                      

.  عماد عواد5577

المواطنة واألمن /  عماد عواد.

41935-41939                                                                                                                      

.  عماد فاروق محمد صالح5578

اإلتصال اإلنساني في الخدمة اإلجتماعیة /  عماد فاروق محمد صالح.

52877-52881                                                                                                                      

.  عمار مالح5579

2007. /  عمار مالح. - الجزائر : دار الھدي، 1954محطات حاسمة في ثورة أول نوفمبر 

48070                                                                                                                                  

.  عمار مالح5580

2011.رجال صدقوا ماعاھدوا هللا علیھ : قادة جیش التحریر الوطني /  عمار مالح. - الجزائر : دار الھدي، 

48076-48077                                                                                                                      

.  عمار نابي، عبد الحكیم5581

النظام السیاسي و التنمیة اإلقتصادیة في لیبیا / عبد الحكیم عمار نابي.

55283                                                                                                                                  

.  عمار مطاطلة5582

2012. /  عمار مطاطلة. - الجزائر : الوكالة األفریقیة لإلنتاج السینمائي والثقافي، 2، ج1مذكرات حیاة و مذكرات أحداث ج

48073-48074                                                                                                                      

.  عمار مساعدي5583

المسؤولیة الدولیة عن جرائم اإلستعمار الفرنسي في الجزائر /  عمار مساعدي.

54170-54174                                                                                                                      

.  عمار بن تومي5584

الجریمة و الفضاعة : اإلستعمار كما عاشھ أحد الجزائریین /  عمار بن تومي.
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55092                                                                                                                                  

.  عمار بن خروف5585

 م /  عمار بن خروف.16العالقات السیاسیة بین الجزائر والمغرب في القرن العاشر الھھجري 

39744-39748                                                                                                                      

.  عمار بن خروف5586

 /  عمار بن خروف.1العالقات السیاسیة بین الجزائر والمغرب ج

32023-32027                                                                                                                      

.  عمار بلخوجة5587

2012.قضیة حمداني عدة : أحرق حیا من طرف المنظمة العسكریة السریة /  عمار بلخوجة. - الجزائر : موفم، 

48058                                                                                                                                  

.  عمار بحوش5588

مناھج البحث العلمي /  عمار بحوش.

38888-38888                                                                                                                      

.  عمار بوحوش5589

العمال الجزائریون في فرنسا - دراسة تحلیلیة /  عمار بوحوش.

33648                                                                                                                                  

.  عمار بوحوش5590

تطور النظاریات واألنظمة السیاسیة /  عمار بوحوش.

34009                                                                                                                                  

.  عمار بوحوش5591

دلیل البحث في المنھجیة /  عمار بوحوش.

38122-38126                                                                                                                      

.  عمار بوحوش5592

2008.اإلتجاھات الحدیثة في علم اإلدارة /  عمار بوحوش. - الجزائر : دار البصائر، 

40503                                                                                                                                  

.  عمار بوحوش5593

العمال الجزائریون في فرنسا : دراسة تحلیلیة /  عمار بوحوش. - الجزائر : الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، د-ت.

47941                                                                                                                                  

.  عمار بوحوش5594

اإلتجاھات الحدیثة في علم اإلدارة /  عمار بوحوش.

27893-27902-27902/1                                                                                                      
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.  عمار بوحوش5595

العمال الجزائریون في فرنسا /  عمار بوحوش.

804/08                                                                                                                                

.  عمار بوضیاف5596

الصفقات العمومیة /  عمار بوضیاف.

37163-37167                                                                                                                      

.  عمار بوضیاف5597

المدخل إلى العلوم القانونیة /  عمار بوضیاف.

37183-37187                                                                                                                      

.  عمار بوضیاف5598

التنظیم االداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق /  عمار بوضیاف.

50967-50971                                                                                                                      

.  عمار بوضیاف5599

القرار االداري /  عمار بوضیاف.

50994-50998                                                                                                                      

.  عمار طالبي5600

شرح ابن رشد ألرجوزة ابن سینا في الطب /  عمار طالبي.

46833                                                                                                                                  

.  عمار قلیل5601

 /  عمار قلیل.3،ج2،ج1ملحمة الجزائر الجدیدة ج

33894                                                                                                                                  

.  عمار قلیل5602

1 / 3.ملحمة الجزائر الجدیدة 

55086-55086/2                                                                                                                  

.  عمار علي السمر5603

شمال العراق : دراسة سیاسیة /  عمار علي السمر.

53841-53843                                                                                                                      

.  عمار علي حسین5604

اإلصالح السیاسي /  عمار علي حسین.

52496-52500                                                                                                                      

.  عمار عباس5605
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العالقة بین السلطات في األنظمة السیاسیة المعاصرة /  عمار عباس.

47734-47738                                                                                                                      

.  عمار عباس5606

العالقة بین السلطات في األنظمة السیاسیة المعاصرة /  عمار عباس.

47533                                                                                                                                  

.  عمار عباس5607

العالقة بین السلطات في األنظمة السیاسیة المعاصرة /  عمار عباس.

50816-50820                                                                                                                      

.  عمار عباس5608

العالقة بین السلطات في األنظمة السیاسیة المعاصرة /  عمار عباس.

54162-54164                                                                                                                      

.  عمار عوادي5609

2002.مناھج البحث العلمي وتطبیقاتھا في میدان العلوم القانونیة واإلداریة /  عمار عوادي. - الجزائر : دوان المطبوعات الجامعیة، 

34065                                                                                                                                  

.  عمار ھالل5610

2004. /  عمار ھالل. - الجزائر : دار ھومھ، 1954نشاط الطلبة الجزائریین إبان حرب التحریر 

48043                                                                                                                                  

.  عمارة محمد5611

2004.مستقبلنا بین العلمیة األسالمیة والعولمة الغربیة /  عمارة محمد. - المھندسیین : اإلدارة العامة للنشر، 

34081                                                                                                                                  

.  عمارة محمد محمد5612

العلوم السیاسیة األقلیة والعولمة : رؤیة سیاسیة معاصرة للقرن الحادي ةالعشرین /  عمارة محمد محمد.

40098-40100                                                                                                                      

.  عماري أحمد5613

النظام القانوني للوحدات اإلقتصادیة في الجزائر /  عماري أحمد.

55270                                                                                                                                  

.  عالقة األمیر عبد القادر مع الیھود.5614

55126                                                                                                                                  

.  عني ناصر5615

علم الجریمة /  عني ناصر.

44418-44422                                                                                                                      
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.  غني، دحام تناي الزبیدي5616

2015. - 282.ادارة الموھبة : مدخل معاصر الدارة الموارد البشریة / دحام تناي الزبیدي غني، حسین ولید حسین عباس. - عمان : دار حامد، 

55876/1-55876/3                                                                                                              

.  علي مانع5617

جنوح األحداث و التغیر االجتماعي /  علي مانع.

46654-46658                                                                                                                      

.  علي مبروك5618

عن اإلمام والسیاسة /  علي مبروك.

38048-38051                                                                                                                      

.  علي أبوملیل5619

اإلصالحیة العربیة و الدولة الوطنیة /  علي أبوملیل.

47072-47073                                                                                                                      

.  علي محمد منصور5620

مبادئ اإلدارة أسس و مفاھیم /  علي محمد منصور.

31716-31721                                                                                                                      

.  علي محمد أحمد المصاورة5621

إدارة التنوع : منظور اإللتزام التنظیمي /  علي محمد أحمد المصاورة.

52276-52280                                                                                                                      

.  علي محمد مكاوي5622

األنتروبولوجیا /  علي محمد مكاوي.

48594-48595                                                                                                                      

.  علي محمد الدباس5623

السلطة التشریعیة وظمانات إستقاللھ /  علي محمد الدباس.

41533-41537                                                                                                                      

.  علي محمد الیوسف5624

العولمة في ضوء نھایة التاریخ و صدام الحضارات /  علي محمد الیوسف.

54805-54809                                                                                                                      

.  علي محمد السالبي5625

الشورى في اإلسالم /  علي محمد السالبي.

47285-47286                                                                                                                      

.  علي محمد الصالبي5626
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تاریخ الحركة السنوسیة في افریقیا /  علي محمد الصالبي.

47319-47323                                                                                                                      

.  علي محمد علي5627

نھر النیل بین سد األلفیة و نھر الكونغو /  علي محمد علي.

53413-53417                                                                                                                      

.  علي أحمد ھارون5628

أسس الجغرافیة السیاسیة /  علي أحمد ھارون.

54989-54993                                                                                                                      

.  علي محمود بیومي5629

دور الصفوة في اتخاذ القرار السیاسي (مجلد) /  علي محمود بیومي.

54943-54947                                                                                                                      

.  علي محافظة5630

فرنسا والوحدة العربیة /  علي محافظة.

39012-39016                                                                                                                      

.  علي محافظة5631

موقف فرنسا وألمانیا /  علي محافظة.

39293-39296                                                                                                                      

.  علي محافظة5632

 /  علي محافظة.1945-1995ألمانیا والوحدة العربیة 

24231-24233                                                                                                                      

.  علي مجاھد سبع5633

بروتوكوالت خامات اإلخوان /  علي مجاھد سبع.

52471-52475                                                                                                                      

.  علي مراد5634

الحركة اإلصالحیة اإلسالمیة في الجزائر /  علي مراد.

33685                                                                                                                                  

.  علي لطفي5635

اإلستثمارات العربیة و مستقبل التعلیمي /  علي لطفي.

32339-32343                                                                                                                      

.  علي مقلد5636

موسوعة االستراتیجیة /  علي مقلد.
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37316-37320                                                                                                                      

.  علي لعشب5637

االطار القانوني لمكافحة غسیل األموال /  علي لعشب.

46859-46863                                                                                                                      

.  علي أوملیل5638

اإلصالحیة والعربیة والدولة الوطنیة /  علي أوملیل.

37804-37805                                                                                                                      

.  علي التواب أحمد سعید5639

تاریخ أوروبا المعاصر /  علي التواب أحمد سعید.

35095-35100                                                                                                                      

.  علي الجابري5640

أسرار الساعات األخیرة قبل سقوط بغداد /  علي الجابري.

45007-45011                                                                                                                      

.  علي الحاج5641

سیاسات دول اإلتحاد األوروبي في المنطقة /  علي الحاج.

36906                                                                                                                                  

.  علي الحاج5642

سیاسات دول اإلتحاد األوروبي /  علي الحاج.

39241-39242                                                                                                                      

.  علي الحاج5643

سیاسات دول اإلتحاد االوربي /  علي الحاج.

24210-24212                                                                                                                      

.  علي الحاج5644

سیاسات دول االتحاد األوروبي في المنطقة العربیة /  علي الحاج.

47599-47603                                                                                                                      

.  علي الدباس5645

2008.السطلة التشریعیة و ضمانات استقاللھا /  علي الدباس. - عمان : وزارة الثقافة، 

الھیئات التشریعیة؛ السلطة التشریعیة؛ االنتخبات؛ الدیمقراطیة
30016-30021                                                                                                                      

.  علي الدین5646

النظم السیاسیة العربیة : قضایا اإلسمرار والتغیر /  علي الدین.

47559-47563                                                                                                                      
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.  علي الدین ھالل5647

العرب العالم /  علي الدین ھالل.

39291-39292                                                                                                                      

.  علي الدین ھالل5648

النظام اإلقلیمي العربي في مرحلة تحول /  علي الدین ھالل.

48836-48840                                                                                                                      

.  علي الدین ھالل5649

العھد البرلماني في مصر من الصعود إلى اإلنھیار /  علي الدین ھالل.

53270-53274                                                                                                                      

.  علي الدین ھالل5650

مصر بعد الثورة : الصراع من أجل نظام سیاسیي جدید /  علي الدین ھالل.

53373-53377                                                                                                                      

.  علي الدین ھالل5651

النظام السیاسي المصري بین إرث الماضي و آفاق المستقبل /  علي الدین ھالل.

53513-53517                                                                                                                      

.  علي الددا5652

التسویق المعاصر ( المفاھیم والسیاسات ) /  علي الددا.

43647-43651                                                                                                                      

.  علي الخطاب5653

استراتیجیة التخطیط للمشارع الصغیرة /  علي الخطاب.

37070-37072                                                                                                                      

.  علي الشامي5654

الدبلوماسیة : نشأتھا و تطورھا و قواعدھا و نظام الحصانات /  علي الشامي.

46074                                                                                                                                  

.  علي الشكري5655

رئیس الدولة في االتحاد الفیدرالي /  علي الشكري.

47239-47243                                                                                                                      

.  علي الشكري5656

الدبلوماسیة في عالم متغیر /  علي الشكري.

54501-54505                                                                                                                      

.  علي الشكرى5657
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اإلرھاب الدولي في ظل النظام العالمي الجدید /  علي الشكرى.

42909-42911                                                                                                                      

.  علي الزعبي5658

إدارة المبیعات : منظور تطبیقي وظیفي /  علي الزعبي.

35771-35772                                                                                                                      

.  علي الكواري5659

الدیمقراطیة والتحركات الراھنة للشارع العربي /  علي الكواري.

44122-44126                                                                                                                      

.  علي القزق5660

أسترالیا و العرب /  علي القزق.

53648-53650                                                                                                                      

.  علي احمیدة5661

 /  علي احمیدة.1990-2007ما بعد االستشراف : مراجعات نقدیة في التاریخ اإلجتماعي والثقافي المغاربي 

34947-34952                                                                                                                      

.  علي احمیدة5662

ما بعد االستشراق : مراجعات نقدیة في التاریخ االجتماعي و الثقافي /  علي احمیدة.

44423-44424                                                                                                                      

.  علي اوملیل5663

اإلصالحات العربیة والدولیة الوطنیة /  علي اوملیل.

35207-35211                                                                                                                      

.  علي بن براھیم النملة5664

المستشرقون والقرآن الكریم في المراجع العربیة /  علي بن براھیم النملة.

41146-41150                                                                                                                      

.  على بن خلوف5665

القانون و المشاكة السیاسیة /  على بن خلوف.

50284-50288                                                                                                                      

.  علي بن عبد العزیز عدالوي5666

تجربة المصالحة و اإلصالح في الحكم اإلسالمي : خالفة عمر /  علي بن عبد العزیز عدالوي.

51914-51918                                                                                                                      

.  علي تابلیت5667

 /  علي تابلیت.1785-1797األسرى األمركان في الجزائر 
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33652                                                                                                                                  

.  علي تابلیت5668

العالقات الجزائریة األمریكیة /  علي تابلیت.

55189                                                                                                                                  

.  علي تابلیت5669

العالقات الجزائریة األمریكیة /  علي تابلیت.

55189/1                                                                                                                              

.  علي باكر5670

دبلوماسیة الصین النفطیة /  علي باكر.

37458-37462                                                                                                                      

.  علي بوكمیش5671

 /  علي بوكمیش.9000إدارة الجودة الشاملة ایزو 

43557-43531                                                                                                                      

.  علي خلیل5672

المالیة العامة /  علي خلیل.

34303-34307                                                                                                                      

.  علي خلیفة5673

الدیمقراطیة داخل األحزاب في البلدان العربیة /  علي خلیفة.

24213-24215                                                                                                                      

.  علي خلیفة5674

مداخل االنتقال الى الدیمقراطیة في البلدان /  علي خلیفة.

24267-24269                                                                                                                      

.  علي خلیفة5675

اإلستبداد في نظم الحكم العربیة المعاصرة /  علي خلیفة.

24119-24121                                                                                                                      

.  علي خلیفة الكواري5676

اإلنتخابات الدیمقراطیة وواقع اإلنتخابات في األقطار العربیة /  علي خلیفة الكواري.

34765-34770                                                                                                                      

.  علي خلیفة الكواري5677

نحو كتلة تاریخیة دیمقراطیة في البلدان العربیة /  علي خلیفة الكواري، عبد الفتاح ماضي.

38931-38931                                                                                                                      
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.  علي خلیفة الكواري5678

اإلنتخابات الدیمقراطیة وواقع اإلنتخابات في األقطار العربیة /  علي خلیفة الكواري.

40576-40580                                                                                                                      

.  علي خلیفة الكواري5679

اإلستبداد في نظم الحكم العربیة المعاصرة /  علي خلیفة الكواري.

40609-40613                                                                                                                      

.  علي خلیفة الكواري5680

الدیمقراطیة داخل األحزاب في البلدان العربیة /  علي خلیفة الكواري.

40619-40623                                                                                                                      

.  علي خلیفة الكوارى5681

دور المشروعات العامة في التنمیة االقتصادیة /  علي خلیفة الكوارى.

51403                                                                                                                                  

.  علي خلیفة الكوري5682

الدیمقراطیة والتحركات الراھنة للشارع العربي /  علي خلیفة الكوري.

39224-39225                                                                                                                      

.  علي خلیفة الكوري5683

ااإلستبداد في نظم الحكم العربیة المعاصرة /  علي خلیفة الكوري.

39240-39240                                                                                                                      

.  علي خلیفة الكوري5684

مداخل اإلنتقال إلى الدیمقراطیة في البلدان العربیة /  علي خلیفة الكوري.

39247                                                                                                                                  

.  علي جبار الشمري5685

األسالیب العلمیة في ممارسة العالقات العامة /  علي جبار الشمري.

45958-45967                                                                                                                      

.  علي حرب5686

نظام الجزاء الدولي /  علي حرب.

38571-38575                                                                                                                      

.  علي حرب5687

ثورات القوى الناعمة في العالم العربي /  علي حرب.

47249-47253                                                                                                                      

.  علي حسن الجابري5688
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دروس في الفكر الفلسفي /  علي حسن الجابري.

37593-37597                                                                                                                      

.  علي حسن الجابري5689

فلسفة العلوم /  علي حسن الجابري.

37598-37602                                                                                                                      

.  علي حسن الجابري5690

الحضارة المعاصرة /  علي حسن الجابري.

37603-37607                                                                                                                      

.  علي حسن الجابري5691

العقل العربي بین التنویر و /  علي حسن الجابري.

37608-37612                                                                                                                      

.  علي حسن الشامي5692

الدبلوماسیة_ نشأتھا وتطورھا وقواعدھا ونظام الحصانات واإلمتیازات الدبلوماسیة /  علي حسن الشامي.

35392-35394                                                                                                                      

.  علي حسن الشطشاط5693

الموجز في تاریخ الدول اإلسالمیة بغرب إفریقیا /  علي حسن الشطشاط.

49123-49127                                                                                                                      

.  علي حسن الشطشاط5694

الموجز في تاریخ الممالیك اإلسالمیة بشرق إفریقیا /  علي حسن الشطشاط.

49128-49132                                                                                                                      

.  علي حسن بكیر5695

دبلوماسیة الصین النفطیة : األبعاد و اإلنعكاسات /  علي حسن بكیر.

43231-43233                                                                                                                      

.  علي حسین الجابري5696

2007.الفلسفة الغربیة من التنویر الى العدمیة /  علي حسین الجابري. - عمان : دار مجدالوي، 

الفلسفة الغربیة؛ الفلسفة الحدیثة؛ الفلسفة

 الحتفالیة المؤسسات الفلسفیة، بالمئویة الثانیة لوفاة عمانوئیل كانط، وكان لھ األثر في 2004عمانوئیل كانط بین رسالة التنویر وعصر النقائض الذي انجزناه في عام 
انجاز بقیة،محتویات الباب األول من ھذا الكتاب. وفي الباب الثاني: نجد ما أراده كانط في جدلھ الذي انعكس على المشروع الھیجلي الدیالكتیكي الالحق ورسالتھ في 
الحداثة والسالم في العقود الالحقة؟ سؤال سیجد القرئ اجابتھ في ثنایا ھذا الكتاب. وھو یعرض لمنطق التاریخ الھیجلي والموقف العدمي لنیتشھ؟ وصوال إلى الزیغ 

الزماني وعصر القطبیة الواحدیة واالعصار العولمي؟ لإلجابة عن سؤال ماھو موقف الفكر العربي من جمع ذلك، حداثة وتنویرا وجدال وحیاة ووجودا
30896-30901                                                                                                                      

.  علي حسین الجابري5697

الفكر السلفي عند الشیعة و اإلثنا عشریة /  علي حسین الجابري.

48123-48127                                                                                                                      
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.  علي حسین الجابري5698

الفلسفة الغربیة من التنویر إلى العدمیة /  علي حسین الجابري.

48173-48177                                                                                                                      

.  علي حسین الشامي5699

الدیبلوماسیة نشأتھا و تطورھا و قواعدھا /  علي حسین الشامي.

36744-36748                                                                                                                      

.  علي یوسف5700

حقوق اإلنسان في ظل العولمة /  علي یوسف.

43807-43811                                                                                                                      

.  علي یوسف5701

حقوق االنسان في ظل العولمة /  علي یوسف.

51251-51255                                                                                                                      

.  علي یوسف الشكري5702

2008.القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر /  علي یوسف الشكري. - عمان : دار الثقافة، 

القانون الجنائي الدولي؛ القانون الجنائي؛ القانون الدولي
30331-30336                                                                                                                      

.  علي یوسف الشكري5703

2008.رئیس الدولة في اإلتحاد الفیدرالي /  علي یوسف الشكري. - القاھرة : مكتبة إیتراك، 

الحكومات اإلتحادیة؛ رؤساء الجمھوریات
30878-30883                                                                                                                      

.  علي یوسف الشكري5704

رئیس الدولة في اإلتحاد الفدرالي /  علي یوسف الشكري.

40467-40469                                                                                                                      

.  علي یوسف الشكري5705

حقوق اإلنسان في ظل العولمة /  علي یوسف الشكري.

41543-41547                                                                                                                      

.  علي یوسف الشكري5706

حقوق اإلنسان في ظل العولمة /  علي یوسف الشكري.

43239-43243                                                                                                                      

.  علي یوسف الشكري5707

االرھاب الدولي /  علي یوسف الشكري.

5011-50112                                                                                                                        
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.  علي یوسف الشكري5708

حقوق االنسان في ظل العولمة /  علي یوسف الشكري.

50144-50146                                                                                                                      

.  علي یوسف الشكري5709

اإلرھاب الدولي /  علي یوسف الشكري.

52368-52372                                                                                                                      

.  علي یوسف الشكري5710

اإلرھاب الدولي /  علي یوسف الشكري.

35956-35960                                                                                                                      

.  علي صالح5711

العالقات األمریكیة البا كستانیة /  علي صالح.

24382-24391                                                                                                                      

.  علي سامي النشار5712

الشھب الالمعة في السیاسة النافعة /  علي سامي النشار.

36410-36412                                                                                                                      

.  على سید النقر5713

النمور األسیاویة - عالقتھا بمصر و العرب /  على سید النقر.

50368-50372                                                                                                                      

.  على سید النقر5714

العرب القطب الصیني /  على سید النقر.

50373-50377                                                                                                                      

.  علي زیعور5715

الفلسفات الھندیة : قطاعاتھا الھندوكیة و االسالمیة و االصالحیة /  علي زیعور.

51319                                                                                                                                  

.  علي شریف، علي عبد الھادي مسلم5716

2007.اإلدارة المعاصرة / علي عبد الھادي مسلم علي شریف. - اإلسكندریة : دار الفكر الجامعي، 

اإلدارة؛ األعمال

یجیب ھدا الكتاب عن التساؤالت التالیة: من ھو المدیر الناجح؟ كیف تطور الفكر اإلداري خالل المائة عام الماضیة؟ ماھي األدوار التى یجب أن یؤدیھا المدیر حتى 
یمارس اإلدارة بشكل متكامل؟ كیف یمكن تنمیة المھارات اإلداریة الضروریة لإلدارة الفعالة؟ كیف یمكن تحلیل والتعامل مع البیئة الخارجیة المحیطة بالمنظمة؟ كیف 

یمكن صیاغة أھداف المنظمة بصورة عملیة وطموحة؟ كیف یمكن بناء الخطط الالزمة إلنجاز األھداف التنظیمیة؟ ماھیة التخطیط اإلسترتیجي وخطوات تطبیقھ؟ 
ماھي األسالیب الجدیدة والمداخل الحدیثة في صنع القرارات اإلداریة؟ ماھي المكونات والمفاھیم األساسیة لوظیفة التنظیم؟ ماھي أسالیب تصمیم وبناء الھیاكل 

التنظیمیة؟ ماھي أسس وأدوات ممارسة وظیفة الرقابة في المنظمات بصورة فعالة؟
29956-29961                                                                                                                      

.  علي سعد هللا5717
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نظریة الدولة في الفكر الخلدوني /  علي سعد هللا.

48208-48212                                                                                                                      

.  علي سعیدان5718

حمایة البیئة من التلوث بالمواد اإلشعاعیة و الكیماویة في القانون الجزائري /  علي سعیدان.

32118-32122                                                                                                                      

.  علي، صوفان5719

الرایات السود : مالحقة القاعدة من الداخل / صوفان علي.

55616/1-55616/2                                                                                                              

.  على كنعان5720

المجتمع المدني و اإلعالم /  على كنعان.

52180-52184                                                                                                                      

.  علي قاضى الدخر5721

األطر المؤسسیة للتعاون العربي اإلفریقي /  علي قاضى الدخر.

43234-43238                                                                                                                      

.  علي قضاي الدخر5722

األطر المؤسسیة للتعاون العربي اإلفریقي /  علي قضاي الدخر.

36175-36177                                                                                                                      

.  على عنت بیجو فیتش5723

اإلسالم بین الشرق و الغرب /  على عنت بیجو فیتش.

44521-44523                                                                                                                      

.  علي علي السكري5724

البیئة و التنمیة المستدامة : أسس و قیم /  علي علي السكري.

54887-54891                                                                                                                      

.  علي عباس5725

إدارة األعمال الدولیة_ المدخل العام /  علي عباس.

35125                                                                                                                                  

.  علي عباس5726

ادارة األعمال الدولیة /  علي عباس.

50913-50917                                                                                                                      

.  علي، عباس5727

2013. - 385.ادارة االعمال الدولیة : مدخل عام / عباس علي. - االردن : دار المسیرة، 
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55791/1-55791/3                                                                                                              

.  علي عباش5728

إدارة األعمال الدولیة : المدخل العام /  علي عباش.

35792-35793                                                                                                                      

.  على عباس5729

مدخل إلى الفكر السیاسي /  على عباس.

35070-35075                                                                                                                      

.  علي عباس مراد5730

المجتمع المدني والدیمقراطیة /  علي عباس مراد.

34658-34663                                                                                                                      

.  علي عباس مراد5731

دیمقراطیة عصر العولمة /  علي عباس مراد.

37363-37367                                                                                                                      

.  علي عباس مراد5732

المجتمع المدني والدیمقراطیة /  علي عباس مراد.

38972-38976                                                                                                                      

.  علي عباس مراد5733

المجتمع المدني والدیمقراطیة /  علي عباس مراد.

43946-43950                                                                                                                      

.  علي عباس، مراد5734

االمن واالمن القومي : مقاربات نظریة / مراد علي عباس.

55551/1-55551/3                                                                                                              

.  علي عباس حبیب5735

حجیة القرار الدولي /  علي عباس حبیب.

36486-36491                                                                                                                      

.  علي عبد المؤمن5736

صدام األصولیات /  علي عبد المؤمن.

45191-45195                                                                                                                      

.  علي عبد المجید الحریري5737

الفلسفة الفوضویة /  علي عبد المجید الحریري.

42499-42501                                                                                                                      
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.  علي عبد الجلیل5738

الحرب على العراق /  علي عبد الجلیل.

50108-50110                                                                                                                      

.  علي عبد الرزاق5739

مفھوم المجتمع المدني : قراءة أولیة /  علي عبد الرزاق.

35962-35963                                                                                                                      

.  علي عبد الرزاق5740

اإلسالم و أصول الحكم /  علي عبد الرزاق.

49175-49179                                                                                                                      

.  علي عبد الرزاق الزبیدي5741

حقوق اإلنسان /  علي عبد الرزاق الزبیدي، حسان محمد شفیق.

35369-35372                                                                                                                      

.  علي عبد الرزاق جلبي5742

إستراتیجیات دراسة المستقبل : األسس المعرفیة و المنھجیة /  علي عبد الرزاق جلبي.

31628-31630                                                                                                                      

.  علي عبد الرزاق جلبي5743

2009.علم إجتماع التنمیة (رؤي نظریة و تجارب إنسانیة) /  علي عبد الرزاق جلبي، ھانى خمیس أحمد عبده. - االسكندریة : دار المعرفة الجامعیة، 

علم إجتماع التنمیة؛ التنمیة
31508-31513                                                                                                                      

.  علي عبد الصادق5744

2004.مفھوم المجتمع المدني قراءة أولیة /  علي عبد الصادق. - القاھرة : مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفیة والمعلومات، 

المجتمع المدني

عرف مفھوم  ً المجتمع المدني ً ذیوعا وانتشارا كبیرین في الخطاب العربي المعاصر وأصبح من المفاھیم الشائعة والمألوفة ومن ثم المقبولة، كما أصبح نھبا للتوظیف 
الخاطئ واإلستخدام السیئ حتى أن استخدامھ في بعض األحیان كان ال یتعدى كونھ أداة من أدوات الصراع السیاسي یتخذ مضمونھ بحسب الجھة التي تستخدمھ ووفقا 

لألغراض التي تسعى لتحقیقھا: كما كانت للخلفیات الفكریة وطبیعة الواقع السیاسي واإلجتماعي للمھتمین بفكرة المجتمع المدني دورا أساسیا في الوصول بالمفھوم إلى 
نوع من عدم اإلستقرار والوضوح: فقدم المفھوم تارة كمقابل للدولة والمجتمع السیاسي وتارة أخرى كمقابل للدین بحیث یجب فصل الدین عن الدولة؛ كما قدم كمقابل 

للنظم العسكریة والبنى اإلجتماعیة التقلیدیة وقدم أخیرا كمفھوم حدیث ال صلة لھ بالمجتمع العربي اإلسالمي كذریعة لرفضھ وعدم القبول بھ وھو ما جعل المفھوم حمال 
أوجھ عدیدة زادت من الغموض عند التعامل معھ.

33410-33417                                                                                                                      

.  علي عبد الصادق5745

جماعات الضغط الیھودي والسیاسة األمریكیة /  علي عبد الصادق.

36290-36291                                                                                                                      

.  علي عبد الصداق5746

جماعات الضغط الیھودي والسیاسة األمریكیة (دراسة حالة _إیباك_) /  علي عبد الصداق. - القاھرة : مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفیة والمعلومات، 
.2004

السیاسة األمریكیة؛ الضغط الیھودي
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لم تعد دراسة وفھم الوالیات المتحدة األمریكیة وسیاستھا الخارجیة ترفا لمجرد حب المعرفة و اإلطالع بل باتت ضرورة حتمیة تفرضھا ھیمنة الوالیات المتحدة على 
العالم وثقل وزنھا السیاسي واإلقتصادي والعسكري باعتبارھا القوى العضمى الوحیدة في العالم التي ترید إعادة تشكیلھ كلیا بما یتیح لھا استمراریة مشروعھا 

اإلمبراطوري الذى تبتغیھ ومنع أیة قوة سیاسیة أو عسكریة سواء إقلیمیة أو دولیة من تھدید مصالحھا اإلستراتیجیة في أي بقع العلم. وقد أدت أحداث الحادي عشر 
 إلى التسریع من تنفیذ واشنطن لمخططاتھا تحت ذریعة الحرب على اإلرھاب وما كانت الحرب على أفغانستان ثم الحرب ضد العراق واحتاللھا إال 2001سبتمبر 

جزءا من ھذه المخططات لوضع المشروع اإلمبراطوري األمریكي موضع تنفذ. وفي ھذا السیاق تبرز جماعات الضغط الیھودیة أو ما یسمى  بللوبي الیھودي ودورھا 
في التأثیر على السیاسة الخارجیة األمریكیة. وتعرف الموسوعة البریطانیة كلمة _لوبي_ بأنھا : مجموعة من العمالء والنشطاء الذین لھم مصالح خاصة ویمارسون 

الضغوط على الموظفین الرسمین وذلك للتأثیر علیھم أثناء ممارسة عملھم
33402-33409                                                                                                                      

.  علي عبد القادر القھواجي5747

القانون الدولي الجنائي : أھم الجرائم الدولیة، المحاكم الدولیة الجنائیة /  علي عبد القادر القھواجي.

35497-35501                                                                                                                      

.  علي عبد الفتاح5748

اإلقتصاد الدولي نظریات وسیاسات /  علي عبد الفتاح.

43605-43609                                                                                                                      

.  علي عبد الفتاح5749

اإلعالم الحربي و العسكري /  علي عبد الفتاح.

54719-54723                                                                                                                      

.  علي عبد الفتاح5750

اإلعالم الدبلوماسي و السیاسي /  علي عبد الفتاح.

54724-54728                                                                                                                      

.  علي عبد الفتاح ابو شرار5751

اإلقتصاد الدولي_ نظریات وسیاسیات /  علي عبد الفتاح ابو شرار.

35217-35220                                                                                                                      

.  علي عبد الفتوني، \5752

البالد العربیة والتحدیات التعلیمیة المعاصرة / \ علي عبد الفتوني.

37811-37813                                                                                                                      

.  علي عبود المحمداوي5753

یورغن ھابرمس : العقالنیة التواصلیة في ظل الرھان االتیقي /  علي عبود المحمداوي.

48676-48680                                                                                                                      

.  علي عبود المحمداوي5754

یورغن ھابرماس : العقالنیة التواصلیة في ظل الرھان /  علي عبود المحمداوي.

54299-54303                                                                                                                      

.  علي عدنا الفیل5755

شرح التلوث البیئ في قوانین حمایة البیئة العربیة /  علي عدنا الفیل.

48367-48371                                                                                                                      
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.  علي عدنان الفیل5756

التشریع الدولي لحمایة البیئة /  علي عدنان الفیل.

43289-43293                                                                                                                      

.  علي عدنان الفیل5757

التشریع الدولي لحمایة البیئة /  علي عدنان الفیل.

44065-44069                                                                                                                      

.  علي عیس العدوان5758

2003. حالة دراسة /  علي عیس العدوان. - عمان : دار وائل، 1988-1999موقف جامعة الدول العربیة من المنازعات العربیة الدولیة : أزمة لوكربي 

1988-1999جامعة الدول العربیة؛ الصراع الدولي؛ أزمة لوكربي 

جاء التركیز على الموقف العربي من أزمة لوكربي، من خالل تناول موقف جامعة الدول العربیة من األزمة، والتي تشكل نقطة أساسیة وخطیرة في طبیعة العالقات 
 وتطور مواقف الدول األطراف من األزمة، وموقف الجامعة العربیة في كل مرحلة 1988-1999اللیبیة -الغربیة، وذلك من خالل تناول تظورات األزمة في الفترة 

من مراحل األزمة، والعوامل التي أثرت وشكلت ذلك الموقف ومدى تأثیر البیئة الداخلیة والخارجیة للجامعة العربیة على موقفھا وجھودھا المبذولة في سبیل تسویة 
األزمة كأزمة عربیة- دولیة.

33600-33607                                                                                                                      

.  علي غربي5759

تنمیة المجتمع من التحدیث إلى العولمة /  علي غربي.

35749                                                                                                                                  

.  علي غربي5760

تنمیة الموارد البشریة /  علي غربي.

36888-36892                                                                                                                      

.  علي عزت بیجوفتش5761

اإلسالم بین الشرق و الغرب /  علي عزت بیجوفتش.

51989-51993                                                                                                                      

.  علي فالح الزعبي5762

إدارة التسویق ( منظور تطبیقي استراتیجي) /  علي فالح الزعبي.

35131-35133                                                                                                                      

.  علي فالح الزعبي5763

إدارة المبیعات( منظرو تطبیقي وظیفي) /  علي فالح الزعبي.

37047-37049                                                                                                                      

.  علي فیاللي5764

مقدمة في القانون /  علي فیاللي.

38117-38121                                                                                                                      

.  علي فھمي خثیم5765

نظرة الغرب إلى اإلسالم /  علي فھمي خثیم.
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44456-44459                                                                                                                      

.  علي فھمي خشیم5766

نظرة الغرب إلى اإلسالم /  علي فھمي خشیم.

45354-45358                                                                                                                      

.  علي ھادي عطیة الھاللي5767

النظریة العامة لتفسیر الدستور /  علي ھادي عطیة الھاللي.

40996-41000                                                                                                                      

.  علي ھارون5768

  تذییل محمد بوضیاف /  علي ھارون، الصادق عماري؛ مصطفى ماضي. - الجزائر : 1954-1962الوالیة السابعة : حرب جبھة التحریر داخل التراب الفرنسي 
2012.دار القصبة، 

47995                                                                                                                                  

.  علي ھارون5769

2012. / مصطفى ماضي. - الجزائر : دار القصبة، 1962خیبة اإلنطالق فتنة صیف الجزائر 

47998                                                                                                                                  

.  علي ھارون5770

1999.مذكرات اللواء خالد نزار /  علي ھارون. - الجزائر : منشورات الشھاب، 

48078                                                                                                                                  

.  عمیمر نعیمة5771

دمقرطة منظمة األمم المتحدة /  عمیمر نعیمة.

35406-35410                                                                                                                      

.  عمیمر نعیمة5772

دمقرطة منظمة األمم المتحدة /  عمیمر نعیمة.

37032-37036                                                                                                                      

.  علیا عالني5773

الحراكات اإلسالمیة في الوطن العربي /  علیا عالني.

40991-40995                                                                                                                      

.  عمیراوي حمیدة5774

موضوعات من تاریخ الجزائر الساسي /  عمیراوي حمیدة.

34006                                                                                                                                  

.  غلیرون، برھان5775

حوار الدولة و الدین / برھان غلیرون.

55284                                                                                                                                  

562



.  علیون الحسناوي الثرواثي5776

تاریخ الھندیة و رجاالتھا /  علیون الحسناوي الثرواثي.

52968-52972                                                                                                                      

.  عمر محمد المخزومي5777

القانون الدولي اإلنساني : في ضوء المحكمة الجنائیة /  عمر محمد المخزومي.

35492-35496                                                                                                                      

.  عمر أحمد قدور5778

شكل الدولة وأثره في تنظیم مرفق األمن /  عمر أحمد قدور.

36609-36611                                                                                                                      

.  عمر محمد فؤاد أبو الرب5779

سیاسات األمم و لعبة األقدار : نظرات منھجیة في العمل اإلستراتیجي و التحلیل السیاسي /  عمر محمد فؤاد أبو الرب.

54948-54950                                                                                                                      

.  عمر أحمد ھمشري5780

المكتبة ومھارات استخدامھا /  عمر أحمد ھمشري.

35001-35006                                                                                                                      

.  عمر مھیبل5781

رسالة في السیاسة /  عمر مھیبل.

38092-38096                                                                                                                      

.  عمر موفق العباجي5782

اإلدمان و اإلنترنت /  عمر موفق العباجي.

48198-48202                                                                                                                      

.  عمر المالكي5783

الفلسفة السیاسیة عند العرب /  عمر المالكي.

51348                                                                                                                                  

.  عمر األیوبي5784

الحرب و التغیر في السیاسة العالمیة /  عمر األیوبي.

36734-36738                                                                                                                      

.  عمر الحضرمي5785

العالقات العربیة التركیة /  عمر الحضرمي.

34854-34859                                                                                                                      

.  عمر الحضرمي5786
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العالقات العربیة البتركیة /  عمر الحضرمي.

44163-44166                                                                                                                      

.  عمر الطراونة5787

اإلدارة اإلحترافیة للموارد البشریة /  عمر الطراونة.

43374-43378                                                                                                                      

.  عمر ابراھیم  العفاس5788

نظریات التكامل الدولي اإلقلیمي /  عمر ابراھیم  العفاس.

42855-42857                                                                                                                      

.  عمر اسماعیل یعد هللا5789

تقریر المصیر السیاسي للشعوب في القانون الدولي العام المعاصر /  عمر اسماعیل یعد هللا.

34027                                                                                                                                  

.  عمر اسماعیل سعد هللا5790

1986.تقریر المصیر االقتصادي للعوب : في القانون الدولي المعاصر /  عمر اسماعیل سعد هللا. - المؤسسة الوطنیة للكتاب : الجزائر، 

51327                                                                                                                                  

.  عمر اسماعیل سعد هللا5791

1986.تقریر المصیر السیاسي للشعوب : في القانون الدولي المعاصر /  عمر اسماعیل سعد هللا. - المؤسسة الوطنیة للكتاب : الجزائر، 

51338                                                                                                                                  

.  عمر بن قینة5792

2012.الكاتب الجزائر (محمد المنصوري الغسیري) ورحلتھ : عدت من الشرق /  عمر بن قینة. - الجزائر : كولوریوم، 

48065                                                                                                                                  

.  عمر بن قینة5793

2012.صوت الجزائر في الفكر العربي الحدیث (أعالم.. وقضایا...ومواقف) /  عمر بن قینة. - الجزائر : كولوریوم، 

48082                                                                                                                                  

.  عمر بوداود5794

من حزب الشعب الجزائري إلى جبھة التحریر الوطني مذكرات مناضل /  عمر بوداود.

33674                                                                                                                                  

.  عمر بوضربة5795

2009. /  عمر بوضربة. - الجزائر : دار الحكمة، 1960-جانفي 1958النشاط الدیبلوماسي للحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة سبتمبر 

48088                                                                                                                                  

.  عمر حوري5796

القانون الدستوري /  عمر حوري.
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34866-34871                                                                                                                      

.  عمر حوري5797

القانون الدستوري /  عمر حوري.

38636-38640                                                                                                                      

.  عمر حوري5798

القانون الدستوري /  عمر حوري.

44187-44188                                                                                                                      

.  عمر صخرب5799

إقتصاد المؤسسة /  عمر صخرب.

34035                                                                                                                                  

.  عمر سعد هللا5800

القانون الدولي اإلنساني واإلحتالل الفرنسي للجزائر /  عمر سعد هللا.

33669                                                                                                                                  

.  عمر سعد هللا5801

حل النزاعات الدولیة /  عمر سعد هللا.

35378-35382                                                                                                                      

.  عمر سعد هللا5802

حقوق االنسان و حقوق الشعب /  عمر سعد هللا.

46614-46618                                                                                                                      

.  عمر كمال توفیق5803

2006.تاریخ الدولة البیزنطیة /  عمر كمال توفیق، محمود سعید عمران. - اإلسكندریة : دار المعرفة الجامعیة، 

الدولة البیزنطیة؛ تاریخ

دراسة تاریخ دولة مثل الدولة البیزنطیة یعتمد على رؤى تحلیلیة فلسفیة لكثیر من الموضوعات .ودراسة القضایا الھامة والغامضة التي یرتكز علیھا التاریخ 
البیزنطیوالتي ال یمكن فھم الماضي والحاضر والتطلع إلى المستقبل بدونھا: منھا أصل الدولة ومنشاھاوتطورھا وأھم مشااكلھا الداخلیة والخارجیة...

31021-31026                                                                                                                      

.  عمر كامل حسن5804

نحواستراتیجیة عربیة لألمن المائي /  عمر كامل حسن.

38284-38288                                                                                                                      

.  عمر كامل حسن5805

الجغرافیا السیاسیة الجدیدة للعالم العربي /  عمر كامل حسن.

42852-42854                                                                                                                      

.  عمر عبد الحي5806
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الفكر السیاسي في العصور القدیمة /  عمر عبد الحي.

37247-37250                                                                                                                      

.  عمر عبد السالم، احرشان5807

االصالح االداري بین مخلفات الماضي واكراھات الحاضر وافاق المستقبل / احرشان عمر عبد السالم.

55416/1-55416/5                                                                                                              

.  عمر عقیلي5808

اإلدارة المعاصرة /  عمر عقیلي.

34481-34486                                                                                                                      

.  عمر عقیلي5809

اإلدارة المعاصرة /  عمر عقیلي.

43839-43843                                                                                                                      

.  عمر إبراھیم العفاس5810

نظریات التكامل الدولي اإلقلیمي /  عمر إبراھیم العفاس.

52932-52936                                                                                                                      

.  عمران سلیم القوزي5811

النظم السیاسیة عبر العصور مجلد /  عمران سلیم القوزي.

52952-52956                                                                                                                      

.  عمران/ أمین سلیم5812

النظم السیاسیة عبر العصور /  عمران/ أمین سلیم.

49832-49836                                                                                                                      

.  عمرو مالح5813

إدارة الخدمات : اإلستراتیجیة والقیادة في أعمال الخدمات /  عمرو مالح.

42505-42507                                                                                                                      

.  عمرو محي الدین5814

1975.التخطیط االقتصادي /  عمرو محي الدین. - بیروت : دار النھضة العربیة، 

9157-9164                                                                                                                          

.  عمرو الشوبكي5815

الحركات اإلحتجاجیة في الوطن العربي : مصر، المغرب، لبنان، البحرین /  عمرو الشوبكي.

40526-40230                                                                                                                      

.  عمرو العروسي5816

الشرطة و الحرب األھلیة /  عمرو العروسي.
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54753-54757                                                                                                                      

.  عمرو حمزاوي5817

ھامش الدیمقراطیة في مصر : محطات و قضایا تحول لم یتم /  عمرو حمزاوي.

53443-53447                                                                                                                      

.  عمرو عالء الدین زیدان5818

 قضایا استراتیجیة و معاصرة /  عمرو عالء الدین زیدان.5ادارة الشركات العائلة : 

50714-50717                                                                                                                      

.  عمرو عبد السمیع5819

أحادیث الحرب والسالم والدیمقراطیة الحرب /  عمرو عبد السمیع.

36327                                                                                                                                  

.  عمرو عبد العاطي5820

أمن الطاقة في السیاسة الخارجیة األمریكیة /  عمرو عبد العاطي.

53831-53835                                                                                                                      

.  عمونائیل فالیرشتاین5821

استمراریة التاریخ /  عمونائیل فالیرشتاین.

39617-39621                                                                                                                      

.  غالب أبو مصلح5822

النظام العالمي وریاح التغییر : اللیبرالیة الجدیدة ، اإلمبراطوریة األمریكیة وأزمة النظام الرأس مالي العالمي /  غالب أبو مصلح.

42064-42068                                                                                                                      

.  غالب علي الدوادي5823

المدخل إلى علم القانون /  غالب علي الدوادي.

43339-43343                                                                                                                      

.  غالب عوض5824

الدوریات التقلیدیة و االلكترونیة في المكتبات و مراكز المعلومات /  غالب عوض.

47424-47428                                                                                                                      

.  غالیة النبشة5825

حقوق الطفل بین القوانین الداخلیة واإلتفاقیات الدولیة /  غالیة النبشة.

34607-34611                                                                                                                      

.  عامر  قندیلجي5826

2007.البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقلیدیة واإللكترونیة /  عامر  قندیلجي. - عمان : دار المسیرة للنشر والتوزیع، 

البحوث العلمیة؛ كتابة البحوث؛ أسالیب البحث؛ المعلومات
31314-31319                                                                                                                      
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.  عامر مصباح5827

نظریة العالقات الدولیة /  عامر مصباح.

32218-32227                                                                                                                      

.  عامر مصباح5828

المدخل إلي علم العالقات الدولیة /  عامر مصباح.

32228-32237                                                                                                                      

.  عامر مصباح5829

العالقات األمریكیة السعودیة في عصر التحرر /  عامر مصباح.

32903-32899                                                                                                                      

.  عامر مصباح5830

2007.تحلیل السیاسة الخارجیة في العالم الثالث دراسة حالة المملكة العربیة السعودیة /  عامر مصباح. - الجزائر : دار قرطبة، 

السیاسة الخارجیة؛ العالم الثالث؛ السعودیة
31948-31957                                                                                                                      

.  عامر مصباح5831

2006.االتجاھات النظریة في تحلیل العالقات الدولیة /  عامر مصباح. - الجزائر : دیوان المطبوعات الجامعیة، 

34071                                                                                                                                  

.  عامر مصباح5832

منھجیة إعداد البحوث العلمیة /  عامر مصباح.

38112-38126                                                                                                                      

.  عامر مصباح5833

الصلیبیة األمریكیة السعودیة في مصر /  عامر مصباح.

39502-39506                                                                                                                      

.  عامر مصباح5834

معجم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة /  عامر مصباح.

42709-42713/1                                                                                                                  

.  عامر مصباح5835

نظریات التحلیل اإلستراتیجي واألمني للعالقات الدولیة /  عامر مصباح.

42717-42721/1                                                                                                                  

.  عامر مصباح5836

2012.نظریات صناعة القرار في تحلیل العالقات الدولیة /  عامر مصباح. - الجزائر : دیوان المطبوعات الجامعیة، 

47164-47173                                                                                                                      

.  عامر مصباح5837
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2013.التحلیل اإلقلیمي للعالقات الدولیة /  عامر مصباح. - القاھرة : دار الكتاب الحدیث، 

العالقات الخارجیة؛ السیاسة الدولیة
51293-51301                                                                                                                      

.  عامر مصباح5838

العولمة األمنیة و التحلیل الكوني للعالقات الدولیة /  عامر مصباح.

55271                                                                                                                                  

.  عامر مصباح5839

المنظورات اإلستراتیجیة في بناء األمن /  عامر مصباح.

50403-50410-50410/1                                                                                                      

.  عامر، مصباح5840

سم.22 ؛ 2015. - 165الدراسات اإلستشرافیة النماذج و التقنیات / مصباح عامر. - الجزائر : المؤسسة الوطنیة لالتصال النشر و االشھار، 

55316                                                                                                                                  

.  عامر الشمري5841

اإلدارة الالمركزیة اإلقلیمیة /  عامر الشمري.

50259-50263                                                                                                                      

.  عامر الكبیسي5842

إدارة المعرفة وتطویر المنظمات /  عامر الكبیسي.

31807-31810                                                                                                                      

.  عامر الكبیسي5843

الفساد و العولمة..تزامن ال توأمیة /  عامر الكبیسي.

44824-44828                                                                                                                      

.  عامر الكبیسي5844

السیاسات العامة : مدخل لتطویر أداء الحكومات /  عامر الكبیسي.

50591-50593                                                                                                                      

.  عامر الكبیسي5845

مدخل الدراسة االستراتیجیات /  عامر الكبیسي.

50690-50694                                                                                                                      

.  عامر الكبیسي5846

السیاسات العامة : مدخل لتطویر أداء الحكومات /  عامر الكبیسي.

51648-51649                                                                                                                      

.  عامر الكسواني5847

االستراتیجیات الحدیثة إلدارة األزمات /  عامر الكسواني.
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43783-43787/1                                                                                                                  

.  عامر العقاد5848

آخر كلمات العقاد /  عامر العقاد.

33905                                                                                                                                  

.  عامر ابراھیم، قندیلجي5849

نظم المعلومات االداریة / قندیلجي عامر ابراھیم.

55421/1-55421/5                                                                                                              

.  عامر بن تونسي5850

قانون المجتمع الدولي المعاصر /  عامر بن تونسي.

34038                                                                                                                                  

.  عامر خضیر الكبیسي5851

إدارة المعرفة وتطویر المنظمات /  عامر خضیر الكبیسي.

27728-27730                                                                                                                      

.  عامر خضیر الكبیسي5852

مدخل لدراسة االستراتیجیة /  عامر خضیر الكبیسي.

42194-42198                                                                                                                      

.  عامر خضیر الكبسي5853

إدارة المعرفة وتطویر المنظمات /  عامر خضیر الكبسي.

29530-29532                                                                                                                      

.  عامر، خضیرالكبیسي5854

إدارة المعرفة و تطویر المنظمات / خضیرالكبیسي عامر.

29592 - 29590                                                                                                                  

.  عامر خضر الكنبیسي5855

إدارة الموارد البشریة في الخدمة المدنیة /  عامر خضر الكنبیسي.

42216-42220                                                                                                                      

.  عامر زیاد السبایلة5856

اإلدارة األمریكیة العامة في الشرق األوسط : الدبلوماسیة والسیاسة الخارجیة محدداتھا وانعكاسھا /  عامر زیاد السبایلة.

43204-43204                                                                                                                      

.  عامر طراف5857

إرھاب التلوث والنظام العالمي /  عامر طراف.

37268-37272                                                                                                                      
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.  عامر قندلجي5858

البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقلیدیة /  عامر قندلجي.

43019-43021                                                                                                                      

.  عامر قندیلجي5859

نظم المعلومات اإلداریة /  عامر قندیلجي.

35007-35012                                                                                                                      

.  عامر عباس5860

البرنامج النووي اإلراني في ضوء القانون الدولي /  عامر عباس.

50219-50223                                                                                                                      

.  عامر عبد الرزاق / عبد المحسن الناصر5861

إدارة المعرفة في إطار نظم ذكاء األعمال /  عامر عبد الرزاق / عبد المحسن الناصر.

52663-52667                                                                                                                      

.  عامر عوض5862

السلوك التنظیمي /  عامر عوض.

50056-50060                                                                                                                      

.  عامر فیاض5863

العراق و شفاء الدیمقراطیة /  عامر فیاض.

50121-50125                                                                                                                      

.  عامر ھاشم عواد5864

دور مؤسسة الرئاسة في صنع اإلستراتیجیة األمریكیة /  عامر ھاشم عواد.

38948-38952                                                                                                                      

.  عامر ھاشم عواد5865

دور مؤسسة الرئاسة في صنع اإلستراجیة األمریكیة /  عامر ھاشم عواد.

47579-47583                                                                                                                      

.  عامر، وھاب خلف العاني5866

2014. - 78.اإلرھاب والعنف : في االعالم المرئي : بین المعالجة والتسویق / وھاب خلف العاني عامر. - االردن : دار حامد، 

55911/1-55911/4                                                                                                              

.  عابد االنصاري5867

تحلیل الخطاب السیاسي ( االستبداد والھیمنة وغیاب الرؤیة الشاملة) /  عابد االنصاري.

43462-43466                                                                                                                      

.  عابد العزب5868
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العبودیة في افریقیا /  عابد العزب.

44451-44454                                                                                                                      

.  عابد عبد هللا العصیمي5869

المسؤولیة اإلجتماعیة للشركات نحو التنمیة المستدامة /  عابد عبد هللا العصیمي.

525653-52657                                                                                                                    

.  عابدین السید صدقي5870

العالقات العربیة-األسیویة /  عابدین السید صدقي.

40133-40135                                                                                                                      

.  عاي محمد5871

دولة السالجقة /  عاي محمد.

39319-39319                                                                                                                      

.  عادل أحمد الطائي5872

القانون الدولي العام_ التعریف_ المصادر_ األشخاص /  عادل أحمد الطائي.

34511-34513                                                                                                                      

.  عادل أحمد، الطائي5873

2014. - 400.تفسیر المعاھدات الدولیة : دراسة في قانون المعاھدات الدولیة / الطائي عادل أحمد. - عمان : دار الثقافة، 

55868/1-55868/5                                                                                                              

.  عادل محمد العضایلة5874

الصراع على المیاه في الشرق األوسط ( الحرب والسالم) /  عادل محمد العضایلة.

35441-35445                                                                                                                      

.  عادل محمد العضایلة5875

الصراع على المیاه في الشرق األوسط (الحرب و السالم) /  عادل محمد العضایلة.

36632                                                                                                                                  

.  عادل أحمد جرار5876

األسلحة الكیمیائیة و البیولوجیة و تأثیراتھا البیئیة /  عادل أحمد جرار.

54438-54440                                                                                                                      

.  عادل أحمد حشیش5877

أصول ااإلقتصاد السیاسي- دراسة مقارنة لمعالم المشكلة اإلقتصادیة والقوانین الحاكمة لمظاھر اإلستمرار اإلقتصادي في المجتمعات اإلنسانیة المعاصرة. /  عادل أحمد 
2008.حشیش. - اإلسكندریة : دار الجامعة الجدیدة، 

اإلقتصاد السیاسي؛ اإلستمرار اإلقتصادي؛ المشكلة اإلقتصادیة
31091-31096                                                                                                                      

.  عادل محمد زاید5878

تطویر مستقبل اإلدارة المحلیة العربیة /  عادل محمد زاید.
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53994-53998                                                                                                                      

.  عادل مختار الھواري5879

التغیر االجتماعي و التنمیة في الوطن العربي /  عادل مختار الھواري.

51411                                                                                                                                  

.  عادل محبوب5880

اإلقتصاد الحضري_ نظریة وسیاسة /  عادل محبوب، سھام صدیق خروفة.

35214-35216                                                                                                                      

.  عادل مصطفى5881

مائة عام من التنویر ونضرة العقل، كارل بوبر /  عادل مصطفى.

49757-49759                                                                                                                      

.  عادل مصطفى5882

كارل بوبر،مائة عام من التنویر و نضرة العقل /  عادل مصطفى.

52922-52926                                                                                                                      

.  عادل األلوسي5883

التراث العربي و المستشرقون : دراسة عن ظھور الكتاب العربي و نفائس الكتب العربیة التي طبعت في الغرب /  عادل األلوسي.

54907-54911                                                                                                                      

.  عادل المعلم5884

مقدمة في األصول المسیحیة /  عادل المعلم.

32954-32958                                                                                                                      

.  عادل المعلم5885

مقدمة في األصولیة المسیحیة في أمریكا /  عادل المعلم.

44871-44842                                                                                                                      

.  عادل المعلم5886

مقدمة في األصولیة المسیحیة في أمریكا /  عادل المعلم.

45310-45314                                                                                                                      

.  عادل احمد حشیش5887

اصول اإلقتصاد السیاسي /  عادل احمد حشیش.

49879-49879                                                                                                                      

.  عادل احمد حشیش5888

تاریخ الفكر السیاسي /  عادل احمد حشیش.

49880-49884                                                                                                                      
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.  عادل ثابت5889

النظم الیساسیة دراسة للنظم الرئیسیة المعاصرة /  عادل ثابت.

28816- 28814-22220                                                                                                        

.  عادل خلیفة5890

اقتصادیات الدول العربیة /  عادل خلیفة.

37431-37435                                                                                                                      

.  عادل خلیفة5891

اقتصادیات الدول العربیة /  عادل خلیفة.

37528-37532                                                                                                                      

.  عادل خلیفة5892

معجم القاب السیاسیین في التاریخ العربي /  عادل خلیفة.

42601-42603                                                                                                                      

.  عادل حرحوش5893

اإلدارة اإللكترونیة : مرتكزات فكریة /  عادل حرحوش.

51549-51553                                                                                                                      

.  عادل حرحوش، المفرجي5894

االدارة االلكترونیة : مرتكزات فكریة ومتطلبات تاسیس علمیة / المفرجي عادل حرحوش.

55417/1/55417/5                                                                                                              

.  عادل حرحوش صالح5895

إدارة الموارد تابشریة : مدخل أستراتیجي /  عادل حرحوش صالح.

35769-35770                                                                                                                      

.  عادل حسین5896

العالقات اإلقتصادیة بین السیاسة واإلقتصاد /  عادل حسین.

39938-39938/1                                                                                                                  

.  عادل ریان5897

إعداد و كتابة الرسائل العلمیة /  عادل ریان.

50471-50475                                                                                                                      

.  عادل ریان5898

إعداد و كتابة الرسائل العلمیة /  عادل ریان.

51674-51677                                                                                                                      

.  عادل سمار5899
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االقتصاد السیاسي للصھیونیة /  عادل سمار.

51044                                                                                                                                  

.  عادل زاید5900

األداء التنظیمي المتمیز /  عادل زاید.

32517-32519                                                                                                                      

.  عادل زیان5901

إعداد و كتابة الرسائل العلمیة /  عادل زیان.

32504-32507                                                                                                                      

.  عادل زعیتر5902

حضارة العرب /  عادل زعیتر.

41352-41356                                                                                                                      

.  عادل زعیتر5903

أصل التفاوت بین الناس جان جاك روسو /  عادل زعیتر.

43859-43860                                                                                                                      

.  عادل عبد الرزاق5904

بؤر التوتر و النزاع حول المیاه في حوض النیل و العالم /  عادل عبد الرزاق.

44667-44667                                                                                                                      

.  عادل عبد الرزاق5905

افریقیا في اطار منظمة الوحدة /  عادل عبد الرزاق.

46338-46342                                                                                                                      

.  عادل، عبد الرشید5906

مدخل الى التقییم البیئي / عبد الرشید عادل.

55445/1-55445/5                                                                                                              

.  عادل عبد الغفار5907

اإلعالم و المشاركة السیاسیة للمرأة /  عادل عبد الغفار.

53563-53567                                                                                                                      

.  عادل فتحي عبد الحافظ5908

النظریة السیاسیة المعاصرة : دراسة في النماذج المعرفي والنظریات /  عادل فتحي عبد الحافظ.

35834-35836                                                                                                                      

.  عادل ھادي البغدادي / رافدد حمید الحداري5909

اإلستشراف اإلستراتیجي و مستوى التمكین التنظیمي /  عادل ھادي البغدادي / رافدد حمید الحداري.
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54984-54988                                                                                                                      

.  غادة حمدي5910

الیھود في العراق /  غادة حمدي.

36498-36503                                                                                                                      

.  عاید طھ5911

بنو إسرائیل و أكذوبة السامیة /  عاید طھ.

45064-45068                                                                                                                      

.  عایدة العزب5912

العبودیة في أفریقیا /  عایدة العزب.

44726-44730                                                                                                                      

.  غارات بوب5913

اثنتا عشر مقدرة تنظیمیة /  غارات بوب.

38143-38145                                                                                                                      

.  عارف العابد5914

لبنان و الطائف تقاطع تاریخي و مسار /  عارف العابد.

24330-24331                                                                                                                      

.  عاصم محمد حسن5915

نظم الجودة في المنظمات غیر الریحیة /  عاصم محمد حسن.

51439-51443                                                                                                                      

.  غازي نھار5916

األمن القومي العربي /  غازي نھار.

36073-36077                                                                                                                      

.  غازي محمود ذیب5917

 ) سلسلة إصدارات منتدى الشمال للفكر و الثقافة... /  غازي محمود ذیب.1989-2003البعد االقتصادي للتنمیة السیاسیة( 

46275-46279                                                                                                                      

.  غازي محمود ذیب الزعبي5918

 /  غازي محمود ذیب الزعبي.1989-2003البعد اإلقتصادي لتنمیة السیاسیة في اإلردن 

41822-41826                                                                                                                      

.  غازي الجنابي5919

التدخل االنساني في ضوء القانون الدولي العام /  غازي الجنابي.

44060-44064                                                                                                                      
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.  غازي القبالن5920

تنمیة المجتمع المحلي /  غازي القبالن.

54405-54409                                                                                                                      

.  غازي بن عبد الرحمان5921

العولمة والھویة الوطنیة /  غازي بن عبد الرحمان.

36286                                                                                                                                  

.  غازي بن عبد الرحمان5922

العولمة والھویة الوطنیة /  غازي بن عبد الرحمان.

42628-42629                                                                                                                      

.  غازي جرار، أماني5923

الفكر السیاسي المعاصر : آیدولوجیا السیاسة / أماني غازي جرار.

55381/1-55381/3                                                                                                              

.  غازي حسن5924

الدبلوماسیة المعاصرة- دراسة مقارنة /  غازي حسن.

43329-43333                                                                                                                      

.  غازي حسن صباریني5925

2009.الدبلوماسیة المعاصرة - دراسة قانونیة /  غازي حسن صباریني. - عمان : دار الثقافة، 

الدبلوماسیة
30237-30242                                                                                                                      

.  غازي حسن صباریني5926

2009.الوجیز في مبادئ القانون الدولي العام /  غازي حسن صباریني. - عمان : دار الثقافة، 

القانون الدولي
31479-13484                                                                                                                      

.  غازي حسن صباریني5927

الدبلوماسیة المعاصرة_ دراسة مقارنة /  غازي حسن صباریني.

35389-35390                                                                                                                      

.  غازي حسن عنایة5928

إعداد البحث العلمي لیسانس_ ماجستیر_ دكتوراه /  غازي حسن عنایة.

43148-43150                                                                                                                      

.  غازي حسین5929

االحتالل االسرائیلي وشرعیة المقاومة /  غازي حسین.

32994-32998                                                                                                                      
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.  غازي حسین5930

العنصریة واالبادة الجماعیة /  غازي حسین.

33071-33073                                                                                                                      

.  غازي شنیك5931

جمھوریة ألمانیا اإل تحادیة- الخصائص العامة- /  غازي شنیك.

42924-42926                                                                                                                      

.  غازي صباریني5932

الدبلوماسیة المعاصرة : دراسة قانونیة /  غازي صباریني.

46061-46063                                                                                                                      

.  غازي عنایة5933

مناھج البحث /  غازي عنایة.

49235-49239                                                                                                                      

.  غازي، فیصل حسین5934

السیاسة الخارجیة لالتحاد االوروبي / فیصل حسین غازي.

االتحاد االوروبي - السیاسة الخارجیة
55491/155490/3                                                                                                                

.  غازي، فیصل حسین5935

السیاسة الخارجیة االمریكیة و تحدیات الطاقة و البیئة و التنمیة / فیصل حسین غازي.

السیاسة الخارجیة - امریكا - الطاقة - البیئة - التنمیة
55512/1-55512/3                                                                                                              

.  غازي، فیصل حسین5936

علم السیاسة : مقدمات توضیحیة / فیصل حسین غازي.

55520/1-55520/3                                                                                                              

.  غازي، فیصل حسین5937

تاریخ السیاسي الحدیث / فیصل حسین غازي.

55523/1-55523/3                                                                                                              

.  عاطف محمد عبید5938

أصول التنظیم و االدارة /  عاطف محمد عبید.

51380                                                                                                                                  

.  عاطف محمد عبیر5939

التنظیم الصناعي و إدارة اإلنتاج /  عاطف محمد عبیر.

6754-6756                                                                                                                          
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.  عاطف معتمد عبد الحمید5940

إستعادة روسیا مكانة القطب الدولي /  عاطف معتمد عبد الحمید.

45479-45483                                                                                                                      

.  عاطف السید5941

 /  عاطف السید.2003الغزو األمریكي البریطاني للعراق مارس أبریل 

35464-35468                                                                                                                      

.  عاطف العمري5942

األمریكیة التائھة في الشرق األوسط /  عاطف العمري.

44581-44586                                                                                                                      

.  عاطف علبي5943

الحضارة العربیة اإلسالمیة /  عاطف علبي.

37321-37325                                                                                                                      

.  عاطف عبد هللا5944

إدارة الوقت /  عاطف عبد هللا.

54326-54330                                                                                                                      

.  عاطف عبد هللا المكاوي5945

القیادة اإلداریة /  عاطف عبد هللا المكاوي.

48946-48950                                                                                                                      

.  عاطف فھد المغاریر5946

2009.الحصانة الدبلوماسیة بین النظریة و التطبیق /  عاطف فھد المغاریر. - عمان : دار الثقافة، 

الدیبلوماسیة؛ اإلمتیازات والحصانات الدبلوماسیبة؛ قواعد السلوك الدبلوماسي

تناولت ھذه الدراسة الدراسة إشكالیة التوازن بین حصانات وامتیازات المبعوث الدبلوماسي وأمن الدولة الموفد إلیھا ال سیما ان ھذه اإلشكالیة تكتسي أھمیة خاصة 
ومتمیزة على المستوسسن الدولي المحاي.فقد عالجت ھذه الدراسة، مشكلة إساءة استعمال الحصانات واإلمتیازات الدبلوماسیة من قبل المبعوث الدبلوماسي في إقلیم 
الدولة الموفد إلیھا، وذلك من خالل تحلیل المضامین واألحكام الخاصة بحصانات وامتیازات المبعوث الدبلوماسیبمزید من التأصیل والتفصیل، في ضوء اتفاقیة فیینا 

 للعالقات الدبلوماسیة. وقامت الدراسة بالكشف عن القیود التي ترد على حصانات وامتیازات المبعوث الدبلوماسي بسبب مقتضیات أمن الدولة الموفد إلیھا، 1961عام 
كمت تناوات أیضا الوسائل القانونیة التي تلجأ لھا الدولة في سبیل الحفاظ على مقتضیات أمنھا من مسألة تجاوز واستغالل الحصانات واإلمتیازات الدبلوماسیة من قبل 

المبعوث الدبلوماسي.
30770-30775                                                                                                                      

.  عاطف فھد المغاریز5947

الحصانة الدبلوماسیة بین النظریة والتطبیق /  عاطف فھد المغاریز.

35365-35368                                                                                                                      

.  عاشور كتوش5948

2003.المحاسبة العامة : أصول ومبادئ وفقا للمخطط المحاسبي الوطني /  عاشور كتوش. - الجزائر : دوان المطبوعات الجامعیة، 

34064                                                                                                                                  
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.  عاشور كتوش5949

المحاسبة المعمقة وفق المخطط المحاسبي /  عاشور كتوش.

38826-38830                                                                                                                      

.  ظافر محمد5950

أمن الخلیج العربي /  ظافر محمد.

33153-33155                                                                                                                      

.  ظافر محمد العجمي5951

أمن الخلیج العربي : تطووه و إشكالیاتھ /  ظافر محمد العجمي.

36847-36848                                                                                                                      

.  ظافر محمد العجمي5952

امن الخلیج العربي /  ظافر محمد العجمي.

39341-39342                                                                                                                      

.  ظافر محمد العجمي5953

أمن الخلیج العربي /  ظافر محمد العجمي.

40601-40605                                                                                                                      

.  ظاھر جاسم محمد5954

2007.التاریخ المعاصر للدول اإلفریقیة /  ظاھر جاسم محمد. - زاویة : دار شموع الثقافة، 

التاریخ المعاصر؛ الدول اإلفریقیة

تم تقسیم الدراسة إلى ستة فصول ؛ األول: دراسة دول غربي إفریقیا، بسبب ظھور اإلستعمار األوروبي بقوة فیھ، كل دولة على حدة من حیث مكونات شعوبھا، 
وجذور الغزو األوروبي لھا، وأسالیب الحكم المتبعة فیھا، حتى إزدیاد الوعي السیاسي فیھا، ومتابعة ظھور حركات المقاومة الوطنیة، وبناء األحزاب السیاسیة، 

ودورھا في محاوالت بناء المؤسسات الدستوریة وصوال إلى یوم اإلستقالل. وجاء الفصل الثاني والثالث والرابع والخامس لتتبع باقي جھات القارة اإلفریقیة على 
السیاق نفسھ. وأتمم الفصل السادس بجذور تأسیس الوالیات المتحدة األفریقیة، والذي بدأ بنبذة تاریخیة عن بدء النضال اإلفریقي فكریا خارج القارة ذاتھا وبعدھا تناول 

المؤتمرات اإلفریقیة داخل وخارج القارة .
33616-33620                                                                                                                      

.  عتلم حازم محمد5955

المنظمات الدولیة اإلقلیمیة /  عتلم حازم محمد.

40128-40129                                                                                                                      

.  عثمان أبو حرب5956

االقتصاد الدولي /  عثمان أبو حرب.

اإلقتصاد الدولي؛ المالیة العامة

علم اإلقتصاد أحد فروع العلوم اإلجتماعیة بتناول جوانب متعددة من الموارد اإلقتصادیة و اإلنتاج و توزیع المنتج علئ المستھلك سواء في الحاضر أو المستقبل.درس 
موضوع علم اإلقتصاد و النقود ملما بوظائف النقود و انواعھا و مكانتھا قي النظم اإلقتصادیة كالرأسمالیة اإلشتراكیة، العولمة اإلقتصدیة و آفاقھا في البلدان الثانیة من 

حیث معناھا و تحریر التجارة الدولیة و التقدم العلمي و التكنولوجي و الشركات المتعددة الجنسیات ،الواقع اإلقتصادي لدى الألقطار اإلسالمیة ،و ھیكلة األنظمة 
اإلقتصادیة العربیة ،التجارة اإللكترونیة من حیث مفھومھا و أطرافھا و خصائصھا و العوامل التي ساعدت على نمو ھذه التجارة و المعوقات التي تقف في وجھ 

تطورھا و ازدھارھا ، و درس كذلك اتفاقیة الجات و تحولھا لمنظمة التجارة العالمیة ، و حقوق الملكیة الفكریة و العولمة المالیة و نظام النقد الدولي و أنواع العمالت 
و تقویمھا و التحوالت اإلقتصادیة الراھنة و مستقبل التكامل اإلقتصادي العربي و كیفیة التفاعل العربي مع اإلقتصاد الدولي من خالل أسواق النفط و الحدود 

اإلصطناعیة ، اإلقتصاد الدولي و العالقات اإلقتصادیة الدولیة فیما بینھا و اإلتجاھات الجدیدة في النظام العالمي و موقع النفط في ھذا النظام و أھمیة الشركات المتعددة 
الجنسیات في النظام اإلقتصادي العالمي الجدید.
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29734-29738                                                                                                                      

.  عثمان محم غنیم5957

2008.مقدمة في التخطیط التنموي اإلقلیمي /  عثمان محم غنیم. - عمان : دار صفاء، 

التخطیط اإلقلیمي؛ التنمیة اإلجتماعیة

إرتبطت تنمیة التخطیط اإلقلیمي باإلقلیم كإطار جغرافي تتفاعل فیھ المعطیات البشریة والطبیعیة واإلقتصادیة مع بعضھا البعض لتنتج أشكاال مختلفة من التوزیعات 
والعالقات واألنماط اإلقتصادیة والمكانیة المختلفة والتي أخذ التخطیط اإلقلیمي على عاتقھ دراستھا وتحلیلھا سعیا لضبطھا وتوجیھھا من أجل الحصول على أنماط 

وتوزیعات وعالقات أفضل تضمن بقاء وإستمرار المجتمع واستقراره وتقدمھ.
31379-31384                                                                                                                      

.  عثمان الوندوزي5958

مبدأ عدم التدخل و التدخل في الشؤون الداخلیة /  عثمان الوندوزي.

49699_49696                                                                                                                      

.  عثمان سعدي5959

الجزائر في التاریخ من العصور القدیمة /  عثمان سعدي.

55060                                                                                                                                  

.  عثمان سعید محمد5960

العولمة السیاسیة بین الفكرین اإلسالمي والغربي /  عثمان سعید محمد.

40446-40448                                                                                                                      

.  عثمان سعید محمد5961

العولمة السیاسیة بین الفكرین اإلسالمي والغربي /  عثمان سعید محمد.

40449-40452                                                                                                                      

.  عثمان غنیم5962

التنمیة المستدامة فلسفتھا وأسالیب تخطیطھا وأدوات قیاسھا /  عثمان غنیم.

43667-43668                                                                                                                      

.  عثمان، عبد عثمان5963

1.السیاسة الخارجیة للدولة االسالمیة / عبد عثمان عثمان. - ط.

السیاسة الخارجیة - الدولة االسالمیة
55964                                                                                                                                  

.  عثامنیة لخمیسي5964

عولمة التجریم والعقاب /  عثامنیة لخمیسي.

41078-41080                                                                                                                      

.  عباد محمد سمیر5965

التكامل الدولي : دراسة في النظریات و التجارب /  عباد محمد سمیر.

49044-45045                                                                                                                      
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.  عباس أبو شامة عبد المحمود5966

جرائم العنف و أسالیب مواجھتھا في الدول العربیة /  عباس أبو شامة عبد المحمود.

48746-48750                                                                                                                      

.  عباس محمود العقاد5967

حول مائدة المعرفة /  عباس محمود العقاد.

33913                                                                                                                                  

.  عباس محمود العقاد5968

ابن الرومي حیاتھ من شعره /  عباس محمود العقاد.

33917                                                                                                                                  

.  عباس، الحمیري5969

2015. - 398.. - عمان : دار الیازوري، 2ادارة الخدمة المدنیة والوظیفة العامة / الحمیري عباس، واخرون. - ط

55889/1-5589/7                                                                                                                

.  عباس الحمیري / نجم العراوي5970

إدارة الخدمة المنیة و الوظیفیة العامة /  عباس الحمیري / نجم العراوي.

52658-52662                                                                                                                      

.  عباس حلمي المنزالوي5971

القانون التجاري الشركات الجاریة /  عباس حلمي المنزالوي.

34031                                                                                                                                  

.  عباس صالح5972

الموسوعة اإلداریة : تنمیة مھارات تشكیل اللجان وإدارة اإلجتماعات /  عباس صالح.

40341-40343                                                                                                                      

.  عثثمایة االخمیسي5973

عولمة التجریم والعقاب /  عثثمایة االخمیسي.

39537-39541                                                                                                                      

.  عبد  اإللھ بلقزیر5974

من النظھة إلى الحداثة /  عبد  اإللھ بلقزیر.

35052-35057                                                                                                                      

.  عبد اللھ بلقزیز5975

المعرضة والسلطة في الوطن العربي /  عبد اللھ بلقزیز.

42648-42650                                                                                                                      

.  عبد اللھ بلقزیز5976
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اإلسالم والسیاسة /  عبد اللھ بلقزیز.

42651-42651                                                                                                                      

.  عبد المنصف حسن علي رشوان5977

2007.. - اإلسكندریة : المكتب الجامعي الحدیث، 2الممارسة المھنیة للخدمة االجتماعیة في لمجال النفسي والعقلي /  عبد المنصف حسن علي رشوان. - ط 

الشخصیة اإلنسانیة؛ الصحة النفسیة؛ األمراض العقلیة والنفسیة؛ الخدمات اإلجتماعیة
30089                                                                                                                                  

.  عبد المنصف رشوان5978

العولمة و آثارھا.. رؤیة تحلیلیة إضافیة /  عبد المنصف رشوان.

45394-45398                                                                                                                      

.  عبد المنعم منیب5979

مراجعات الجیھادین /  عبد المنعم منیب.

40837-40846                                                                                                                      

.  عبد المنعم منیب5980

التنظیم والتنظیر /  عبد المنعم منیب.

40949-40958                                                                                                                      

.  عبد المنعم محمد صادق5981

ه ).876-975ه / 261-365في تاریخ المغرب اإلسالمي : دراسة للحیاة السیاسیة و اإلقتصادیة بإفریقیة ( 

55034-55038                                                                                                                      

.  عبد المنعم الحفني5982

1999. /  عبد المنعم الحفني. - مصر. : مكتبة مدبولي، 1موسوعة الفلسفة والفالسفة ج

الفلسفة؛ الفالسفة
30904-30905                                                                                                                      

.  عبد المنعم طلعت5983

ادارة المستقبل : الترتیبات اآلسیویة في النظام العالمي الجدید /  عبد المنعم طلعت.

51321                                                                                                                                  

.  عبد المنعم سعید5984

حوارات وتأمالت سیاسیة /  عبد المنعم سعید.

40808-70812                                                                                                                      

.  عبد المنعم سعید5985

الجماعات األوربیة تجربة التكامل و الوحدة /  عبد المنعم سعید.

24324-24326                                                                                                                      

.  عبد المنعم عدلي5986

سیاسة الدفاع /  عبد المنعم عدلي.
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45186-45190                                                                                                                      

.  عبد األمیر االعسم5987

دراسات في االستشراق /  عبد األمیر االعسم.

46481-46485                                                                                                                      

.  عبد األمیر السعد5988

العولمة و اإلقتصاد العالمي : قضایا راھنة /  عبد األمیر السعد.

اإلقتصاد الدولي؛ العولمة

یتواصل اھتمام مركزالبحوث العربیة واإلفریقیة بقضایا العولمة وابعادھا السیاسیة واإلجماعیة واإلقتصادیة ، ضمن جھود متواضعة ومتمیزة منذ أوائل التسعینات 
وحتى الیوم كما یكن للقارئ أن یلمسھ في قائمة مطبوعات المركز .ومن موضوعات ھذا الكتاب: البترول واإلستراتیجیة األمریكیة للطاقة، مقاربة في رؤى اإلقتصاد 

العالمي، قضایا نظریة في العولمة المالیة، جوانب من األزمات المالیة الدولیة، الجدل الراھن حول الشراكة األورو- متوسطیة
29833-29838                                                                                                                      

.  عبد الملك محمد عبد هللا عیسى5989

حركات اإلسالم السیاسي في الیمن /  عبد الملك محمد عبد هللا عیسى.

48826-48830                                                                                                                      

.  عبد الملك یونس محمد5990

2009.مسؤولیة المنظمات الدولیة عن أعمالھا و القضاء المختص بمنازعاتھا : دراسة تحلیلیة /  عبد الملك یونس محمد. - عمان : دار الثقافة، 

المنظمات الدولیة
30513-30516                                                                                                                      

.  عبد الملك یونس محمد5991

2009.مسؤولیة المنظمات الدولیة عن أعمالھا و القضاء المختص بمنازعاتھا : دراسة تحلیلیة /  عبد الملك یونس محمد. - عمان : دار الثقافة، 

المنظمات الدولیة
31502-31507                                                                                                                      

.  عبد المالك5992

المیاه العربیة : التحدي و االستجابة /  عبد المالك.

47534-47538                                                                                                                      

.  عبد المالك عبد الرحمان مصھر5993

االتفاقیة الخاصة بانشاء منظمة التجارة العالمیة /  عبد المالك عبد الرحمان مصھر.

32870-32874                                                                                                                      

.  عبد الالوي، محمد ابراھیم5994

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة / محمد ابراھیم عبد الالوي.

55486/1-55486/2                                                                                                              

.  عبد الناصر أبو سمھدانة5995

القرار االداري في النظریة و التطبیق /  عبد الناصر أبو سمھدانة.

50999-51002                                                                                                                      
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.  عبد الناصر محمد5996

إدارة التنوع الثقافي في الموارد البشریة /  عبد الناصر محمد.

24701-24703                                                                                                                      

.  عبد الناصر أحمد حمیدان5997

أساسیات المحاسبة  المالیة الخاصة /  عبد الناصر أحمد حمیدان.

34200-34205                                                                                                                      

.  عبد الناصر الھیاجنة5998

القانون البیئي /  عبد الناصر الھیاجنة.

50977                                                                                                                                  

.  عبد الناصر جندلي5999

التنظیر في العالقات الدولیة بین االتجاھات التفسیریة والنظریات التكوینیة /  عبد الناصر جندلي.

31988-31992                                                                                                                      

.  عبد الناصر جندلي6000

التنظیر في العالقات الدولیة بین اإلتجاھات التفسیریة والنظریات التكوینیة /  عبد الناصر جندلي.

39719-39723                                                                                                                      

.  عبد الناصر جرادات6001

أسس العالقات العامة ( بین النظریة والتطبیق) /  عبد الناصر جرادات.

34222-34225                                                                                                                      

.  عبد المبعم، صبحي6002

القدس مفتاح الحرب و السالم في الشرق األوسط / صبحي عبد المبعم.

55294                                                                                                                                  

.  عبد المتعال الصعیدي6003

الحریة الدینیة في اإلسالم /  عبد المتعال الصعیدي.

49180-49184                                                                                                                      

.  عبد المجید مزیان6004

النظریات اإلقتصادیة عند ابن خلدون وأسسھا في الفكر اإلسالمي والواقع المجتمعي /  عبد المجید مزیان.

35968                                                                                                                                  

.  عبد المجید الكبیسي6005

التربیة السكانیة /  عبد المجید الكبیسي.

46471-46475                                                                                                                      

.  عبد المجید بیرم6006
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مذكرات األمیر عبد القادر /  عبد المجید بیرم.

46884-46888                                                                                                                      

.  عبد المجید بوزبید6007

اإلمداد خالل حرب التحریر الوطني /  عبد المجید بوزبید.

33697                                                                                                                                  

.  عبد المجید بوكركب6008

2008.ضمانات اقرار السالم في الفقھ االسالمي الدولي و القانون الدولي العام /  عبد المجید بوكركب. - القاھرة : دار لكتب القانونیة، 

الفقھ اإلسالمي الدولي؛ القانون الدولي العام
30291-30296                                                                                                                      

.  عبد المجید قدي6009

مدخل إلى السیاسات اإلقتصادیة الكلیة /  عبد المجید قدي.

38791-38795                                                                                                                      

.  عبد المجید عمران6010

جان بول سارتر والثورة الجزائریة /  عبد المجید عمران.

36181-36184                                                                                                                      

.  عبد المجید عمراني6011

2008.محاضرات في تاریخ الفكر الفلسفي  والسیاسي /  عبد المجید عمراني. - الجزائر : منشورات الحبر، 

34069                                                                                                                                  

.  عبد المجید عمراني6012

 /  عبد المجید عمراني.1954-1962جان بول سارتر والثورة الجزائریة 

39358-39361                                                                                                                      

.  عبد المحسن بن سعد الداود6013

المملكة العربیة السعودیة و ھموم األقلیات المسلمة في العالم /  عبد المحسن بن سعد الداود.

55221-55222                                                                                                                      

.  عبد المطلب عبد الحمید6014

 /  عبد المطلب عبد الحمید.1السیاسات االقتصادیةج

31771-31776                                                                                                                      

.  عبد المطلب عبد الحمید6015

السیاسات االقتصادیة /  عبد المطلب عبد الحمید.

3177-31782                                                                                                                        

.  عبد المطلب عبد الحمید6016

2008.العولمة االقتصادیة : منظماتھا شركاتھا تداعیتھا /  عبد المطلب عبد الحمید. - األسكندریة : الدار الجامعیة، 
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العولمة؛ العولمة اإلقتصادیة

الدراسة تشمل: التعریف بالعولمة اإلقتصادیة وخصائصھا. أنواع العولمة اإلقتصادیة والعوامل المؤدیة إلیھا. المنظمات اإلقتصادیة للعولمة. آلیات منظمة التجارة 
العالمیة. الشركات متعددة الجنسیات والعولمة اإلقتصادیة. مزید من األضواء على اإلستثمار الجنبي في ظل العولمة. قضایا وأزمات العولمة اإلقتصادیة. نظرة 

استشرافیة لتوجھات المظاھرات والحركة المناھضة للعولمة اإلقتصادیة.
31397-31402                                                                                                                      

.  عبد المطلب عبد الحمید6017

الدیون المصرفیة المتعثرة واألزمة المالیة المصرفیة العالمیة األمریكیة ( أزمة الرھن العقاري األمریكیة) /  عبد المطلب عبد الحمید. - اإلسكندریة : الدار الجامعیة، 
.2009

االعولمة المصرفیة؛ أزمة الدیون المصرفیة

ھذه الدراسة تشمل على: اإلطار المنھجي للدیون المصرفیة المتعثرة محور األزمة. مفاھیم أساسیة حول التعثر من منظور مصرفي، مراحل التعثر ومؤشراتھ وأنواع 
الدیون المصرفیة المتعثرة. اآلثار اإلقتصادیة للدیون المصرفیة المتعثرة. المعالجة المصرفیة للدیون المتعثرة. دور السیاسات اإلقتصادیة والبنك المركزي ولجنة بازال 

في عالج التعثر المصرفي. األزمة األمریكیة للرھن العقاري واألزمة المالیة المصرفیة العالمیة. بعض التجارب الدولیة في أزمات البنوك والدیون المصرفیة المتعثرة. 
األزمة األمریكیة للرھن العقاري وأبعادھا المختلفة. أسباب األزمة األمریكیة المالیة المصرفیة العالمیة. أسالیب  مواجھة األزمة المالیة المصرفیة العالمیة.

31433-31438                                                                                                                      

.  عبد اللطیف محمود6018

الھجرة و تھدید األمن القومي العربي /  عبد اللطیف محمود.

44939-44942                                                                                                                      

.  عبد اللطیف المناوي6019

 یوم /  عبد اللطیف المناوي.18األیم األخیر لنظام مبارك -

49549-49553                                                                                                                      

.  عبد اللطیف المناوي6020

 یوم /  عبد اللطیف المناوي.18األیام األخیرة لنظام مبارك : 

53478-53482                                                                                                                      

.  عبد اللطیف الحرز6021

محمد الصدر مفتاح الجماھیر /  عبد اللطیف الحرز.

37939-37942                                                                                                                      

.  عبد اللطیف احمیدة6022

ما بعد االستشراق : مراجعات نقدیة في التاریخ /  عبد اللطیف احمیدة.

47634                                                                                                                                  

.  عبد اللطیف بن أشنھو6023

الھجرة الریفیة في الجزائر /  عبد اللطیف بن أشنھو.

34047                                                                                                                                  

.  عبد اللطیف بن أشنھو6024

الجزائر الیوم بلد ناجح /  عبد اللطیف بن أشنھو.

51307                                                                                                                                  
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.  عبد اللطیف حمزة6025

اإلعالم في صدر اإلسالم /  عبد اللطیف حمزة.

709-707/08                                                                                                                        

.  عبد اللطیف حمزة6026

أدب المقالة الصحفیة /  عبد اللطیف حمزة.

10886                                                                                                                                  

.  عبد المعموري6027

الطوفان القادم توالد األزمات في االقتصاد الرأسمالي /  عبد المعموري.

50925-50927                                                                                                                      

.  عبد المعموري6028

إنھیار اإلمبراطوریة األمریكیة /  عبد المعموري.

54620-54622                                                                                                                      

.  عبد المعطي عساف6029

مقدمة إلى علم السیاسة /  عبد المعطي عساف.

36509-36513                                                                                                                      

.  عبد هللا نوقفة6030

الدستور الجزائري /  عبد هللا نوقفة.

32013-32017                                                                                                                      

.  عبد هللا محمد عبد الرحمن6031

تطور الفكر اإلجتماعي /  عبد هللا محمد عبد الرحمن.

31657-31662                                                                                                                      

.  عبد هللا محمد عبد الرحمن6032

 / م / ج.1352علم اإلجتماع السیاسي مجلد ف 

52847-52851                                                                                                                      

.  عبد هللا مرسي العقالي6033

المیاه العربیة بین خطر العجز و مخاطر التبعیة /  عبد هللا مرسي العقالي.

44888-44897                                                                                                                      

.  عبد هللا المصراتي6034

الفساد اإلداري /  عبد هللا المصراتي.

41489-41493                                                                                                                      

.  عبد هللا األشعل6035
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2009.الفكر القانوني و السیاسي في القرآن الكریم /  عبد هللا األشعل. - اإلسكندریة : دار الكتاب القانوني، 

الفكر القانوني؛ الفكر السیاسي؛ القرآن الكریم
30472-30477                                                                                                                      

.  عبد هللا البریدي6036

نحو دراسة ظاھرة التعصب في السلوك التنظیمي /  عبد هللا البریدي.

50505-50509                                                                                                                      

.  عبد هللا الدایر6037

النظم السیاسیة  الدیمقراطیة كأسس  للحوار بین الحضارات /  عبد هللا الدایر.

43223-43227                                                                                                                      

.  عبد هللا الدایر6038

علم السیاسة واألسالیب العلمیة /  عبد هللا الدایر.

43472-43474                                                                                                                      

.  عبد هللا الدایر6039

النظم السیاسیة الدیمقراطیة كأساس للحوار بین الحضارات /  عبد هللا الدایر.

46333-46337                                                                                                                      

.  عبد هللا الدیر6040

النظم السیاسیة الدیمقراطیة كأساس للحوار بین الحضارات /  عبد هللا الدیر.

43475-43479                                                                                                                      

.  عبد هللا الجوجو6041

العلمانیة و العولمة و األزھار /  عبد هللا الجوجو.

44601-44601                                                                                                                      

.  عبد هللا العمري6042

تاریخ العلم عند العرب /  عبد هللا العمري.

48103-48107                                                                                                                      

.  عبد هللا العربوي6043

تأمالت في التاریخ الرومان /  عبد هللا العربوي.

42652-42656                                                                                                                      

.  عبد هللا العروي6044

من دیوان السیاسة /  عبد هللا العروي.

42699-42703                                                                                                                      

.  عبد هللا العسكري6045

منھجیة البحث في العلوم اإلنسانیة /  عبد هللا العسكري.
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39844-39848                                                                                                                      

.  عبد هللا ابراھیم6046

البحث العلمي في العلوم /  عبد هللا ابراھیم.

42684-42688                                                                                                                      

.  عبد هللا ذنون6047

دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في الدفاع عن حقوق اإلنسان /  عبد هللا ذنون.

53027-53031                                                                                                                      

.  عبد هللا، ذنون الصواف6048

2015. - 194.دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في الدفاع عن حقوق االنسان / ذنون الصواف عبد هللا. - القاھرة : دار الفكر الجامعي، 

55789/1-55789/5                                                                                                              

.  عبد هللا بن راشد السنیدي6049

اإلدارة العامة في المملكة العربیة السعودیة : سؤال و جواب /  عبد هللا بن راشد السنیدي.

55248-55249                                                                                                                      

.  عبد هللا بن علي الملفي6050

تصنیف وظائف الخدمة المدنیة : دلیل إستشادیي إلعداد المشروعات /  عبد هللا بن علي الملفي.

50581-50585                                                                                                                      

.  عبد هللا بلقزیز6051

من النھظة الى الحداثة /  عبد هللا بلقزیز.

33141-33143                                                                                                                      

.  عبد هللا بوقفة6052

السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید /  عبد هللا بوقفة.

39457-39461                                                                                                                      

.  عبد هللا بوقفة6053

القانون الدستوري الجزائري تاریخ ودساتیر الجمھوریة /  عبد هللا بوقفة.

39482-39486                                                                                                                      

.  عبد هللا بوقفة6054

أسالیب ممارسة السلطة في النظام /  عبد هللا بوقفة.

39597-39601                                                                                                                      

.  عبد هللا بوقفة6055

ھل كان االستفتاء على تقریر المصیر مقرا أم منشأ للدولة الجزائریة /  عبد هللا بوقفة.

39854-39858                                                                                                                      
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.  عبد هللا خالیفي6056

اإلسالم العربي /  عبد هللا خالیفي.

37784-37788                                                                                                                      

.  عبد هللا خلیل ھیالت6057

األمن الجماعي في اإلسالم /  عبد هللا خلیل ھیالت.

35864-35868                                                                                                                      

.  عبد هللا جوھر6058

إدارة الموارد البشریة ( التنظیم -التدریب -السكرتاریة) /  عبد هللا جوھر.

42935-42937                                                                                                                      

.  عبد هللا جوھر6059

اإلدارة العامة و إدارة األعمال : تنظیم - تطویر - رقابة - تقییم - تنمیة إداریة و إقتصادیة /  عبد هللا جوھر.

51689-51693                                                                                                                      

.  عبد هللا جوھر6060

إدارة الموارد البشریة : التنظیم - التدریب - السكرتاریة /  عبد هللا جوھر.

51694-51698                                                                                                                      

.  عبد هللا جوھر6061

إستراتیجیات اإلدارة الحدیثة : التخطیط - التطویر - الرقابة /  عبد هللا جوھر.

51699-51703                                                                                                                      

.  عبد هللا رزق6062

اقتصادیات ناشئة في العالم /  عبد هللا رزق.

37760-37762                                                                                                                      

.  عبد هللا رزق6063

اقتصادیات ناشئة في العالم /  عبد هللا رزق.

43565-43569                                                                                                                      

.  عبد هللا رزق6064

اقتصادیات ناشئة في العالم /  عبد هللا رزق.

45811-45815                                                                                                                      

.  عبد هللا زلط6065

مناھج وأدوات البحث العلمي /  عبد هللا زلط.

43109-43111                                                                                                                      

.  عبد هللا ساقور6066
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االقتصاد السیاسي /  عبد هللا ساقور.

31978-31982                                                                                                                      

.  عبد هللا زید الكیالني6067

2007.القیود الواردة على سلطة الدولة في اإلسالم /  عبد هللا زید الكیالني. - عمان : دار وائل، 

الخالفة؛ الفقھ اإلسالمي؛ السلطة السیاسیة
30502-30507                                                                                                                      

.  عبد هللا شریط6068

نظریة حول سیاسة التعلیم و التعریب /  عبد هللا شریط.

33896                                                                                                                                  

.  عبد هللا شریط6069

معركة المفاھیم /  عبد هللا شریط.

33932                                                                                                                                  

.  عبد هللا شریط6070

حوار إیدیولوجي مع الفیلسوف عبد هللا العروي /  عبد هللا شریط.

41081-41083                                                                                                                      

.  عبد هللا عثمان، عبد هللا6071

2003. - 291.ایدیولوجیا العولمة : من عولمة السوق الى تسویق العولمة / عبد هللا عبد هللا عثمان. - لبنان : دار الكتاب الجدید، 

55854/1-55854/2                                                                                                              

.  عبد هللا عطیة6072

 /  عبد هللا عطیة.2جغرافیة المدن ج

49802-49806                                                                                                                      

.  عبد هللا عطیة6073

 /  عبد هللا عطیة.3جغرافیة المدن ج

49807-49811                                                                                                                      

.  عبد هللا عطیة6074

السكان والتنمیة البشریة /  عبد هللا عطیة.

49812-49816                                                                                                                      

.  عبد هللا عطیة6075

 /  عبد هللا عطیة.1جغرافیة المدن ج

49797-49801                                                                                                                      

.  عبد االلھ6076

تكوین المجال السیاسي اإلسالمي /  عبد االلھ.
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24113-24115                                                                                                                      

.  عبد االلھ6077

الدولة في الفكر اإلسالمي المعاصر /  عبد االلھ.

24168-24170                                                                                                                      

.  عبد االلھ6078

حزب هللا من التحریر الى الردع /  عبد االلھ.

24101-24103                                                                                                                      

.  عبد التار العلي6079

تطبیقات في إدارة الجودة الشاملة /  عبد التار العلي.

35312-35316                                                                                                                      

.  عبد الباقي سرور6080

 /  عبد الباقي سرور.2.ج1من أعالم التصوف ج

39964-39964/1                                                                                                                  

.  عبد الجلیل6081

مفھوم المواطنة في الفكر العربي اإلسالمي /  عبد الجلیل.

38732-38736                                                                                                                      

.  عبد الجلیل الصوفي6082

جغرافیة اإلنتخابات في الیمن ( دراسة في الجغرافیا السیاسیة ) /  عبد الجلیل الصوفي.

45099-45107                                                                                                                      

.  عبد الحلیم العدوان6083

التعددیة السیاسیة /  عبد الحلیم العدوان.

34777-34782                                                                                                                      

.  عبد الحلیم العدوان6084

القضیة الفلسطینیة و مؤتمرات القمة العربیة /  عبد الحلیم العدوان.

54572-54574                                                                                                                      

.  عبد الحلیم خدام6085

النظام العربي المعاصر_ قراءة الواقع واستشفاف المستقبل /  عبد الحلیم خدام.

35636-35640                                                                                                                      

.  عبد الجلیل زید المرھون6086

دراسات استراتیجیة : أمن الخلیج ،العراق و إیران /  عبد الجلیل زید المرھون.

42801-42803                                                                                                                      
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.  عبد الحلیم كراجة6087

مبادئ اإلقتصاد الكلي /  عبد الحلیم كراجة.

35785                                                                                                                                  

.  عبد الحمید  براھیمي6088

المغرب العربي في مفترق الطرق في ظل التحوالت العالمیة /  عبد الحمید  براھیمي.

48941-48945                                                                                                                      

.  عبد الحمید متولي6089

مبادئ نظام الحكم في اإلسالم مع المقرنة بالمبادئ الدستوریة الحدیثة /  عبد الحمید متولي.

39947                                                                                                                                  

.  عبد الحمید مسعود الجزائري6090

حقیقة الجزائر /  عبد الحمید مسعود الجزائري.

39903                                                                                                                                  

.  عبد الحمید البلداوي6091

أسالیب اإلحصاء /  عبد الحمید البلداوي.

34210-34215                                                                                                                      

.  عبد الحمید البلداوي6092

أسالیب اإلحصاء /  عبد الحمید البلداوي.

43560-43564                                                                                                                      

.  عبد الحمید الكعلي6093

التعددیة الفكریة /  عبد الحمید الكعلي.

38379-38380                                                                                                                      

.  عبد الحمید براھیمي6094

المغرب العربي في مفترق الطرق في التحوالت العالمیة /  عبد الحمید براھیمي.

39131-39135                                                                                                                      

.  عبد الحمید یاسین6095

البسنة والھرسك /  عبد الحمید یاسین.

39667-39671                                                                                                                      

.  عبد الحمید یاسین6096

 /  عبد الحمید یاسین.1996-ق.م229البوسنة والھرسك لفترة من 

41156-41160                                                                                                                      

.  عبد الحمید یاسین6097
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 /  عبد الحمید یاسین.1996 ق.م حتى 229البوسنةو الھرسك للفترة من 

53017-53021                                                                                                                      

.  عبد الحمید دغابار6098

جامعة الدول العربیة  و القضایا المعاصرة /  عبد الحمید دغابار.

50836-50840                                                                                                                      

.  عبد الحمید دغبار6099

جامعة الدول العربیة و القضایا العربیة المعاصرة /  عبد الحمید دغبار.

32103-32107                                                                                                                      

.  عبد الحمید دغبار6100

جامعة الدول العربیة والقضایا العربیة المعاصرة /  عبد الحمید دغبار.

39789-39793                                                                                                                      

.  عبد الحمید دغبار6101

تسویة المنازعات اإلقلیمیة العربیة بالطرق /  عبد الحمید دغبار.

39542-39546                                                                                                                      

.  عبد الحمید دغبار6102

جامعة الدول العربیة و القضایا العربیة المعاصرة /  عبد الحمید دغبار.

47764-47768                                                                                                                      

.  عبد الحمید رشوان6103

العالقات االجتماعیة في القوات المسلحة /  عبد الحمید رشوان.

47329-47333                                                                                                                      

.  عبد الحمید طمار6104

اللیبرالیة و أسسھا النظریة /  عبد الحمید طمار.

54291-54295                                                                                                                      

.  عبد الحمید سعید مصلح6105

إدارة المنظمات الدولیة /  عبد الحمید سعید مصلح.

48966-48967                                                                                                                      

.  عبد الحمید زوزو6106

نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر المعاصرة /  عبد الحمید زوزو.

33668                                                                                                                                  

.  عبد الحمید زوزو6107

 /  عبد الحمید زوزو.1879ثورة األوراس سنة 
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33975                                                                                                                                  

.  عبد الحمید زوزو6108

 /  عبد الحمید زوزو، مسعدو حاج مسعدو. - الجزائر : دیوان 1 مج1837-1939األوراس إبان فترة اإلستعمار الفرنسي التطورات السیاسیة االقتصادیة واإلجتماعیة 
2010.المطبوعات الجامعیة، 

47900                                                                                                                                  

.  عبد الحمید زوزو6109

 /  عبد الحمید زوزو، مسعد حاج مسعد. - الجزائر : دیوان 2 مج1837-1939األوراس إبان فترة اإلستعمار الفرنسي التطورات السیاسیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة 
2010.المطبوعات الجامعیة، 

47901                                                                                                                                  

.  عبد الحمید زوزو6110

2010. /  عبد الحمید زوزو. - الجزائر : دیوان المطبوعات الجامعیة، 3مراسالت األمیر عبد القادر مع الجینرال وي میشیل المقاومات الشعبیة مج

47902                                                                                                                                  

.  عبد الحمید زوزو6111

 /  عبد الحمید زوزو. - الجزائر : 4 مج1830-1900؛ نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر المعاصر 1914-1939الدور السیاسي للھجرة إلى فرنسا بین الحربین 
2010.دیوان المطبوعات الجامعیة، 

47903                                                                                                                                  

.  عبد الحمید زوزو6112

2010. /  عبد الحمید زوزو. - الجزائر : دیوان المطبوعات الجامعیة، 5المراجعات التاریخیة للدولة الجزائریة الحدیثة (مؤسسات ومواثیق) مج

47904                                                                                                                                  

.  عبد الحمید زوزو6113

2010. /  عبد الحمید زوزو. - الجزائر : دیوان المطبوعات الجامعیة، 6؛ تاریخ اإلستعمار والتحرر في افریقیا وآسیا مج1914-1945تاریخ أوربا والوالیات المتحدة 

47905                                                                                                                                  

.  عبد الحمید زوزو6114

محطات في تاریخ الجزائر : دراسات في الحریة الوطنیة والثورة التحریریة ( على ضوء وثائق جریدة /  عبد الحمید زوزو. - الجزائر : دیوان المطبوعات الجامعیة، 
.2010

47906                                                                                                                                  

.  عبد الحمید زوزو6115

2013.. - الجزائر : دار ھومة، 5مراسالت األمیر عبد القادر مع الجنرال دي میشال ووثائق خاصة بتاریخ الجزائر في عھد األمیر /  عبد الحمید زوزو. - ط 

48000                                                                                                                                  

.  عبد الحمید غنیم6116

الجغرافیا السیاسیة /  عبد الحمید غنیم.

51325                                                                                                                                  

.  عبد الحمید عبد العاطي6117
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أوھام المجتمع المدني /  عبد الحمید عبد العاطي.

35949-35953                                                                                                                      

.  عبد الخالق فاروق6118

2006.إحتالل العراق ومستقبل الطاقة والنفط /  عبد الخالق فاروق. - القاھرة : العربي للنشر والتوزیع، 

الطاقة؛ النفط|؛ احتالل العراق
33450-33457                                                                                                                      

.  عبد الخالق فاروق6119

2006.إحتالل العراق و مستقبل الطاقة والنفط /  عبد الخالق فاروق. - المھندسین : العربي للنشرو التوزیع، 

الدراسة تركز على البعد الخاص بمستقبل الطاقة عموما والوضع الجیو_إستراتیجي للمنطقة العربیة وإیران في ھذا المجال خالل العقود القلیلة القادمة، دون أن نغفل 
األبعاد األخرى لصراعات القرن الجدید والرؤیة األمریكیة فیھ.كما أھتمت بأثر وتداعیات السیاسة األمریكیة الجدیدة تجاه المنطقة  بعد احتالل العراق وما سمي" 

مشروع الشرق الوسط الكبیر" على األوضاع السیاسیة واإلقتصادیة المستقبلیة في المنطقة وتأثیرھا سلبا أو إیجابا على إمدادات النفط والغاز ومدى انتظامھا وإلى اي 
مدى یمكن أن تؤدي أعمال المقاومة العربیة  المتعددة األشكال لھذا المشروع األمریكي على شكل ونمط العالقات الدولیة والتنظیم الدولي مستقبال

31546-31551                                                                                                                      

.  عبد الخالق فاروق6120

احتالل العراق ومستقبل الطاقة والنفط /  عبد الخالق فاروق.

36078-36082                                                                                                                      

.  عبد الخالق فاروق6121

جذور الفساد اإلداري في مصر /  عبد الخالق فاروق.

41208-41212                                                                                                                      

.  عبد الخالق فاروق6122

أزمة االنتماء في مصر /  عبد الخالق فاروق.

47854-47863                                                                                                                      

.  عبد الحافظ، معمر رتیب محمد6123

القانون الدولي للبیئة : و ظاھرة التلوث / معمر رتیب محمد عبد الحافظ.

55672                                                                                                                                  

.  عبد الحافظ، معمر رتیب محمد6124

امتالك و استخدام األسلحة النوویة / معمر رتیب محمد عبد الحافظ.

55667/1-55667/2                                                                                                              

.  عبد الحافظ عادل فتحي ثابت6125

النظریة السیاسیة المعاصرة : دراسة في النماذج والنظریات التي قدمت لفھم وتحلیل /  عبد الحافظ عادل فتحي ثابت.

40107-40109                                                                                                                      

.  عبد الحي قاسم6126

السیاسة الخارجیة األمریكیة تجاه حركة حماس /  عبد الحي قاسم.

36234-36236                                                                                                                      
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.  عبد الحسین شعبان6127

2004.جامعة الدول العربیة والمجتمع المدني العربي /  عبد الحسین شعبان. - القاھرة : مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفیة والمعلومات، 

أزمة؛ جامعة الدول العربیة؛ سبل اإلصالح؛ المجتمع المدني

أزمة الجامعة العربیة وسبل اإلصالح، العالقة بین السیادة ومنطق التدخل اإلنساني في زمن العولمة وقضیة الشراكة بین المجتمع المدني العربي وجامعة الدول العربیة
33393 -33386                                                                                                                    

.  عبد الحسین شعبان6128

2004.العراق الدستور والدولة من االحتالل إلى االحتالل /  عبد الحسین شعبان. - القاھرة : المحروسة للنشر والخدمات الصحفیة والمعلومات، 

العراق؛ الدستور والدولة

الدولة العراقیة الحدیث من اإلحتالل إلى اإلحتالل، ھو مزج التاریخ بعلم السیاسة والقانون، وإشكالیة الدستور العراقي بمثابة قراءة حقوقیة في التاریخ السیاسي للعراق 
، لینتھي بنا إلى محطة الحاضر فیقدم لنا تحلیال دقیقا لقانون إدارة الدولة 1925الحدیث. وھي كذلك رؤیة قانونیة تحلیلیة للدساتیر العراقیة المتعاقبة بدایة من دستور عام 

بما فیھ من ألغام خطیرة دون  أن یھمل بعض اإلیجابیات.2004للمرحلة االنتقالیة الصادر في أذار ( مارس) 
33394-33401                                                                                                                      

.  عبد الحكم الخزامى6129

الحملة اإلعالمیة و التسویق السیاسي /  عبد الحكم الخزامى.

54746-54750                                                                                                                      

.  عبد الحكیم6130

) /  عبد الحكیم.1971-2004الحركات السلفیة في المغرب (

47404-47408                                                                                                                      

.  عبد الحكیم أبو اللوز6131

الحركات السلفیة في المغرب /  عبد الحكیم أبو اللوز.

39201-39205                                                                                                                      

.  عبد الحكیم الذنون6132

التشریعات البابلیة /  عبد الحكیم الذنون.

35298-35302                                                                                                                      

.  عبد الحكیم الخزامي6133

العالقات الدولیة /  عبد الحكیم الخزامي.

54546-54550                                                                                                                      

.  عبد الحكیم العفیفي6134

 مدینة إسالمیة /  عبد الحكیم العفیفي.1000موسوعة 

53493-53497                                                                                                                      

.  عبد الحكیم كعابي6135

التعددیة الفكریة و شرعیة اإلختالف /  عبد الحكیم كعابي.

47091-47093                                                                                                                      
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.  عبد الحكیم قاسم6136

العالقات الدولیة بین أوروبا والشرق /  عبد الحكیم قاسم.

36514-36518                                                                                                                      

.  عبد الحق منصف6137

األخالق والسیاسة /  عبد الحق منصف.

38742-38746                                                                                                                      

.  عبد الجواد خلف6138

التشریع االسالمي جدوره الحضاریة و أطواره التاریخیة /  عبد الجواد خلف.

46579-46583                                                                                                                      

.  عبد الجواد خلف6139

الفقھ اإلباضي نشأتھ و مصادره /  عبد الجواد خلف.

48611-48615                                                                                                                      

.  عبد الجواد یاسین6140

 /  عبد الجواد یاسین.1السلطة في اإلسالم ج

42662-42665                                                                                                                      

.  عبد الجواد یاسین6141

2009.السلطة في اإلسالم نقد النظریة السیاسیة /  عبد الجواد یاسین. - المغرب : المركز الثقافي العربي، 

47159-47163                                                                                                                      

.  عبد الرؤوف الضیع6142

علم االجتماع االقتصادي النشأة والتطور /  عبد الرؤوف الضیع.

علم اإلجتماع اإلقتصادي؛ النشأة والتطور
29909-29914                                                                                                                      

.  عبد الرحمن6143

المدخل إلى الخدمة اإلجتماعیة /  عبد الرحمن.

52867-52871                                                                                                                      

.  عبد الرحمن محمد6144

الدبلوماسیة االسالمیة /  عبد الرحمن محمد.

47309-47313                                                                                                                      

.  عبد الرحمن محمد6145

علم االجتماع السیاسي /  عبد الرحمن محمد.

49760-49763                                                                                                                      

.  عبد الرحمن لحرش6146
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المجتمع الدولي التطور واألشخاص /  عبد الرحمن لحرش.

39764-39768                                                                                                                      

.  عبد الرحمن الجیاللي6147

 أجزاء /  عبد الرحمن الجیاللي.6تاریخ الجزائر العام 

33642                                                                                                                                  

.  عبد الرحمن الجیاللي6148

تاریخ الجزائر العام /  عبد الرحمن الجیاللي.

54296-54298                                                                                                                      

.  عبد الرحمن الیعقوبي6149

حوارات ما بعد الثورة /  عبد الرحمن الیعقوبي.

54072-54076                                                                                                                      

.  عبد الرحمن الشاعر6150

دلیل الباحثین في المنھجیة والترقیم والعدد والتوثیق /  عبد الرحمن الشاعر.

43052-43054                                                                                                                      

.  عبد الرحمن العیسوي6151

تطویر قانون تنظیم الجامعات و المعاھد العلیا /  عبد الرحمن العیسوي.

45925-45934                                                                                                                      

.  عبد الرحمن العیسوي6152

سیكولوجیة الفساد و األخالق و الشفافیة ( مجلد ) /  عبد الرحمن العیسوي.

46257-46259                                                                                                                      

.  عبد الرحمن العیسوي6153

إستراتیجیة التدریب العسكري /  عبد الرحمن العیسوي.

53179-53183                                                                                                                      

.  عبد الرحمن العیسوي6154

إستراتیجیة القیادة العسكریة /  عبد الرحمن العیسوي.

53184-53187                                                                                                                      

.  عبد الرحمن العیسوي6155

الحیاة العسكریة من المنظور السیكولوجي /  عبد الرحمن العیسوي.

53193-53196                                                                                                                      

.  عبد الرحمن العیسوي6156

القیاس النفسي و العقلي في القوات المسلحة /  عبد الرحمن العیسوي.
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53197-53201                                                                                                                      

.  عبد الرحمن الھاشمي6157

اإلقتصاد المعرفي و تكوین المعلم /  عبد الرحمن الھاشمي.

52689-52693                                                                                                                      

.  عبد الرحمن بن محمد الجیاللي6158

1.م ج1153ه / 547تاریخ الجزائر العام : من ما قبل التاریخ حتى 

55170                                                                                                                                  

.  عبد الرحمن بن محمد الجیاللي6159

2.م ج1554ه / 962م إلى 1145ه / 539تاریخ الجزائر العام : من 

55170/1                                                                                                                              

.  عبد الرحمن بن محمد الجیاللي6160

3.م ج1830ه / 1216م إلى 1514ه / 920تاریخ الجزائر العام : من 

55170/2                                                                                                                              

.  عبد الرحمن بن محمد الجیاللي6161

5.م ج1962ه / 1374م إلى 1837ه / 1253تاریخ الجزائر العام : من 

55170/4                                                                                                                              

.  عبد الرحمن بن محمد الجیاللي6162

4.م ج1837ه / 1253م إلى 1830ه / 1216تاریخ الجزائر العام : من 

55170/3                                                                                                                              

.  عبد الرحمن بن محمد الجیاللي6163

 /  عبد الرحمن بن محمد الجیاللي.6تاریخ الجزائر العام : ج

55170/5                                                                                                                              

.  عبد الرحمن بن محمد الجیاللي6164

م.970-1971ه / 360-1370تاریخ المدن الثالث : الجزائر - المدیة - ملیانة في موسمھا األلفي 

55171                                                                                                                                  

.  عبد الرحمن بن زید الزنیدي6165

تطبیق الشریعة اإلسالمیة في المملكة العربیة السعودیة و آثاره في الحیاة /  عبد الرحمن بن زید الزنیدي.

55230                                                                                                                                  

.  عبد الرحمن بن ھیجان6166

فن و منھج القیادة اإلستراتیجیة /  عبد الرحمن بن ھیجان.

51539-51543                                                                                                                      
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.  عبد الرحمن تومي6167

اإلصالحات اإلقتصادیة في الجزائر : الواقع و اآلفاق /  عبد الرحمن تومي.

54147-54151                                                                                                                      

.  عبد الرحمن توفیق6168

تقیم األداء : المبادئ-   األدوان -المھارات /  عبد الرحمن توفیق.

49912-49916                                                                                                                      

.  عبد الرحمن توفیق6169

االدارة بالمعرفة تغییر ما ال یمكن تغییره /  عبد الرحمن توفیق.

49945-49949                                                                                                                      

.  عبد الرحمن توفیق6170

تقییم التدریب /  عبد الرحمن توفیق.

49950-49954                                                                                                                      

.  عبد الرحمن توفیق6171

الوصف الوظیفي و إعداد الھیاكل /  عبد الرحمن توفیق.

54388-54389                                                                                                                      

.  عبد الرحمن یسري6172

مقدمة في اإلقتصاد /  عبد الرحمن یسري.

علم اإلقتصاد؛ اإلقتصاد الجزئي؛ اإلقتصاد الكلي
29860-29864                                                                                                                      

.  عبد الرحمن دوین6173

األعمال الكاملة للشیخ المھدي البوعبدلي : التعریف بالكتب و المخطوطات، الرحالت /  عبد الرحمن دوین.

55079                                                                                                                                  

.  عبد الرحمن دوین6174

األعمال الكاملة للشیخ المھدي البوعبدلي : تاریخ المدن /  عبد الرحمن دوین.

55079/1                                                                                                                              

.  عبد الرحمن دوین6175

األعمال الكاملة للشیخ المھدي البوعبدلي : المراسالت /  عبد الرحمن دوین.

55079/2                                                                                                                              

.  عبد الرحمن دوین6176

األعمال الكاملة للشیخ المھدي البوعبدلي : مراسالت مع الشیخ البشیر محمودي، متفرقات /  عبد الرحمن دوین.

55079/3                                                                                                                              

.  عبد الرحمن دوین6177
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األعمال الكاملة للشیخ المھدي البوعبدلي : دلیل الحیران و أنیس السھران في أخبار مدینة وھران /  عبد الرحمن دوین.

55079/4                                                                                                                              

.  عبد الرحمن دوین6178

األعمال الكاملة للشیخ المھدي البوعبدلي : ترجمة الشیخ المھدي البوعبدلي و یلیھ قسم التراجم /  عبد الرحمن دوین.

55079/5                                                                                                                              

.  عبد الرحمن دوین6179

األعمال الكاملة للشیخ المھدي البوعبدلي : الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوھراني /  عبد الرحمن دوین.

55079/6                                                                                                                              

.  عبد الرحمن دوین6180

ه، الشریف بوبغلة بطل ثورة 10-13األعمال الكاملة للشیخ المھدي البوعبدلي : الحیاة الثقافیة الجزائر، جوانب من حیاة الثقافیة بالجزائر في العھد العثماني من القرن 
بالد القبائل /  عبد الرحمن دوین.

55079/7                                                                                                                              

.  عبد الرحمن دوین6181

ه، الشریف بوبغلة بطل ثورة 10-13األعمال الكاملة للشیخ المھدي البوعبدلي : الحیاة الثقافیة الجزائر، جوانب من حیاة الثقافیة بالجزائر في العھد العثماني من القرن 
بالد القبائل /  عبد الرحمن دوین.

55079/7                                                                                                                              

.  عبد الرحمن یوسف6182

العولمة و أثرھا على األمن القومي الوطني لدولة اإلمارات العربیة /  عبد الرحمن یوسف.

44460-44469                                                                                                                      

.  عبد الرحمن صالح6183

المكابرون /  عبد الرحمن صالح.

36562-36565                                                                                                                      

.  عبد الرحمن شیبان6184

من وثائق جمعیة العلماء المسلمین /  عبد الرحمن شیبان.

55087                                                                                                                                  

.  عبد الرحمن عیسوس6185

علم النفس السیاسي واالقتصادي /  عبد الرحمن عیسوس.

49752-49756                                                                                                                      

.  عبد الرحمان محمد عیسوى6186

1974.دراسات في علم النفس االجتماعي /  عبد الرحمان محمد عیسوى. - بیروت : دار النھضة العربیة، 

47940                                                                                                                                  

.  عبد الرحمان مزیان شریف6187

2012.حرب الجزائر في فرنسا : موریبیان جیش الخفاء /  عبد الرحمان مزیان شریف، العربي بوینون. - الجزائر : دار الحكمة، 
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48062                                                                                                                                  

.  عبد الرحمان السید سلیمان6188

2009.البحث العلمي خطوات ومھارات /  عبد الرحمان السید سلیمان. - القاھرة : عالم الكتاب، 

مناھج البحث؛ وسائل البحث؛ أسالیب البحث

الستخدام وتطبیق مناھج البحث في المجاالت التربویة والنفسیة واالجتماعیة فضال عن میدان التربیة الخاصة فمن المسلمات اآلن أن تقدم البحوث العلمیة رھن بالمنھج 
المتبع، فإن استقامت المنھج جاءت البحوث دقیقة وصادقة. وىن اعوجت المناھج تسرب الشك واالرتیاب إلى نتائج تلك البحوث في حد ذاتھا. وقد أعد ھذا الكتاب لیفید 

فئتین : أولھما : الفئة من الدارسین التي تھتم بإجراء البحوث والدراسات وھي في حدود علمي- فئة قلیلة نسبیا. ثانیھما: الفئة األشمل واألوسع التي تتألف من أولئك 
الذین یرجعون إلى البحوث العلمیة بغیة اإلفادة من نتائجھا في میدان التطبیق واإلفادة العلمیة. وھؤالء ینبغي لھم ان یلموا بطرق إجارء البحوث، ووسائل جمع 

البیانات، وأسالیب تحلیلھا، وتفسیرھا، بقصد الوصول إلى حل للمشكالت موضع االھتمام والبحث.
30050-30053/1                                                                                                                  

.  عبد الرحمان الكواكبي.6189

38342-38344                                                                                                                      

.  عبد الرحمان العیسوي6190

تحلیل ظاھرة الفقر /  عبد الرحمان العیسوي.

34670-34675                                                                                                                      

.  عبد الرحمان العیسوي6191

اإلدارة في عصر العولمة /  عبد الرحمان العیسوي.

49058-49060                                                                                                                      

.  عبد الرحمان الھاشمي6192

المنھج واإلقتصاد المعرفي /  عبد الرحمان الھاشمي.

34326-34331                                                                                                                      

.  عبد الرحمان الھاشمي6193

المنھج واإلقتصاد المعرفي /  عبد الرحمان الھاشمي.

43721-43725                                                                                                                      

.  عبد الرحمان بن محمد الجیاللي6194

تاریخ الجزائر العام /  عبد الرحمان بن محمد الجیاللي.

33930-33931                                                                                                                      

.  عبد الرحمان بن أحمد ھیجان6195

فن و منھج القیادة االستراتیجیة /  عبد الرحمان بن أحمد ھیجان.

50685-50689                                                                                                                      

.  عبد الرحمان بن العقون6196

مذكراتي /  عبد الرحمان بن العقون.

55073                                                                                                                                  
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.  عبد الرحمان بن ابراھیم بن العقون6197

2010. الجزء الثاني /  عبد الرحمان بن ابراھیم بن العقون. - الجزائر : منشوراتالسائحي، 1936-1945الكفاح القومي والسیاسي منخالل مذكرات معاصر 

47880                                                                                                                                  

.  عبد الرحمان بن ابراھیم بن العقون6198

2010. الجزء األول /  عبد الرحمان بن ابراھیم بن العقون. - الجزائر : منشورات السائجي، 1920-1936الكفاح القومي والسیاسي منخالل مذكرات معاصر 

47879                                                                                                                                  

.  عبد الرحمان بن ابراھیم بن العقون6199

2010. الجزء الثالث /  عبد الرحمان بن ابراھیم بن العقون. - الجزائر : منشورات السائحي، 1945-1954الكفاح القومي والسیاسي من خالل مذكرات معاصر 

47881                                                                                                                                  

.  عبد الرحمان بن سعد عبد الرحمان آل سعود6200

األزمة اإلقتصادیة العالمیة في ضوء الشریعة اإلسالمیة /  عبد الرحمان بن سعد عبد الرحمان آل سعود.

48771-48775                                                                                                                      

.  عبد الرحمان تومي6201

اإلصالحات اإلقتصادیة في الجزائر : الواقع واآلفاق /  عبد الرحمان تومي.

47627-47628                                                                                                                      

.  عبد الرحمان توفیق6202

تنمیة الموارد البشریة األدوار الجدیدیة /  عبد الرحمان توفیق.

41717-41721                                                                                                                      

.  عبد الرحمان توفیق6203

الجودة الشاملة : الدلیل المتكامل للمفاھیم واألدوات /  عبد الرحمان توفیق.

41732-41736                                                                                                                      

.  عبد الرحمان توفیق6204

اإلدارة بالمعرفة تغیر الیمكن تغیره /  عبد الرحمان توفیق.

41737-41741                                                                                                                      

.  عبد الرحمان توفیق6205

التخطیط اإلستراتیجي ھل یخلو المستقبل من المخاطر /  عبد الرحمان توفیق.

41742-41746                                                                                                                      

.  عبد الرحمان توفیق6206

تقدیم العملیة التدریبیة /  عبد الرحمان توفیق.

41747-41749                                                                                                                      

.  عبد الرحمان توفیق6207
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خدمة العومالء /  عبد الرحمان توفیق.

41750-41754                                                                                                                      

.  عبد الرحمان توفیق6208

اإلدارة الفعالة للموارد البشریة /  عبد الرحمان توفیق.

41755-41759                                                                                                                      

.  عبد الرحمان توفیق6209

أخالقیات  وقیم القائد اإلداري /  عبد الرحمان توفیق.

41806-41808/2                                                                                                                  

.  عبد الرحمان توفیق6210

إدارة الوقت /  عبد الرحمان توفیق.

41796-41800                                                                                                                      

.  عبد الرحمان توفیق6211

إختبارات تقیم األداء /  عبد الرحمان توفیق.

41791-41795                                                                                                                      

.  عبد الرحمان توفیق6212

اإلدارة بالمشاركة /  عبد الرحمان توفیق.

41786-41790                                                                                                                      

.  عبد الرحمان توفیق6213

خصخصة اإلدارة والتفكیر اإلبداعي /  عبد الرحمان توفیق.

41781-41785                                                                                                                      

.  عبد الرحمان توفیق6214

كیف تفكر إیجابیا؟ /  عبد الرحمان توفیق.

41776-41780                                                                                                                      

.  عبد الرحمان توفیق6215

إدارة الجودة الشاملة /  عبد الرحمان توفیق.

41774-41775/3                                                                                                                  

.  عبد الرحمان توفیق6216

تنمیة القوى العاملة وسیاسات النموالوظیفي /  عبد الرحمان توفیق.

41765-41768                                                                                                                      

.  عبد الرحمان توفیق6217

تخطیط المسار الوظیفي والتنمیة الذاتیة /  عبد الرحمان توفیق.

606



41760-41764                                                                                                                      

.  عبد الرحمان توفیق6218

إدارة المراكز التدریبیة /  عبد الرحمان توفیق.

41814-41816                                                                                                                      

.  عبد الرحمان توفیق6219

أسالیب إحداث التغییر والتطویر التنظیمي /  عبد الرحمان توفیق.

41769-41773                                                                                                                      

.  عبد الرحمان توفیق6220

ثالثیة التفكیر /  عبد الرحمان توفیق.

49917-49921                                                                                                                      

.  عبد الرحمان توفیق6221

تنمیة الموارد البشریة /  عبد الرحمان توفیق.

49922-49926                                                                                                                      

.  عبد الرحمان توفیق6222

الجودة الشاملة /  عبد الرحمان توفیق.

49927-49931                                                                                                                      

.  عبد الرحمان توفیق6223

ادرة المستقبل /  عبد الرحمان توفیق.

49932-49936                                                                                                                      

.  عبد الرحمان توفیق6224

ادارة األزمات التخطیط لما قد ال یحدث /  عبد الرحمان توفیق.

49937-49941                                                                                                                      

.  عبد الرحمان توفیق6225

ادارة المنظمات في ظل المتغیرات العالمیة /  عبد الرحمان توفیق.

49960-49962                                                                                                                      

.  عبد الرحمان توفیق6226

التدریب الفعال باألھداف والنتائج /  عبد الرحمان توفیق.

49955-49959                                                                                                                      

.  عبد الرحمان بوھاھا6227

اإلسالم الحركي /  عبد الرحمان بوھاھا.

37780-37783                                                                                                                      
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.  عبد الرحمان خلیفة6228

2008.األیدیولوجیة والحضارة والعولمة /  عبد الرحمان خلیفة، فضل هللا محمد إسماعیل. - اإلسكندریة : دار الجامعة الجدیدة، 

األیدولوجیا؛ الحضارة؛ العولمة

جاءت الدراسة في ثالثة ابواب تناول األول: األدیلوجیةحیث إندرج فیھ تعریف باإلدیلوجیة، واإلیدیولوجیا وعالقتھا بالسیاسة، كما تناول العالقة بین اإلیدیولوجیا وفلسفة 
السیاسة، إلى جانب دور اإلیدیولوجیا ووظیفتھا، وأخیرا األیدیولوجیا الماركسیة. أما الباب الثاني والخاص بالحضارة فقد تناول: التعریف بالحضارة، العالقةبین 

الحضارة والثقافة، العالقة بین الحضارة والمدنیة، الحضارة والعامل السیاسي وعالمنا النامي، عناصر الحضارة، تحلیل وتعقیب لألیدیولوجیا والحضارة، نظریة 
التعاقب الدوري للحضارات لدى أبن خلدون، البعد الحضاري الدیني لدى تونبي.أما الباب الثالث یظم: مفھوم العولمة ومظاھرھا، العولمة من منظور تاریخي، األمركة 
ونظام القطب الواحد، العولمة وانعكاساتھا على دول العالم الثالث، العولمة وانعكاساتھا على األمم المتحدةلتختم الدراسة بكلمة عن خطورة العولمة وكیفیة التعامل معھا.

31285-31290                                                                                                                      

.  عبد الرحمان یسري أحمد6229

النظریة اإلقتصادیة الكلیة /  عبد الرحمان یسري أحمد.

النظریة اإلقتصادیة الكلیة؛ الدخل القومي؛ اإلستھالك؛ التظخم؛ البطالة
29869-29874                                                                                                                      

.  عبد الرحمان شلقم6230

الدین و السیاسة في التاریخ اإلسالمي /  عبد الرحمان شلقم.

52978-52981                                                                                                                      

.  عبد الرحمان كیوان6231

 /  عبد الرحمان كیوان.1954المصادر األولیة لثورة نزفمبر 

33665                                                                                                                                  

.  عبد الرحیم أبو كریشة6232

دراسات في علم إجتماع التنمیة /  عبد الرحیم أبو كریشة.

45424-45428                                                                                                                      

.  عبد الرحیم تمام أبو كریش6233

دراسات في علم إجتماع التنمیة /  عبد الرحیم تمام أبو كریش.

35750                                                                                                                                  

.  عبد الرحیم عنثر6234

حقوق الملكیة الفكریة و اثارھا االقتصادي /  عبد الرحیم عنثر.

الملكیة الفكریة؛ الثورة الصناعیة
29897-29902                                                                                                                      

.  عبد الرحیم عنتر6235

براءة االختراع، ملكیة صناعیة و تجاریة /  عبد الرحیم عنتر.

45920                                                                                                                                  

.  عبد الرزاق محمد6236

المدخل إلى العالقات العامة /  عبد الرزاق محمد.

46380-46384                                                                                                                      
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.  عبد الرزاق أحمد الشھوري6237

الوسیط في شرح القانون المدني : في التأمینات الشحصیة والعینیة /  عبد الرزاق أحمد الشھوري.

33990                                                                                                                                  

.  عبد الرزاق أحمد الشھوري6238

الوسیط في شرح القانون المدني حقوق الملكیة مع شرح مفصل لألشیاء /  عبد الرزاق أحمد الشھوري.

33991                                                                                                                                  

.  عبد الرزاق مرتضى6239

األشخاص االعتباریة في العالقات الدولیة /  عبد الرزاق مرتضى.

46033-46037                                                                                                                      

.  عبد الرزاق مقري6240

مشكالت التنمیة و البیئة و العالقات الدولیة /  عبد الرزاق مقري.

32188-32192                                                                                                                      

.  عبد الرزاق مقري6241

مشكالت التنمیة والبیئة والعالقات الدولیة /  عبد الرزاق مقري.

39834-39838                                                                                                                      

.  عبد الرزاق مقري6242

مشكالت التنمیة و البیئة و العالقات الدولیة /  عبد الرزاق مقري.

50871-50875                                                                                                                      

.  عبد الرزاق الدلیمي6243

المدخل الى العالقات العامة /  عبد الرزاق الدلیمي.

51034-51038                                                                                                                      

.  عبد الرزاق السالمي6244

نظم إدارة المعلومات /  عبد الرزاق السالمي.

42261-42263                                                                                                                      

.  عبد الرزاق الفارس6245

الفقر وتوزیع الدخل في الوطن العربي /  عبد الرزاق الفارس.

39297-39301                                                                                                                      

.  عبد الرزاق بلعقروز6246

تحوالت الفكر الفلسفي المعاصر /  عبد الرزاق بلعقروز.

37158-37162                                                                                                                      

.  عبد الرزاق بلعقروز6247
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تحوالت الفكر الفلسفي المعاصر : أسئلة المفھوم و المعنى و التواصل /  عبد الرزاق بلعقروز.

47234-47238                                                                                                                      

.  عبد الرزاق ھالل6248

تاریخ السینما : التصویر الممنوع صورة الجزائري على الشاشات الفرنسیة /  عبد الرزاق ھالل.

55195                                                                                                                                  

.  عبد الرضا حسین الطعان6249

مفھوم النخبة التكنوقراطیة : دراسة في أحد رأس المال المعرفي /  عبد الرضا حسین الطعان.

53889-53893                                                                                                                      

.  عبد الرشید عبد الحافظ6250

2005.اآلثار السلبیة للعولمة على الوطن العربي وسبل مواجھتھا /  عبد الرشید عبد الحافظ. - القاھرة : مكتبة مدبواي، 

العولمة؛ الوطن العربي

إن األثار السلبیة للعولمة على الوطن العربي في تجلیاتھا المتعددة: اإلقتصادیة، والسیاسیة، والثقافیة، واإلجتماعیة. تستوجب حلول واقعیة لكیفیة مواجھة ھذه اآلثار 
السلبیة وفق ما ھو متاح و ممكن في ظل ظروف الواقع العربي الراھن؛ من خالل دراسة علمیة تبدأ أوال بالتعرف على ماھیة العولمة كواقع برز منذ العقد األخیر من 

القرن الماضي نتیجة لعوامل موضوعیة أنتجت ھذه الظاھرة وجعلتھا حقیقة واقعة ال سبیل إلى إنكار وجودھا أو التغاضي عنھا.
33560-33567                                                                                                                      

.  عبد الرشید عبد الحافظ6251

األثار السلبیة للعولمة على الوطن العربي و سبل مواجھتھا /  عبد الرشید عبد الحافظ.

44567-44571                                                                                                                      

.  عبد الرشید عبد الحافظ6252

األثار السلبیة للعولمة على الوطن العربي /  عبد الرشید عبد الحافظ.

44576-44576                                                                                                                      

.  عبد الرسول األسدي6253

الجنسیة والعالقات الدولیة /  عبد الرسول األسدي.

42583-42585                                                                                                                      

.  عبد الرسول األسدي6254

الجنسیة و العالقات الدولیة /  عبد الرسول األسدي.

50224-50228                                                                                                                      

.  عبد الرسول االسدي6255

الجنسیة والعالقات الدولیة /  عبد الرسول االسدي.

37243-37244                                                                                                                      

.  عبد السالم أبو قحف6256

2005.إدارة األعمال الدولیة /  عبد السالم أبو قحف. - االسكندریة : الدار الجامعیة، 

34077                                                                                                                                  
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.  عبد السالم أحمد6257

دراسات في مصطلح السیاسة عند العرب /  عبد السالم أحمد.

40369                                                                                                                                  

.  عبد السالم، محمد أحمد6258

الفساد السیاسي : آلیاتھ ، أشكالھ، عواملھ، عالجھ، الرقابة علیھ / محمد أحمد عبد السالم.

55565/1-55565/3                                                                                                              

.  عبد السالم بغدادي6259

السودان المعاصر  والسیاسة الخارجیة /  عبد السالم بغدادي.

36093-36097                                                                                                                      

.  عبد السالم بغدادي6260

الوحدة الوطنیة ومشملة األقلیات في إفریقیا /  عبد السالم بغدادي.

24309-24311                                                                                                                      

.  عبد السالم عرفة6261

التنظیم الدولي /  عبد السالم عرفة.

44640-44649                                                                                                                      

.  عبد السالم عزیزى6262

القفار عند الفجر /  عبد السالم عزیزى.

55136                                                                                                                                  

.  عبد السالم، فیاللي6263

2013. - 615.الجزائر : الدولة والمجتمع / فیاللي عبد السالم. - الجزائر : الوسام العربي، 

555844/1-55844/5                                                                                                            

.  عبد الستار محمد العلي6264

تطبیقات في إدارة الجودة الشاملة /  عبد الستار محمد العلي.

34332-34337                                                                                                                      

.  عبد الستار محمد العلي6265

إدارة المشروعات العامة /  عبد الستار محمد العلي.

35794-35795                                                                                                                      

.  عبد الستار الصیاح6266

اإلدارة المالیة_ أطر نظریة وحاالت عملیة /  عبد الستار الصیاح.

35790-35791                                                                                                                      

.  عبد الستار العلي6267
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2007.تطبیقات في إدارة الجودة الشاملة /  عبد الستار العلي. - عمان : دار المسیرة للنشر والتوزیع، 

إدارة اإلنتاج؛ الجودة؛ إدارة األعمال؛ إدارة المشاریع
31354-31359                                                                                                                      

.  عبد الستار العلي6268

المدخل إلى إدارة المعرفة /  عبد الستار العلي، عمر قندلجي.

35572                                                                                                                                  

.  عبد الستار العلي6269

تطبیقات في إدارة الجودة الشاملة /  عبد الستار العلي.

35819                                                                                                                                  

.  عبد الصبور6270

وجھة العالم اإلسالمي /  عبد الصبور.

33950-33951                                                                                                                      

.  عبد الصبور شاھین6271

الظاھرة القرآنیة /  عبد الصبور شاھین.

33960                                                                                                                                  

.  عبد الكامل جوبیة6272

 ) /  عبد الكامل جوبیة.1954- 1962قضایا الثورة الجزائریة في مجلة اآلداب البیروتیة ( 

47336                                                                                                                                  

.  عبد الكریم ماروك6273

المیسر في شرح قانون البلدیة الجزائري /  عبد الكریم ماروك.

50239-50243                                                                                                                      

.  عبد الكریم محمد السروي6274

2009.الرقابة الشعبیة على سلطة رئیس الدولة /  عبد الكریم محمد السروي. - اإلسكندریة : دار المطبوعات الجامعیة، 

الرقلبة الشعبیة؛ سلطة رئیس الدولة
30267-30272                                                                                                                      

.  عبد الكریم العلوجي6275

حمو رابي : ذھب الرجل وبقیة األسطورة /  عبد الكریم العلوجي.

41638-41632                                                                                                                      

.  عبد الكریم بو الصفصاف6276

جمعیة العلماء المسلمین /  عبد الكریم بو الصفصاف.

47384-47388                                                                                                                      

.  عبد الكریم بوحفص6277

دلیل الطالب إلعداد و إخراج البحث العلمي /  عبد الكریم بوحفص.
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46809-46813                                                                                                                      

.  عبد الكریم، بوصفصاف6278

2013. - . - الجزائر : دار بھاء الدین، 5 / بوصفصاف عبد الكریم. - ط 1931-1945جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین : وعالقتھا بالحركات الجزائریة االخرى -
.584

55903/1-55903/12                                                                                                            

.  عبد الكریم، بوصفصاف6279

2015. - 688. / بوصفصاف عبد الكریم، واخرون. - الجزائر : دار مداد یونیفارسیتي براس، 2 الجزء 21معجم اعالم الجزائر  في القرن 

55831/1-55831/10                                                                                                            

.  عبد الكریم، بوصفصاف6280

2015. - 592. / بوصفصاف عبد الكریم، واخرون. - الجزائر : دار مداد یونوفارسیتي براس، 1 ج19-20معجم اعالم الجزائر في : القرنین 

55830/1-55830/12                                                                                                            

.  عبد الكریم حساني6281

2012.الحرب الخفیة : الشبكات األولى /  عبد الكریم حساني. - الجزائر : دوان المطبوعات الجامعیة، 

48021                                                                                                                                  

.  عبد الكریم كاظم عجیل6282

العالقات التركیة - اإلسرائیلیة في ضوء اإلستراتیجیة التركیة /  عبد الكریم كاظم عجیل.

51929-51933                                                                                                                      

.  عبد الكریم علوان6283

2009.النظم السیاسیة والقانون الدستوري /  عبد الكریم علوان. - عمان : دار الثقافة، 

العلوم افجتماعیة؛ األنظمة السیاسیة
30423-30428                                                                                                                      

.  عبد الكریم علوان6284

2009. : المبادئ العامة /  عبد الكریم علوان. - عمان : دار الثقافة، 1الوسیط في القانون الدولي العام ج 

القانون الدولي
30527-30532                                                                                                                      

.  عبد الكریم علوان6285

1997. : حقوق اإلنسان /  عبد الكریم علوان. - عمان : دار الثقافة، 3الوسیط في القانون الدولي العام ج 

القانون لدولي؛ حقوق اإلنسان

كان اإلعتقاد العالمي السائد قبل القرن العشرین ھو أن معاملة الدولة لمواطنیھا تخرج على نطاق القانون الدولي. ألن الفرد سواء لوحده أم على شكل مجموعة كان 
مجرد ھدف لقانون األمم ال أحد رعایاه. غیر أن أسرةاألمم باتت منذ الحرب العالمیة األولى أكثر إدراكا لضرورة ضمان الحد األدنى لحقوق الفرد، وبالتالي أصبحت  
حقوق اإلنسان موضوع اھتمام كبیر وجاد في بعض األحیان لدى الرعایا التقلیدیین للقانون الدولي وبدأالفرد یظھر إلى حد ما على األقل كأحد رعایا ذلك القانون. ألنھ 
مقصود لذاتھ بھذه العنایة على اعتباره عضوا في المجتمع البشري وبصرف النظر عن جنسیتھ أو ملتھ. وحقوق الفرد التي یتعرض لھا القانون الدولي العام ھي تلك 

الحقوق الطبیعیة األساسیة المتصلة بشخصیھ كآدمي والتي یستوي بالنسبة لھا جمیع اإلنسان.
30539-30544                                                                                                                      

.  عبد الكریم علوان6286
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2008. : القانون الدولي المعاصر /  عبد الكریم علوان. - عمان : دار الثقافة، 2الوسیط في القانون الدولي العام ج

القانون الدولي
30533-30538                                                                                                                      

.  عبد الكریم علوان6287

النظم السیاسیة والقانون الدستوري /  عبد الكریم علوان.

34890-34895                                                                                                                      

.  عبد الكریم علوان6288

 /  عبد الكریم علوان.4الوسیط في القانون الدولي العام  المنظمات الدولیة ج

35667-35671                                                                                                                      

.  عبد الكریم علوان6289

 /  عبد الكریم علوان.1الوسیط في القانون الدولي العام المبادئ العامة ج

35672-35676                                                                                                                      

.  عبد الكریم علوان6290

 /  عبد الكریم علوان.3الوسیط في القانون الدولي العام حقوق اإلنسان ج

35662-35666                                                                                                                      

.  عبد الكریم، علوان6291

2015. - 360.. - عمان : دار الثقافة، 5الوسیط في القانون الدولي العام : الكتاب الثالث حقوق االنسان / علوان عبد الكریم. - ط

55875/1-55875/2                                                                                                              

.  عبد الكریم، علوان6292

2015. - 360.الوسیط في القانون الدولي : الكتاب الثالث حقوق االنسان / علوان عبد الكریم. - االردن : دار الثقافة، 

55848/3-55848/1                                                                                                              

.  عبد الكریم، عوض خلیفة6293

2013. - 187.قانون العالقات الدبلوماسیة والقنصلیة / عوض خلیفة عبد الكریم. - القاھرة : دار الجامعة الجدیدة، 

55894/1-55894/2                                                                                                              

.  عبد القادر الشین6294

النقل البحري العربي في مواجھة التكتالت و االندماجات العالمیة /  عبد القادر الشین.

50718-50720                                                                                                                      

.  عبد القادر الشین6295

) و عالقتھا بقطاع /  عبد القادر الشین.GATSاالتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات (

50724-50727                                                                                                                      

.  عبد القادر محمد فھمي6296

2008.الفكر السیاسي و االستراتیجیة للوالیات المتحدة األمریكیة /  عبد القادر محمد فھمي. - عمان : دار الشروق، 
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السیاسة الخارجیة؛ الوالیات المتحدة األمریكیة؛ اإلدیولوجیات السیاسیة

الفكرة التي جاءت منھا الدراسة ھي طبیعة الجدل المثار بین الكثیر من المعنیین بالشأن األمریكي حول المسببات التي مھدت إلى ان ترتقي الوالیات المتحدة األمریكیة 
المنزلة والمكانة التي ھي علیھا الیوم مجسدة بذلك مقولة القوة العالمیة الغیر قابلة ألي منازع، بل المتحدیة لمن ینازعھا. ھذه الفكرة قادت إلى طرح جملة من 

التساؤالت حاولت الدراسة اإلجابة عنھا منھا: ھل أن ھذه المكانة ھي نتاج الحتمیة التاریخیة حیث تدخلت قوى وعوامل عدة ال دخل لإلرادة اإلنسانیة في صیاغة 
قوانین حركتھا، ورسم وتوجیھ مساراتھا ( تساوفا مع منطق المثیولوجیا األمریكیة في اإلختیار اإللھي ) لتنزاح بقوة فعلھا قوى دولیة كانت مؤثرة على المسرح الدولي. 

ولتمھیدمن ناحیة أخرى، لحالة اإلنفراد والتفرد األمریكي، أو أن األمر ال یعد: بجملتھ إال استثمار عقالني لظروف مواتیة أسھمت في تشكیلھا وبنائھا اإلرادة اإلنسانیة 
المؤطرة بالنزعة البراغماتیة.

30309-30314                                                                                                                      

.  عبد القادر محمد فھمي6297

2008.الفكر السیاسي و اإلستراتیجي للوالیات المتحدة األمریكیة /  عبد القادر محمد فھمي. - عمان : دار الشروق، 

السیاسة الخارجیة؛ الوالیات المتحدة األمریكیة؛ األیدلوجیات السیاسیة

جاءت فكرة ھذه الدراسة من طبیعة الجدل المثار بین الكثیر من من المعنیین بالشأن األمریكي حول المسببات التي مھدت إلى ان ترتقي الوالیات المتحدة األمریكیة 
المنزلة والمكانة التي ھي علیھا الیوم مجسدة بذلك مقولة القوة العالمیة الغیر قابلة ألي منازع، بل المتحدیة لمن ینازعھا.من ھنا أتت تساءالت عدة منھا: ھل أن ھذه 

المكانة ھي نتاج الحتمیة التاریخیة حیث تدخلت قوى وعوامل عدة ال دخل لإلرادة اإلنسانیة في صیاغة قوانین حركتھا، ورسم وتوجیھ مساراتھا لتنزاح بقوة فعلھا قوى 
دولیة كانت مؤثرة على المسرح الدولي، ولتمھد من ناحیة أخرى، لحالة افنفراد والتفرد األمریكي، أو أن األمر ال یعد: بجملتھ إال استثمار عقالني لظروف مواتیة 

أسھمت في تشكیلعا وبنائھا اإلرادة اإلنسانیة المؤطرة بالنزعة البراغماتیة.
30812-30817                                                                                                                      

.  عبد القادر محمد فھمي6298

النظام السیاسي الدولي دراسة في األصول النظریة و الخصائص /  عبد القادر محمد فھمي.

44903-44912                                                                                                                      

.  عبد القادر محمد فھمي6299

المدخل إلى دراسة اإلستراتیجیة /  عبد القادر محمد فھمي.

48298-48302                                                                                                                      

.  عبد القادر محمد فھمي6300

المدخل إلى دراسة اإلستراتیجیة /  عبد القادر محمد فھمي.

54583                                                                                                                                  

.  عبد القادر مشري6301

األحزاب السیاسیة في الدیمقراطیات الغربیة /  عبد القادر مشري.

39709-39713                                                                                                                      

.  عبد القادر البقیرات6302

مفھوم الجرائم ضد االنسان /  عبد القادر البقیرات.

46969-46973                                                                                                                      

.  عبد القادر الشیخلي6303

جرائم اإلتجار  باألشخاص واألعضاء البشریة وعقوباتھا في الشریعة /  عبد القادر الشیخلي.

44380-44384                                                                                                                      

.  عبد القادر الشیخلي6304

أخالقیات الوظیفة العامة /  عبد القادر الشیخلي.
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48163-48167                                                                                                                      

.  عبد القادر الشیخي6305

أحكام قانون الوظیفة العمومیة الجزائریة /  عبد القادر الشیخي.

33985                                                                                                                                  

.  عبد القادر القرالة6306

المقاومة و اإلرھاب من منظور إسالمي /  عبد القادر القرالة.

36821-36825                                                                                                                      

.  عبد القادر اسماعیل6307

مشكلة جنوب السودان /  عبد القادر اسماعیل.

40763-40765                                                                                                                      

.  عبد القادر اسماعیل6308

مشكلة جنوب السودان /  عبد القادر اسماعیل.

40883-40884                                                                                                                      

.  عبد القادر، بوعرفة6309

2013. - 310.المدینة والسیلسة : تأمالت في كتاب الضروري في السیاسة البن رشد / بوعرفة عبد القادر. - االردن : دار الكتاب الحدیث، 

55830/1-55890/5                                                                                                              

.  عبد القادر حاتم6310

إشتراكیتنا بین اإلشتراكیات العالمیة /  عبد القادر حاتم.

39929                                                                                                                                  

.  عبد القادر جغلول6311

أعمال عبد القادر جغلول : علم اإلجتماع التاریخي و الثقافي المتعلق بالحركة الوطنیة و الثورة، المجلد الثاني /  عبد القادر جغلول.

55132/1                                                                                                                              

.  عبد القادر رزیق المخادمي6312

2010.سباق التسلح الدولي : الھواجس والطموحات والمصالح /  عبد القادر رزیق المخادمي. - الجزائر : دوان المطبوعات الجامعیة، 

34066-34067                                                                                                                      

.  عبد القادر رزیق المخادمي6313

اإلصالح الدیمقراطي في الوطن العربي /  عبد القادر رزیق المخادمي.

36701-36703                                                                                                                      

.  عبد القادر رزیق المخادمي6314

النظام الدولي الجدید الثابت والمتغیر /  عبد القادر رزیق المخادمي.

38801-38805                                                                                                                      
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.  عبد القادر رزیق المخادمي6315

اإلتحاد من أجل المتوسط /  عبد القادر رزیق المخادمي.

38806-38810                                                                                                                      

.  عبد القادر رزیق المخادمي6316

مشروع الشرق األوسط الكبیر /  عبد القادر رزیق المخادمي.

41570-41571                                                                                                                      

.  عبد القادر رزیق المخادمي6317

الكفاءات المھاجرة /  عبد القادر رزیق المخادمي.

46984-46988                                                                                                                      

.  عبد القادر رزیق المخادمي6318

سباق التسلح الدولي : الھواجس و الطموحات و المصالح /  عبد القادر رزیق المخادمي.

47347                                                                                                                                  

.  عبد القادر رزیق المخادمي6319

التكامل االقتصادي العربي /  عبد القادر رزیق المخادمي.

46924-46928/1                                                                                                                  

.  عبد القادر رزیق المخادمي6320

سباق التسلیح الدولي : الھواجس والطموحات والمصالح /  عبد القادر رزیق المخادمي.

46979-46983/1                                                                                                                  

.  عبد القادر رزیق المخادمي6321

اإلصالح الدیمقراطي في الوطن العربي /  عبد القادر رزیق المخادمي.

27184-27187                                                                                                                      

.  عبد القادر رزیق المخادمي6322

التحول الدیمقراطي في القارة االفریقیة /  عبد القادر رزیق المخادمي.

19432-19434                                                                                                                      

.  عبد القادر رزیق المخادمي6323

اإلصالح الدیمقراطي في الوطن العربي /  عبد القادر رزیق المخادمي.

28065-28067                                                                                                                      

.  عبد القادر رزیق المخادمي6324

النظام الدولي الجدید الثابت و المتغیر /  عبد القادر رزیق المخادمي.

47201-47203                                                                                                                      

.  عبد القادر رزیق المخادمي6325
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النظام الدولي الجدید الثابت والمتغیر /  عبد القادر رزیق المخادمي.

50910                                                                                                                                  

.  عبد القادر رزیق المخادمي6326

قیاد "أفریكوم" المریكیة حرب باردة أم سباق للتسلق /  عبد القادر رزیق المخادمي.

50911                                                                                                                                  

.  عبد القادر رزقي المخادمي6327

سباق التسلح الدولي /  عبد القادر رزقي المخادمي.

38841-38845                                                                                                                      

.  عبد القادر زیادیة6328

دراسة عن افریقیا جنوب الصحراء /  عبد القادر زیادیة.

46959-46963                                                                                                                      

.  عبد القادر زھیر النقوزي6329

المفھوم القانوني لجرائم اإلرھاب الداخلي والدولي /  عبد القادر زھیر النقوزي.

35612-35614                                                                                                                      

.  عبد القادر قبیحي6330

االتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات /  عبد القادر قبیحي.

42213-42215                                                                                                                      

.  عبد القادر عدو6331

المنازعات اإلداریة /  عبد القادر عدو.

55250-55253                                                                                                                      

.  عبد القادر فضیل6332

المدرسة في الجزائر /  عبد القادر فضیل.

47146-47147                                                                                                                      

.  عبد القادر فھمي6333

2006.المدخل إلى دراسة اإلستراتیجیة /  عبد القادر فھمي. - عمان : دار مجدالوي، 

اإلستراتیجیة؛ العالقات الدولیة

إستھلت الدراسة في فصلھا األول باإلطار المفاھیمي لموضوع اإلستراتیجیة من المفھوم التعریف وتحدید نطاق وأوجھ إستخدامھ، والفصل الثاني درس العالقة بین 
اإلستراتیجیة وموضوعات وثیقة الصلة بھا وھي النظریة الجیوبولیتیكیة والنظریة الجیوستراتیجیة. وإنشغل الفصل الثالث بماعالجة ظاھرة الحرب ومكانتھا في الفكر 

اإلنساني. أما الفصل الرابع فقد إنصرف إلى دراسة استراتیجیة المھاجمة والصراع بشقیھا التقلیدي والنووي، فضال عن البعد الثالث الذي فرضتھ الثورة المعلوماتیة أال 
وھو الثورة التكنو-معلوماتیة.وال تغفل الدراسة في الفصل الخامس منھا واحدا من بین أكثر الموضوعات إثارة في الدراسات اإلستراتیجیة وھو موضوع الردع. أما 

الفصل السادس فقد بدراسة األزمة الدولیة. أما الفصول المتبقیة فقد انصرفت إلى دراسة نماذج تطبیقیة الستراتیجیات بعض القوى اإلقلیمیة والدولیة.
31167-31172                                                                                                                      

.  عبد القادر فھمي6334

الفكر السیاسي واالستراتیجي للوالیات المتحدة األمریكیة /  عبد القادر فھمي.
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44177-44181                                                                                                                      

.  عبد القادر فھمي6335

المدخل الى دراسة االستراتیجیة /  عبد القادر فھمي.

51139-51143                                                                                                                      

.  عبد القادر فھمي6336

المدخل إلى دراسة اإلستراتیجیة /  عبد القادر فھمي.

51944-51948                                                                                                                      

.  عبد القدار وقواق6337

المرافعة الكبرى /  عبد القدار وقواق.

33692                                                                                                                                  

.  عبد الغني نصر علي6338

سیاسة اإلصالحات األمریكیة /  عبد الغني نصر علي.

54660-54662                                                                                                                      

.  عبد الغني بسیوني6339

النظم السیاسیة النظریة العامة للدولة_ الحكومات|_ الحقوق والحریات /  عبد الغني بسیوني.

35822                                                                                                                                  

.  عبد الغني عماد6340

1 / 2.الحركات اإلسالمیة في الوطن العربي 

53816-53820                                                                                                                      

.  عبد الغني، عماد6341

سوسیولوجیا الھویة : جدلیات الوعي والتفكك واعادة البناء / عماد عبد الغني.

55639/1-55639/2                                                                                                              

.  عبد العلیم محمد6342

 /  عبد العلیم محمد.2003-1996تحوالت السیاسیة والمجتمع في إسرائیل 

36088-36092                                                                                                                      

.  عبد العلیم مجاوي6343

ھذا البلد بلدنا /  عبد العلیم مجاوي.

55096                                                                                                                                  

.  عبد العال الباقوري6344

وعد بوش.... بلفور جدید /  عبد العال الباقوري.

36228-36233                                                                                                                      
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.  عبد العال الدیربي6345

جرائم الفساد بین آلیات المكافحة الوطنیة و الدولیة /  عبد العال الدیربي.

48392-48396                                                                                                                      

.  عبد العالي دبلة6346

الدولة : رؤیة سوسیولوجیة /  عبد العالي دبلة.

35733                                                                                                                                  

.  عبد العالي حور6347

دراسات استراتیجیة : حقوق االنسان  في الشراكة /  عبد العالي حور.

42338-42740                                                                                                                      

.  عبد العالي رزاقي6348

الشعر الجزائري المعاصر /  عبد العالي رزاقي.

33938                                                                                                                                  

.  عبد العالي رزاقي6349

األحزاب السیاسیة في الجزائر خلفیات و حقائق /  عبد العالي رزاقي.

33959                                                                                                                                  

.  عبد العالي رزاقي6350

ما ال یقال : سیناریوھات التغیر في الوطن العربي /  عبد العالي رزاقي.

42429-42438                                                                                                                      

.  عبد العالي رزاقي6351

1990.األحزاب السیاسیة في الجزائر خلفیات وحقائق /  عبد العالي رزاقي. - 

47942-47943                                                                                                                      

.  عبد العاطي محمد أحمد6352

الفكر السیاسي لإلمام محمد عبده /  عبد العاطي محمد أحمد.

55029-55033                                                                                                                      

.  عبد العاطي بدر سالمان6353

الصراع على المیاه في المنطقة العربیة- مشروع قناة البحرین المخاطر الطبیعیة واألثار البیئیة /  عبد العاطي بدر سالمان.

43359-43363                                                                                                                      

.  عبد العاطي، عمرو6354

أمن الطاقة في السیاسة الخارجیة األمیركیة / عمرو عبد العاطي.

55591                                                                                                                                  

.  عبد العزیز أبو نبعة6355
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المفاھیم اإلداریة الحدیثة /  عبد العزیز أبو نبعة.

48168-48172                                                                                                                      

.  عبد العزیز أبو فضة6356

الحرب السادسة /  عبد العزیز أبو فضة.

34795-34800                                                                                                                      

.  عبد العزیز، محمد مرسي اسحاق6357

2014. - 119.صراع النفط بین السودان وجنوب السودان / محمد مرسي اسحاق عبد العزیز. - السودان : الدار العالمیة، 

55817/1-55817/4                                                                                                              

.  عبد العزیز محمود أبو فضة6358

الحرب السادسة /  عبد العزیز محمود أبو فضة.

36083-36087                                                                                                                      

.  عبد العزیز مخیمر6359

دلیل المدیر العربي في التخطیط االستراتیجي /  عبد العزیز مخیمر.

50644-50648                                                                                                                      

.  عبد العزیز المقالح6360

عبد الناصر و الیمن /  عبد العزیز المقالح.

44780-44784                                                                                                                      

.  عبد العزیز الدوري6361

مقدمة في تاریخ صدر اإلسالم /  عبد العزیز الدوري.

46954-46955                                                                                                                      

.  عبد العزیز العیشاوي6362

محاضرات في المسؤولیة الدولیة /  عبد العزیز العیشاوي.

39547-39551                                                                                                                      

.  عبد العزیز العشاوي6363

حقوق اإلنسان في القانون الدولي /  عبد العزیز العشاوي.

39794-39798                                                                                                                      

.  عبد العزیز العشاوي6364

فض النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة /  عبد العزیز العشاوي.

47488-47489                                                                                                                      

.  عبد العزیز العشاوي6365

فض النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة /  عبد العزیز العشاوي.
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47784-47788                                                                                                                      

.  عبد العزیز العشاوي6366

القانون الدولي االنساني /  عبد العزیز العشاوي.

50826-50830                                                                                                                      

.  عبد العزیز العشاوي6367

فض النزاعات الدولیة /  عبد العزیز العشاوي.

50841-50845                                                                                                                      

.  عبد العزیز العشاوي / علي أوھاني6368

فض النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة /  عبد العزیز العشاوي / علي أوھاني.

54175-54179                                                                                                                      

.  عبد العزیز بن حمید الحمید6369

أعمال المستشرقین العربیة في المعجم العربي /  عبد العزیز بن حمید الحمید.

55208-55208/1                                                                                                                  

.  عبد العزیز بن حبتور6370

اإلدارة العامة المقارنة /  عبد العزیز بن حبتور.

42938-42940                                                                                                                      

.  عبد العزیز بدر النداوي6371

عولمة إدارة الموارد البشریة /  عبد العزیز بدر النداوي.

28908-28910                                                                                                                      

.  عبد العزیز حمودة6372

علم الجمال /  عبد العزیز حمودة.

33996                                                                                                                                  

.  عبد العزیز جراد6373

1992.العالقات الدولیة /  عبد العزیز جراد. - الجزائر : المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، 

34068                                                                                                                                  

.  عبد العزیز رفاعي6374

الطابع القومي للشخصیة المصریة -بین ااإلجابیة والسلبیة /  عبد العزیز رفاعي.

39963                                                                                                                                  

.  عبد العزیز سلیمان / عبد المجید نعنعي6375

تاریخ الوالیات المتحدة األمریكیة الحدیث /  عبد العزیز سلیمان / عبد المجید نعنعي.

54222                                                                                                                                  

622



.  عبد العزیز سلیمان نوار6376

 /  عبد العزیز سلیمان نوار.1943-1944العالقات العراقیة اإلیرانیة دراسة في دبلوماسیة المؤتمرات مؤتمر أضروم 

6405-3916-3920                                                                                                                

.  عبد العزیز سالم6377

بحوث مشرقیة ومغربیة في التاریخ والحضارة اإلسالمیة /  عبد العزیز سالم.

36392-36396                                                                                                                      

.  عبد العزیز سالم6378

محاضرات في تاریخ الحضارة اإلسالمیة /  عبد العزیز سالم.

36437-36441                                                                                                                      

.  عبد العزیز سالم6379

التاریخ السیاسي و الحضاري للدولة العربیة /  عبد العزیز سالم.

49399-49402                                                                                                                      

.  عبد العزیز سالم6380

التاریخ العربي منذ ظھور اإلسالم /  عبد العزیز سالم.

49403-49405                                                                                                                      

.  عبد العزیز سالم6381

تاریخ الدولة العربیة /  عبد العزیز سالم.

49406-49410                                                                                                                      

.  عبد العزیز صالح6382

حضارة مصر القدیمة و آثارھا /  عبد العزیز صالح.

54800-54804                                                                                                                      

.  عبد العزیز صالح بن حبتور6383

2008.مبادئ االدارة العامة /  عبد العزیز صالح بن حبتور. - عمان : دار المسیرة للنشر والتوزیع، 

اإلدارة العامة؛ إدارة األفراد
31421-31426                                                                                                                      

.  عبد العزیز شحاذة المنصور6384

المسألة المائیة في السیاسة السوریة تجاه تركیا /  عبد العزیز شحاذة المنصور.

39266-39267                                                                                                                      

.  عبد العزیز قاسم6385

نھایة التاریخ /  عبد العزیز قاسم.

38224-38225                                                                                                                      

.  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة6386

623



2009.اإلنحراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري /  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة. - اإلسكندریة : منشأة المعارف، 

اإلنحراف بالسلطة؛ السلطة
30752-30757                                                                                                                      

.  عبد العزیز فھمي ھیكل6387

موسوعة المسطلحات االقتصادیة واإلحصائیة /  عبد العزیز فھمي ھیكل.

49870-49874                                                                                                                      

.  عبد العزیز وطبان6388

 /  عبد العزیز وطبان.1830-1985اإلقتصاد الجزائري ماضیھ و حاضره 

51310                                                                                                                                  

.  عبد العزیز وعلي6389

أحداث ووقائع في تاریخ ثورة التحریر بالوالیة الثالثة /  عبد العزیز وعلي. - الجزائر : دار الجزائر للكتاب، دت.

48014                                                                                                                                  

.  عبد الغفارحنفي محمد فرید الصحن6390

إدارة األعمال /  عبد الغفارحنفي محمد فرید الصحن.

12158-12159                                                                                                                      

.  عبد الغفور أحمد6391

المدخل إلى طرق البحث العلمي /  عبد الغفور أحمد.

34664-34669                                                                                                                      

.  عبد الغفور أحمد6392

المدخل إلى العلوم البیئیة /  عبد الغفور أحمد.

43951-43955                                                                                                                      

.  عبد الغفور أحمد6393

المدخل إلى طرق البحث العلمي /  عبد الغفور أحمد.

43956-43956                                                                                                                      

.  عبد الفتاح أمین ربعي6394

مالحقة مرتكبي جریمة التعذیب /  عبد الفتاح أمین ربعي.

53215-53219                                                                                                                      

.  عبد الفتاح أبو عیشة6395

موسوعة القادة السیاسیین /  عبد الفتاح أبو عیشة.

52363-52367                                                                                                                      

.  عبد الفتاح محمد وھیبھ6396

1980.في جغرافیة العمران /  عبد الفتاح محمد وھیبھ. - بیروت : دار النھضة العربیة، 
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34084                                                                                                                                  

.  عبد الفتاح مراد6397

موسوعة البحث العلمي واعداد الرسائل /  عبد الفتاح مراد. - اإلسكندریة : الكرنك للكمبیوتر، د.ت..

موسوعة-؛ البحث العلمي
30104-30108                                                                                                                      

.  عبد الفتاح مراد6398

منظمة التجارة العالمیة و العولمة و األقلمة /  عبد الفتاح مراد.

45325-45329                                                                                                                      

.  عبد الفتاح مراد6399

 /  عبد الفتاح مراد.FEAموسوعة مصطلحات الجات و منظمة التجارة العالمیة 

45333-45335                                                                                                                      

.  عبد الفتاح مصطفى6400

الجریمة المنظمة : التعریف و األنماط /  عبد الفتاح مصطفى.

54475-54476                                                                                                                      

.  عبد الفتاح اسماعیل6401

منافع المستثمر العربي من التنویع في السوق العربیة الموحدة /  عبد الفتاح اسماعیل.

50628-50632                                                                                                                      

.  عبد الفتاح بیومي حجازي6402

التجارة عبر االنترنت /  عبد الفتاح بیومي حجازي.

ا التجارة االلكترونیة؛ التشریعات؛ االنترنیت
29764                                                                                                                                  

.  عبد الفتاح یاغي6403

السیاسات العامة النظریة والتطبیق /  عبد الفتاح یاغي.

42154-42158                                                                                                                      

.  عبد الفتاح یاغي6404

السیاسات العامة : النظریة و التطبیق /  عبد الفتاح یاغي.

51514-51518                                                                                                                      

.  عبد الفتاح یاغي6405

السیاسات العامة : النظریة و التطبیق /  عبد الفتاح یاغي.

54105-54107                                                                                                                      

.  عبد الفتاح حجازي6406

2005.مقدمة في حقوق الملكیة الفكریة وحمایة المستھلك في عقود التجارة اإللكترونیة /  عبد الفتاح حجازي. - اإلسكندریة : دار الفكر الجامعي، 
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الملكیة الفكریة، المستھلك؛ التجارة اإللكترونیة
31449-31451                                                                                                                      

.  عبد الفتاح حسن أبو علیة6407

المملكة العربیة السعودیة و قضیة فلسطین /  عبد الفتاح حسن أبو علیة.

55228-55229                                                                                                                      

.  عبد الفتاح حسن ابو عالیا6408

تاریخ األمریكیتین /  عبد الفتاح حسن ابو عالیا.

34014/1                                                                                                                              

.  عبد الفتاح عبد الباقي6409

أحكام القانون المدني المصري عقد اإلیجار األحكام العامة /  عبد الفتاح عبد الباقي.

 ھذا الكتاب تم استبعاده من الرفوف33923

.  عبد الھ بن شیخ6410

اإلرھاب /  عبد الھ بن شیخ.

38219-38223                                                                                                                      

.  عبد الھ ركیبي6411

 /  عبد الھ ركیبي.1989 في الملتقى األول بباتنة 1954معالم بارزة في ثورة نوفمبر 

33946                                                                                                                                  

.  عبد الھ شریط6412

تاریخ الثقافة و األدب في المشرق و المغرب /  عبد الھ شریط.

33972                                                                                                                                  

.  عبد الھادي الجوھري6413

علم اجتماع اإلدارة : مفاھیم وقضایا /  عبد الھادي الجوھري.

35707                                                                                                                                  

.  عبد الھادي الجوھري6414

دراسات في التنمیة اإلجمتاعیة /  عبد الھادي الجوھري.

35752                                                                                                                                  

.  عبد الھادي الجوھري6415

دراسات في التنمیة اإلجتماعیة /  عبد الھادي الجوھري.

45419-45423                                                                                                                      

.  عبد الھادي بن زیطة6416

حمایة برامج الحاسوب في التشریع الجزائري وفقا ألحكام قانون حقوق المؤلف الجدید /  عبد الھادي بن زیطة.

32123-23127                                                                                                                      
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.  عبد الھادي بوعزة6417

دراسات في القانون الدولي و الشؤون الدولیة /  عبد الھادي بوعزة.

51939-51943                                                                                                                      

.  عبد الھادي علي النجار6418

دروس في االقتصاد السیاسي /  عبد الھادي علي النجار.

5050-10846                                                                                                                        

.  عبد اإللھ بلقزیز6419

حزب هللا : من التحریر إلى الردع /  عبد اإللھ بلقزیز.

39228-39229                                                                                                                      

.  عبد اإللھ بلقزیز6420

الفرانكفونیة : أیدیلوجیا_سیاساتتحدید ثقافي لغوي /  عبد اإللھ بلقزیز.

40511-40515                                                                                                                      

.  عبد اإللھ بلقزیز6421

محمد أركون المفكر والباحث واإلنسان /  عبد اإللھ بلقزیز.

40783-40787                                                                                                                      

.  عبد اإللھ بلقزیز6422

الثورة و اإلنتقال الدیمقراطي في الوطن العربي : نحو خطة طریق /  عبد اإللھ بلقزیز.

48831-48835                                                                                                                      

.  عبد اإللھ بلقزیز6423

ریاح التغییر في الوطن العربي : حلقات نقاشیة عن مصر /  عبد اإللھ بلقزیز.

48861-48865                                                                                                                      

.  عبد اإللھ بلقزیز6424

الربیع العربي.....؟ إلى أین؟ : أفق جدید للتغییر الدیمقراطي /  عبد اإللھ بلقزیز.

48871-48875                                                                                                                      

.  عبد الواحد6425

الجودة الشاملة_ التطور اإلقتصادي وإدارة الجودة الشاملة /  عبد الواحد.

43513-43514                                                                                                                      

.  عبد الواحد ادمیر6426

العرب في األرجنتین /  عبد الواحد ادمیر.

24294-24296                                                                                                                      

.  عبد الودود، ولد الشیخ6427
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القبیلة والدولة في افریقیا / ولد الشیخ عبد الودود.

55641/1-55641/2                                                                                                              

.  عبد الوھاب6428

من ھم الیھود /  عبد الوھاب.

32610-32614                                                                                                                      

.  عبد الوھاب6429

الصھیونیة والعنف /  عبد الوھاب.

32705-32709                                                                                                                      

.  عبد الوھاب میھوب عامر6430

الحریة السیاسیة في الشریعة اإلسالمیة : دراسة مقارنة /  عبد الوھاب میھوب عامر.

51919-51923                                                                                                                      

.  عبد الوھاب المسیري6431

الصھیونیة والنازیة /  عبد الوھاب المسیري.

32680-32684                                                                                                                      

.  عبد الوھاب المسیري6432

l.موسوعة الیھود و الیھودیة میسرة /  عبد الوھاب المسیري

52125/1-52129/1                                                                                                              

.  عبد الوھاب المسیري6433

l.موسوعة الیھود و الیھودیة میسرة /  عبد الوھاب المسیري

52125/2-52129/2                                                                                                              

.  عبد الوھاب المسیرى6434

نھایة التاریخ مقدمة لدراسة بنیة الفكر الصھیوني /  عبد الوھاب المسیرى.

39944                                                                                                                                  

.  عبد الوھاب، ایمن السید6435

المنظمات االقلیمیة / ایمن السید عبد الوھاب.

المنظمات االقلیمیة
55976                                                                                                                                  

.  عبد الوھاب حمید6436

التحول الدیمقراطي في العراق /  عبد الوھاب حمید.

33183-33185                                                                                                                      

.  عبد الوھاب حمید رشید6437

التحول الدیمقراطي في العراق /  عبد الوھاب حمید رشید.
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39234-39235                                                                                                                      

.  عبد الوھاب دربال6438

الدیمقراطیة بین اإلدعاء والممارسة /  عبد الوھاب دربال.

39734-39738                                                                                                                      

.  عبد الوھاب دربال، ا6439

الدیمقراطیة بین االدعاء والممارسة / ا عبد الوھاب دربال.

32018-32022                                                                                                                      

.  عبد الوھاب عزام6440

كلیلة و دمنة /  عبد الوھاب عزام.

33919                                                                                                                                  

.  غبي برقیلیي6441

 /  غبي برقیلیي.1880-1962الطلبة الجزائریون في الجامعة الفرنسیة 

33662                                                                                                                                  

.  عبد حسین زیني6442

مبادئ اإلحصاء اإلقتصادي /  عبد حسین زیني.

55039-55043                                                                                                                      

.  عبدالرحمن تومي6443

االصالحات االقتصادیة في الجزائر : الواقع و اآلفاق /  عبدالرحمن تومي.

47635-47638                                                                                                                      

.  عبدالرحمان توفیق6444

االدارة باألھداف : السھل الممتنع لتحقیق النتائج /  عبدالرحمان توفیق.

50014-50018                                                                                                                      

.  غتحي درویش عشیبة6445

دراسات في تطویر التعلیم الجامعي /  غتحي درویش عشیبة.

-30038                                                                                                                                

.  عبید صبطي6446

الداللة و المعني في الصورة /  عبید صبطي.

47724-47728                                                                                                                      

.  عبیدات _ عدس6447

البحث العلمي مفھومھوادواتھ واسالیبھ /  عبیدات _ عدس.

43875-43877                                                                                                                      

629



.  عبیدة صبحي6448

مدخل إلى العالقات العامة /  عبیدة صبحي.

47518                                                                                                                                  

.  عبیدة صبطي6449

مدخل إلى العالقات العامة /  عبیدة صبطي.

39829-39833                                                                                                                      

.  عبیدة صبطي6450

مدخل إلى العالقات العامة /  عبیدة صبطي.

47485-47487                                                                                                                      

.  عبیدة صبطي / كلثوم سعودي6451

مدخل إلى العالقات العامة /  عبیدة صبطي / كلثوم سعودي.

54256-54260                                                                                                                      

.  عبیدي الشافعي6452

قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ /  عبیدي الشافعي.

39422-39426                                                                                                                      

.  عبیدي الشافعي6453

الموسوعة الجنائیة قانون مكافحة التھریب /  عبیدي الشافعي.

39477-39481                                                                                                                      

.  عبیر أمین6454

تزییف وعي الشباب بین العولمة و الدعاة الجدد /  عبیر أمین.

51316                                                                                                                                  

.  عبیر فرحات علي6455

الدور االفریقي في االسراع بالریادة الصینیة لالقتصاد العالمي /  عبیر فرحات علي.

50736-50740                                                                                                                      

.  عبده مختار موسى6456

مسألة الجنوب ومھددات الوحدة في السودان /  عبده مختار موسى.

38967-38971                                                                                                                      

.  عبده مختار موسى6457

مسألة الجنوب ومھددات الوحدة في السودان /  عبده مختار موسى.

40571-40575                                                                                                                      

.  غبوش نعمان6458
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معاھدات دولیة لحقوق اإلنسان تعلو القانون /  غبوش نعمان.

32193-32197                                                                                                                      

.  غي ھرمیھ6459

معجم علم السیاسة والمؤسسات السیاسیة /  غي ھرمیھ.

37378-37381                                                                                                                      

.  عدن جھالن6460

الفكر السیاسي عند اإلباطیة /  عدن جھالن.

50397-50399                                                                                                                      

.  عدنان أمن شعبان6461

محاضرات اإلمارات : مفھوم األمن في ظل النظام /  عدنان أمن شعبان.

42735-42737                                                                                                                      

.  عدنان الخالدي6462

موسوعة أشھر جواسیس العالم /  عدنان الخالدي.

50134-50138                                                                                                                      

.  عدنان الخالدي6463

موسوعة أشھر جواسیس العالم /  عدنان الخالدي.

52392-52396                                                                                                                      

.  عدنان السامراني6464

اإلدارة المالیة /  عدنان السامراني.

43585-43588                                                                                                                      

.  عدنان السید حسن6465

العالقات الدولیة في اإلسالم /  عدنان السید حسن.

37314-37315                                                                                                                      

.  عدنان السید حسن6466

نظریة العالقات الدولیة /  عدنان السید حسن.

37338-37342                                                                                                                      

.  عدنان السید حسن6467

العالقات الدولیة في اإلسالم /  عدنان السید حسن.

42532-42534                                                                                                                      

.  عدنان السید حسین6468

نظریة العالقات الدولیة /  عدنان السید حسین.
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34920-34925                                                                                                                      

.  عدنان العذاري6469

قیاس مؤشرات الفقر في الوطن العربي /  عدنان العذاري.

34941-34946                                                                                                                      

.  عدنان العذاري6470

الریاضیات و االقتصاد : نظریة و تطبیق /  عدنان العذاري.

46207-46211                                                                                                                      

.  عدنان العذاري6471

قیاس مؤشرات الفقر في الوطن العربي /  عدنان العذاري.

46415-46419                                                                                                                      

.  عدنان العذاري6472

اكتشاف الدورات االقتصادیة االمریكیة /  عدنان العذاري.

46228-46236                                                                                                                      

.  عدنان العذراوي6473

قیاس مؤشرات الفقر في الوطن العربي /  عدنان العذراوي.

43817-43818                                                                                                                      

.  عدنان حسین6474

العالقات الدولیة في اإلسالم /  عدنان حسین.

34830-34835                                                                                                                      

.  عدنان حسین6475

العالقات الدولیة في االسالم /  عدنان حسین.

44147-44147                                                                                                                      

.  عدنان صافي6476

الجیوبولیتیكا /  عدنان صافي.

43173-43177                                                                                                                      

.  عدنان سید حسین6477

تطور الفكر السیاسي /  عدنان سید حسین.

36871-36872                                                                                                                      

.  عدنان زھران6478

التنظیم الدولي و المنظمات المعاصرة /  عدنان زھران.

54470-54474                                                                                                                      
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.  عیاد محمد سمیر6479

التكامل الدولي : دراسة في النظریات و التجارب /  عیاد محمد سمیر.

50532-50535                                                                                                                      

.  عیاد طاھر6480

عالقة النظام السیاسي بالنظم اإلداریة في لیبیا /  عیاد طاھر.

45207-45215                                                                                                                      

.  عیاد عبد العزیز6481

2007.تبییض األموال والقوانین واإلجراءات المتعلقة بالوقایة منھا ومكافحتھا في الجزائر /  عیاد عبد العزیز. - الجزائر : دار الخلدونیة، 

تبییض األموال؛ المنظمة العالمیة للتجارة
31958-31962                                                                                                                      

.  عیاد عبد العزیز6482

تبیض األموال و القوانین و اإلجراءات المتعلقة بالوقایة منھا /  عیاد عبد العزیز.

47754-47758                                                                                                                      

.  عجب، نسرین6483

الثورة االفتراضیة : دور وسائل التواصل االجتماعي في الثورات / نسرین عجب.

55757/1-55757/2                                                                                                              

.  عجة الجیاللي6484

قانون المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة من إشتراكیة التسییر إلي الخوصصة /  عجة الجیاللي.

32158-32162                                                                                                                      

.  عجة جیاللي6485

الوجیز في قانون العمل و الحمایة اإلجتماعیة /  عجة جیاللي.

32078-32082                                                                                                                      

.  عید أبو المعاطي6486

الخبرة الیابانیة في تعلیم و تعلم العلوم /  عید أبو المعاطي.

47334-47335                                                                                                                      

.  عدي الخیر هللا6487

بعد نصف قرن على استقالل وطن یتجدد : الجزائر في الذاكرة العراقیة /  عدي الخیر هللا.

47617-47618                                                                                                                      

.  عید ربیع6488

المنظمات الدولیة ودورھا في فض المنازعات بین الدول /  عید ربیع.

43442-43446                                                                                                                      

.  عدي عطا حمادي الیاسین6489
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مھاراتع إدارة و تنظیم الوقت /  عدي عطا حمادي الیاسین.

52777-52781                                                                                                                      

.  عجیل، ابراھیم محسن6490

الشركات متعددة الجنسیات و سیادة الدولة / ابراھیم محسن عجیل.

55578/1-55578/2                                                                                                              

.  غیصل حسونة6491

2007.إدارة الموارد البشریة /  غیصل حسونة. - عمان : دار أسامة، 

إدارة الموارد البشریة؛ إدارة األعمال؛ اإلدارة
29962-29967                                                                                                                      

.  عیصام عبد الفتاح6492

دارفور : وجع في قلب العروبة /  عیصام عبد الفتاح.

41057-41061                                                                                                                      

.  غیضان السید علي6493

الفلسفة الطبیھیة واإللھیة النفس والعقل /  غیضان السید علي.

37861-37865                                                                                                                      

.  عیسى أحمد6494

ثالثیة السالم والتنمیة والدیمقراطیة /  عیسى أحمد.

40181-40183                                                                                                                      

.  عیسى الشماس6495

المجتمع المدني المواطنة والدیمقراطیة /  عیسى الشماس.

33009-33013/1                                                                                                                  

.  عیسى بوصیاف6496

2011. /  عیسى بوصیاف. - الجزائر : دار النعمان، 1919-1992التحضیر ألول نوفمر  بقلم الرئیس الراحل محمد بوصیاف 

48071                                                                                                                                  

.  عیسى جرادي6497

األحزاب السیاسیة في الجزائر /  عیسى جرادي.

39704-39708                                                                                                                      

.  عیسى كشیدة6498

2010.مھندسو الثورة شھادة /  عیسى كشیدة. - الجزائر : الشھاب، 

48079                                                                                                                                  

.  عیسى عبد هللا6499

في نظریة المعرفة /  عیسى عبد هللا.
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46564-46568                                                                                                                      

.  عیسى عبد هللا6500

في نظریة المعرفة /  عیسى عبد هللا.

48585-48588                                                                                                                      

.  عیسي غسان رالربضي6501

2008.مسؤولیة الناقل الجوي الدولي /  عیسي غسان رالربضي. - عمان : دار الثقافة، 

الناقالت الجویة؛ القانون؛ الجمھوریة العربیة المصریة/األردن
30023-30028                                                                                                                      

.  عدھان مریزق6502

تسیر الموارد البشریة /  عدھان مریزق.

37178-37182                                                                                                                      

.  غربي-فوكة-مرسي6503

التحوالت السیاسیة و إشكالیة التنمیة /  غربي-فوكة-مرسي.

48636-48640                                                                                                                      

.  غربي/فوكة/مرسي6504

الھجرة غیر الشرعیة /  غربي/فوكة/مرسي.

48656-48660                                                                                                                      

.  غریب محمد6505

علم االجتماع الریفي /  غریب محمد.

34011                                                                                                                                  

.  غریب الجمال6506

المصاریف و األعمال المصرفیة في الشریعة اإلسالمیة و القانونیة /  غریب الجمال.

4915-4916                                                                                                                          

.  غریب حكیم6507

السیاسة الدولیة و القانون الدولي : مكافحة اإلرھاب الجوي /  غریب حكیم.

54951-54955                                                                                                                      

.  غریب عبد السمیع6508

البحث العلمي االجتماعي ( بین النظریة واإلمرایقیة /  غریب عبد السمیع.

43016-43018                                                                                                                      

.  غریش، أالن6509

اإلسالم و الجمھوریة و العالم / أالن غریش.

55593                                                                                                                                  
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.  غریغوري ولبیرت6510

تغییر فنزویال بأخذ السلطة = تاریخ حكومة تشافیز و سیاستھا /  غریغوري ولبیرت.

55216                                                                                                                                  

.  عرف نصر محمد6511

اابستومولوجیا السیاسیة المقرنة /  عرف نصر محمد.

37294-37296                                                                                                                      

.  عرفان شھید6512

روما والعرب /  عرفان شھید.

37411-37415                                                                                                                      

.  عرفات ابراھیم6513

اإلدارة المالیة الدولیة والتعامل بالعمالت األجنبیة /  عرفات ابراھیم.

43589-43593                                                                                                                      

.  عرفات ابراھیم فیاض6514

إدارة األعمال الدولیة /  عرفات ابراھیم فیاض.

46192-46196                                                                                                                      

.  عرفة محمد6515

مباشرة المرأة للحقوق و الحریات السیاسیة /  عرفة محمد.

50154-50158                                                                                                                      

.  عرفة محمد عرفة بودي6516

مباشرة المرأة للحقوق و الحریات السیاسیة دراسة وقارنة /  عرفة محمد عرفة بودي.

49604_49700                                                                                                                      

.  عروة زھیر الفال6517

قصة حیاة أدولف ھتلر الكفاحي /  عروة زھیر الفال.

52261-52265                                                                                                                      

.  عروبة جبار الخزرجي6518

القانون الدولي لحقوق اإلنسان /  عروبة جبار الخزرجي.

34517-34522                                                                                                                      

.  عروبة جبار الخزرجي6519

حقوق الطفل بین النظریة والتطبیق /  عروبة جبار الخزرجي.

34612-34615                                                                                                                      

.  عز الدین الخطابي6520
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أسئلة الحداثة ورھاناتھا /  عز الدین الخطابي.

37148-37152                                                                                                                      

.  عز الدین بغدادي6521

2009.اإلختصاص الدستوري لكل من رئیس الجمھوریة و رئیس الحكومة /  عز الدین بغدادي. - اإلسكندریة : مكتبة الوفاء القانونیة، 

رئیس الجمھوریة؛ رئیس الحكومة؛ الدستور
30716-30721                                                                                                                      

.  عز الدین علي محمد سویسي6522

المیزة التنافسیة وفق منظور إستراتیجیات التغییر التنظیمي /  عز الدین علي محمد سویسي.

52256-52260                                                                                                                      

.  عز الدین فؤاد6523

خالصة الفكر اإلشتراكي /  عز الدین فؤاد.

39935                                                                                                                                  

.  عز الدین فؤاد6524

محاضرات النظم الدبلوماسیة والقنصلیة /  عز الدین فؤاد.

39968                                                                                                                                  

.  غسالن شرف الدین6525

مدخل لدراسة األحزاب السیاسیة العربیة /  غسالن شرف الدین.

37948-37949                                                                                                                      

.  غسالن شرف الدین6526

مدخل لدراسة األحزاب السیاسیة العربیة /  غسالن شرف الدین.

42613-42615                                                                                                                      

.  عصمت محمد حسن6527

2002.دراسات في العالقات الدولیة الحدیثة /  عصمت محمد حسن. - اإلسكندریة : دار المعرفة الجامعیة، 

العالقات الدولیة الحدیثة
31122-31127                                                                                                                      

.  عصمت محمد حسن6528

دراسات في العالقات الدولیة الحدیثة /  عصمت محمد حسن.

36343-36347                                                                                                                      

.  عصمت حسن6529

دراسات في العالقات الدولیة الحدیثة /  عصمت حسن.

51182-51186                                                                                                                      

.  عصمت سیف6530

عن العروبة و اإلسالم /  عصمت سیف.
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24091-24093                                                                                                                      

.  عزمي بشارة6531

العرب في إسرائیل : رؤیة من الداخل /  عزمي بشارة.

36754-36758                                                                                                                      

.  عزمي بشارة6532

المجتمع المدني : دراسة نقدیة /  عزمي بشارة.

36809-36812                                                                                                                      

.  عزمي بشارة6533

في المسألة العربیة مقدمة لبیان دیمقراطي /  عزمي بشارة.

24150-24152                                                                                                                      

.  عزمي بشارة6534

فلسطین وثقافة الحریة /  عزمي بشارة.

42484-42486                                                                                                                      

.  عزمي بشارة6535

سوریة : درب اآلالم نحو الحریة /  عزمي بشارة.

48736-48740                                                                                                                      

.  عزمي بشارة6536

من یھودیة الدولة حتى شارون /  عزمي بشارة.

52112-52116                                                                                                                      

.  عزمي بشارة6537

 /  عزمي بشارة.2في الثورة و القابلیة للثورة : ط

53849-53853                                                                                                                      

.  عزمي، بشارة6538

المجتمع المدني دراسة نقدیة / بشارة عزمي.

المجتمع المدني - دراسة نقدیة
55983                                                                                                                                  

.  عزمي عبد الفتاح البشندي6539

2009.الدیمقراطیة األمریكیة و سیاسة الضغط /  عزمي عبد الفتاح البشندي. - اإلسكندریة : المكتب العربي الحدیث، 

الدیمقراطیة األمریكیة؛ سیاسة الضغط
30776-30781                                                                                                                      

.  عطا محمد صالح زھرة6540

2004.في النظریة الدبلوماسیة /  عطا محمد صالح زھرة. - عمان : دار مجدالوي للنشر والتوزیع، 
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الدبلوماسیة
33251-33255                                                                                                                      

.  عطا هللا زیون6541

التجارة الخارجیة /  عطا هللا زیون.

52651-52652                                                                                                                      

.  عطا هللا، علي الزبون6542

2015. - 261.ادارة الجودة الشاملة : مفاھیم وتطبیقات / علي الزبون عطا هللا، خالد بني حمدان. - عمان : الیازوري، 

55832/1-55832/8                                                                                                              

.  عصام نعمان6543

العرب على المفترق /  عصام نعمان.

38449-38453                                                                                                                      

.  عصام نعمان6544

أمریكا واإلسالم والسالح /  عصام نعمان.

38512-38516                                                                                                                      

.  عصام نعمة6545

دساتیر الدول العربیة /  عصام نعمة.

38566-38570                                                                                                                      

.  عصام نعمة اسماعیل6546

النظم اإلنتخابیة /  عصام نعمة اسماعیل.

37203-37207                                                                                                                      

.  عصام نور6547

2006.دول العالم النامیة و تحدیات القرن الحادي و العشرون /  عصام نور. - اإلسكندریة : مؤسسة شباب الجامعة، 

العالم الثالث؛ تحدیات؛ التكنولوجیا
33266-33270                                                                                                                      

.  عصام نور6548

دور المرأة في تنمیة المجتمع /  عصام نور.

49364-49368                                                                                                                      

.  عصام نور6549

دول العالم النامیة و تحدیات القرن /  عصام نور.

49425-49429                                                                                                                      

.  عصام نور سوریة6550

العولمة وأثارھا في المجتمع اإلسالمي /  عصام نور سوریة.

41367-41371                                                                                                                      
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.  عصام نورالدین6551

إدارة المعرفة و التكنولوجیا الحدیثة /  عصام نورالدین.

50075-50078                                                                                                                      

.  عصام محمد6552

الجغرافیا السیاسیة /  عصام محمد.

44090-44094                                                                                                                      

.  عصام محمد ابراھیم6553

الجغرافیا السیاسیة /  عصام محمد ابراھیم.

46055-46057                                                                                                                      

.  عطاء هللا زرارفة6554

المدخل إلى فلسفة ابن سینا /  عطاء هللا زرارفة.

53954-53958                                                                                                                      

.  عصام الدبس6555

النظام  السیاسیة_ أسس التنظیم السیاسي /  عصام الدبس.

34884-34889                                                                                                                      

.  عصام الدبس6556

النظم السیاسیة- أسس التنظیم السیاسي الدولي- الحكومات- الحقوق و الحریات /  عصام الدبس.

43228-43230                                                                                                                      

.  عصام الدبس6557

النظم السیاسیة : أسس التنظیم السیاسي /  عصام الدبس.

44215-44217                                                                                                                      

.  عصام الدین عوض هللا6558

جودة التعلیم و أھداف األلفیة الثالثة للتنمیة /  عصام الدین عوض هللا.

52679-52683                                                                                                                      

.  عزام الخولي6559

اإلقتصاد المقارن /  عزام الخولي.

43622-43626                                                                                                                      

.  عصام السید عبد الحق6560

 /  عصام السید عبد الحق.1982-1997العالقات السعودیة اإلیرانیة  

24342-24351                                                                                                                      

.  عصام الغازي6561
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عمر التلمساني /  عصام الغازي.

52516-52520                                                                                                                      

.  عصام توفیق قمر6562

2009.مقدمة في الخدمة االجتماعیة /  عصام توفیق قمر. - عمان : دار الفكر، 

الخدمات اإلجتماعیة
30086-30088                                                                                                                      

.  عصام توفیق قمر، سحر فتحي مبروك6563

2008.مدخل إلى دراسة المجتمع العربي / سحر فتحي مبروك عصام توفیق قمر، محسن عبد الستار عزب. - عمان : دار الفكر، 

التنمیة اإلجتماعیة؛ المجتمع المحلي؛ البلدان العربیة
30698-30703                                                                                                                      

.  عصام جابر6564

الوظیفة القنصلیة والدبلوماسیة في القانون والممارسة : دراسة مقارنة /  عصام جابر.

35677-35679                                                                                                                      

.  عصام سلیمان6565

األنظمة البرلمانیة بین النظریة والتطبیق /  عصام سلیمان.

34771-34776                                                                                                                      

.  عصام قمر6566

مقدمة في الخدمة االجتماعیة /  عصام قمر، مبروك.

34718-34723                                                                                                                      

.  عصام قمر6567

مقدمة في الخدمة اإلجتماعیة /  عصام قمر، سحر مبروك.

36966-36970                                                                                                                      

.  عصام علي الدبس6568

القانون الدستوري /  عصام علي الدبس.

50983-50987                                                                                                                      

.  عصام علي الدبس6569

 : أسس النظم السیاسیة /  عصام علي الدبس.1النظم السیاسیة ج

54597/1-54601/1                                                                                                              

.  عصام علي الدبس6570

 : الخصائص العامة /  عصام علي الدبس.2النظم السیاسیة ج

54597/2-54601/2                                                                                                              

.  عصام علي الدبس6571

 : السلطة التشریعیة /  عصام علي الدبس.3النظم السیاسیة ج
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54597/3-54601/3                                                                                                              

.  عصام علي الدبس6572

 : السلطة التنفیذیة /  عصام علي الدبس.4النظم السیاسیة ج

54597/4-54601/4                                                                                                              

.  عصام علي الدبس6573

 : السلطة القضائیة /  عصام علي الدبس.5النظم السیاسیة ج

54597/5-54601/5                                                                                                              

.  عصام علي الدبس6574

 /  عصام علي الدبس.6النظم السیاسیة ج

54597/6-54601/6                                                                                                              

.  عصام علي العبیدي6575

األحزاب السیاسیة في إسرائیل /  عصام علي العبیدي.

37456-37457                                                                                                                      

.  عصام علي العبیدي6576

األحزاب السیاسیة في إسرائیل /  عصام علي العبیدي.

42541-42543                                                                                                                      

.  عصام عمر6577

التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة و التغییر الھیكلي في الدول العربیة /  عصام عمر.

45853                                                                                                                                  

.  عصام عبد هللا6578

األسس الفلسفیة للعولمة /  عصام عبد هللا.

52917-52921                                                                                                                      

.  عصام عبد الفتان6579

إغتیاالت سیاسیة ھزت العالم وغیرة وجھ التاریخ /  عصام عبد الفتان.

41663-41667                                                                                                                      

.  عصام عبد الفتاح6580

راسبوتین بین القداسو الدناسة /  عصام عبد الفتاح.

36278-36180                                                                                                                      

.  عصام عبد الفتاح6581

البشیر والسودان یبدأمن جدید /  عصام عبد الفتاح.

41091-41095                                                                                                                      
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.  عصام عبد الفتاح مطر6582

الحكومة اإللكترونیة بین النظریة و التطبیق /  عصام عبد الفتاح مطر.

31604-31609                                                                                                                      

.  عصام عبد الفتاح مطر6583

2008.القانون الدولي اإلنساني مصادره مبادئھ و أھم قواعده /  عصام عبد الفتاح مطر. - اإلسكندریة : دار الجامعة الجدیدة، 

القانون الدولي اإلنساني؛ القانون الدولي
30490                                                                                                                                  

.  عصام إسماعیل6584

ترحیل األجانب /  عصام إسماعیل.

50234-50238                                                                                                                      

، خالد6585 .  عطا

. السیاسة العامة بین التخطیط و التنفیذ : الجزائر أنموذجا / خالد عطا

55482/1-55482/2                                                                                                              

.  غسان العمري6586

نظم المعلومات اإلستراتیجیة _ مدخل معاصر /  غسان العمري، سلوى السامرائي.

35013-35018                                                                                                                      

.  غسان سمیح الزین6587

المسألة الیھودیة /  غسان سمیح الزین.

52963-52967                                                                                                                      

.  غسان صبري كاطع6588

الجھود العربیة لمكافحة جریمة اإلرھاب /  غسان صبري كاطع.

44100-44104                                                                                                                      

.  غسان صبري كاطع6589

الجھود العربیة لمكافحة جریمة اإلرھاب /  غسان صبري كاطع.

54489-54490                                                                                                                      

.  عساسة، سامي6590

ھل انتھت حرب الخلیج / سامي عساسة.

26877-26877/1                                                                                                                  

.  عزب محمد عزب6591

القیادة الفعالة لفریق العمل /  عزب محمد عزب.

48621-48625                                                                                                                      

.  عزب محمد عزب6592
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مھارات المدیر العصري /  عزب محمد عزب.

48626-48630                                                                                                                      

.  عزب محمدعزب6593

أساسیات اإلدارة اإللكترونیة في الشؤون اإلداریة /  عزب محمدعزب.

48616-48620                                                                                                                      

.  عزة جالل مصطفى6594

التخطیط اإلستراتیجي الناجح لمؤسسات التعلیم /  عزة جالل مصطفى.

52301-52305                                                                                                                      

.  عزة خلیل6595

الحركات اإلجتماعیة في العالم العربي /  عزة خلیل.

36573-36574                                                                                                                      

.  عزت حجازي6596

الشباب العربي و مشكالتھ /  عزت حجازي.

51405                                                                                                                                  

.  عزة سید أحمد6597

انھیار مزاعم العولمة /  عزة سید أحمد.

33088-33090                                                                                                                      

.  عزة علي عزت6598

صورة العرب و المسلمین في العالم /  عزة علي عزت.

45196-45205                                                                                                                      

.  عزة على عزت6599

صورة الرئیس في الغرب /  عزة على عزت.

44693-44697                                                                                                                      

.  عزیم جیل6600

دینامیات السیرورة الدیمقراطیة /  عزیم جیل.

32299-32303                                                                                                                      

.  عطیات ابو السعود6601

2002.الحصاد الفلسفي للقرن العشرین /  عطیات ابو السعود. - اإلسكندریة : منشأة المعارف، 

الفلسفة الحدیثة
30920-30922                                                                                                                      

.  عطیة مسوح6602

حوار الحضارات /  عطیة مسوح.
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38374-38378                                                                                                                      

.  عطیة مسوح6603

حوار الحضارات /  عطیة مسوح.

41915-41919                                                                                                                      

.  عطیة حسین، أفندي6604

اإلدارة العامة إطار نظري- مدخل للتطویر و قضایا ھامة في الممارسة / أفندي عطیة حسین.

55297                                                                                                                                  

.  عزیزة بن سمینة بنت عمارة6605

الدول النامیة و أزمة المندیونیة : األسباب و الحلول /  عزیزة بن سمینة بنت عمارة.

54751-54752                                                                                                                      

.  عزوز بن باصر6606

االتفاقیات الجماعیة للعمل في التشریع الجزائري والمقارن /  عزوز بن باصر.

43862-43864                                                                                                                      

.  عقبة زیدان6607

تاریخ الفلسفة /  عقبة زیدان.

37643-37647                                                                                                                      

.  عقیل سعید6608

سوریة وتركیا : الواقع الراھن واحتماالت المستقبل /  عقیل سعید.

47594-47598                                                                                                                      

.  عقیل سعید محفوض6609

 /  عقیل سعید محفوض.2012-1السیاسة الخارجیة التركیة- اإلستمراریة ، التغییر 

48701-48705                                                                                                                      

.  عقیل سعید محفوظ6610

السیاسة الخارجیة التركیة : اإلستمراریة، التغییر /  عقیل سعید محفوظ.

53826-53830                                                                                                                      

.  عقیلة خرباشي6611

العالقات الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان /  عقیلة خرباشي.

32028-32032                                                                                                                      

.  عقیلة خرباشي6612

العالقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان /  عقیلة خرباشي.

39754-39758                                                                                                                      
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.  عقیلة خرباشي6613

مركز مجلس األمة في النظام الدستوري الجزائري /  عقیلة خرباشي.

54190-54194                                                                                                                      

.  عقیلة خرباشي6614

العالقات الوظیفیة بین الحكومة و البرلمان /  عقیلة خرباشي.

54236-54240                                                                                                                      

.  عقیلة ضیف هللا6615

2013. /  عقیلة ضیف هللا. - الجزائر : القاتفلة للنشر والتوزیع، 1954-1962التنظیم السیاسي و االداري للثورة 

51303/1-51302-51303-                                                                                                    

.  عقیلة ضیف هللا6616

1954 / 1962.التنظیم السیاسي و اإلداري للثورة 

55089                                                                                                                                  

.  عقون محمد العربي6617

االقتصاد و المجتمع في الشمال اإلفریقي القدیم /  عقون محمد العربي.

46904-46908                                                                                                                      

.  عفاف مسعد العبد6618

دراسات في تاریخ الشرق األقصى /  عفاف مسعد العبد.

36375-36379                                                                                                                      

.  عفاف خیري نصر6619

دور الطوائف الدینیة في العمل السیاسي في السودان /  عفاف خیري نصر.

42992-42994                                                                                                                      

.  عفیلة خرباشي6620

العالقة الوظیفیة بین الحكومة و البرلمان /  عفیلة خرباشي.

50811-50815                                                                                                                      

.  عفیف شمس الدین6621

المصنف السنوي في اإلجتھاد في القضایا المدنیة /  عفیف شمس الدین.

39883                                                                                                                                  

.  عفرون محرز6622

مذكرات من وراء القبور /  عفرون محرز.

33680                                                                                                                                  

.  غول فرحات6623
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مدخل إلى التسییر /  غول فرحات.

54185-54189                                                                                                                      

.  عوابدي، عمار6624

القانون اإلداري : الجزء األول : النظام اإلداري / عمار عوابدي.

55292                                                                                                                                  

.  عوابدي، عمار6625

القانون اإلداري : الجزء األول : النشاط اإلداري / عمار عوابدي.

55293                                                                                                                                  

.  عواد عباس الحردان6626

فقھ السلطة عند الطوائف و الفرق اإلسالمیة /  عواد عباس الحردان.

50249-50253                                                                                                                      

.  عواطف ابراھیم الحداد6627

إدارة الجودة الشاملة /  عواطف ابراھیم الحداد.

34146-34151                                                                                                                      

.  عواطف بنت محمد یوسف نواب6628

كتب الرحالت في المغرب األقصى مصدر من مصادر تاریخ الحجاز في القرنین الحادي عشر و الثاني عشر الھجریین : دراسة تحلیلیة نقدیة مقارنة /  عواطف بنت 
محمد یوسف نواب.

55205                                                                                                                                  

.  عواطف سراج الدین6629

2009.الوالیات المتحدة األمریكیة والصراع العربي االسرائیلي /  عواطف سراج الدین. - القاھرة : مصر العربیة للنشر والتوزیع، 

الوالیات المتحدة األمریكیة؛ الصراع العربي اإلسرائیلي

مر النزاع العربي اإلسرائلي بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة بمراحل متعددة، كان لكل مرحلة منھا سماتھا الخاصة، وتأثیراتھا على مسار الصراع بشكل أو بأخر. وقد 
لعبت الوالیات المتحدة دورا مھما في إدارة حركة ھذا الصراع في كل مرحلھ، وفق ما تفرضھ مصالحھا " السیاسیة واإلقتصادیة واألمنیة "، ومدى ما یمكن تحقیقھ 

لمساندة تلك المصالح، وانعكاسھا على العوامل التي أدت إلى تحدید الرؤیة األمریكیة للنزاع العربي اإلسرائیلي.وفي ھذه الدراسة محاولة لرصد مالمح الموقف 
" دور حاسم في تاریخ النزاع العربي اإلسرائیلي، لما لعبھ األمركیون من دور مھم 1963-1967األمریكي تجاه قضایا النزاع العربي اإلسرائلي في الفترة من عام "

في رسم المالمح العامة لھذا النزاع، خصوصا بعد إنھیار النفوذ البریطاني منذ نھایات الحرب العالمیة الثانیة .
30446-30451                                                                                                                      

.  عواطف سراج الدین6630

الوالیات المتحدة األمریكیة والصراع العربي اإلسرائیلي /  عواطف سراج الدین.

36536-36540                                                                                                                      

.  عواطف إبراھیم الحداد6631

إدارة الجودة الشاملة /  عواطف إبراھیم الحداد.

35143                                                                                                                                  

.  غوین، دایر6632

الحرب / دایر غوین.
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55541/1-55541/4                                                                                                              

.  عودة، جھاد6633

علم اإلدارة الدولیة : البناء التحتي للعالقات الدولیة / جھاد عودة.

55599                                                                                                                                  

.  عودة، جھاد6634

تقدیر األزمة االستراتیجیة / جھاد عودة.

55606                                                                                                                                  

.  عودة، جھاد6635

صراع قیم النظریة السیاسیة : بین إیران و تركیا و السعودیة / جھاد عودة.

55754                                                                                                                                  

.  عودة، جھاد6636

مقدمة في العالقات الدولیة المتقدمة / جھاد عودة.

55598                                                                                                                                  

.  عوده، جمال6637

مقدمة في السیاسات العامة المقارنة : سیاسات الخدمة المدنیة / جمال عوده.

55531/1-55531/3                                                                                                              

.  عوده، جھاد6638

المفاوضات اإلستراتیجیة و عملیات التسویة اإلقلیمیة في الشرق األوسط / جھاد عوده.

55567/1-55567/3                                                                                                              

.  عوض هللا6639

مبادئ اإلقتصاد السیاسي /  عوض هللا، ناشد.

38675-38679                                                                                                                      

.  عوض سامي6640

معجم المصطلحات العسكریة لصفوف الجیش والقوات البریة والبحریة والجویة /  عوض سامي.

40202-40204                                                                                                                      

  .6641vincent، Baudrand

la Mondialisation / Baudrand vincent، Henry Gérard Marei.

la Mondialisation
55985                                                                                                                                  

.  فالح كاظم6642

العولمة و الجدل الدائر حولھا /  فالح كاظم.

44795-44796                                                                                                                      
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.  فالدیمیر میدفیدیف6643

حكم العواجیز /  فالدیمیر میدفیدیف.

52566-52570                                                                                                                      

.  فالق، محمد6644

إدارة الجودة الشاملة : مفاھیم و تطبیقات / محمد فالق.

55609/1-55609/3                                                                                                              

.  فن القیادة.6645

46844-46848                                                                                                                      

.  فؤاد أندراوس6646

تاریخ اإلشتراكیة البریطانیة /  فؤاد أندراوس.

33911                                                                                                                                  

.  فؤاد أبو اسماعیل6647

إدارة اإلنتاج و وجھة نظر اإلدارة /  فؤاد أبو اسماعیل.

6750                                                                                                                                    

.  فؤاد أبو اسماعیل6648

العلوم السلوكیة في إدارة األعمال /  فؤاد أبو اسماعیل.

6741-6742                                                                                                                          

.  فؤاد محمد عیسى6649

مقومات إقامة منطقة تجاریة تفصیلیة بین الدول العربیة و إفریقیا /  فؤاد محمد عیسى.

50510-50511                                                                                                                      

.  فؤاد اآلغا6650

علم االجتماع العسكري /  فؤاد اآلغا.

50071-50074                                                                                                                      

.  فؤاد األغا6651

علم اإلجتماع العسكري /  فؤاد األغا.

35454-35458                                                                                                                      

.  فؤاد بن غضبان6652

المدن المستدامة و المشروع الحضري نحو تخطیط إستراتیجي مستدام /  فؤاد بن غضبان.

54365-54366                                                                                                                      

.  فؤاد خلیل6653

المجتمع، النظام، البنیة /  فؤاد خلیل.
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42040-42043                                                                                                                      

.  فؤاد صالح السید6654

معجم ألقاب السیاسیین في التاریخ العربي و اإلسالمي /  فؤاد صالح السید.

45504-45513                                                                                                                      

.  فؤاد شاكر6655

2000. /  فؤاد شاكر. - القاھرة : الدار المصریة اللبنانیة، 2موسوعة حصاد القرن العشرین السیاسة والدبلوماسیة - ج 

السیاسة الدبلوماسیة؛ موسوعة؛ القرن العشرین

موسوعة حصاد القرن العشرین تتضمن مسار السیاسة العالمیة وأسالیبھا الدبلوماسیة في النصف األول من القرن العشرین بھدف كشف بواعثھا وجالء فحواھا... 
بإنجازاتھا وإخفاقاتھا.. وما أدت إلیھ من صراعات وكوارث ونكبات في مابین حربین عالمیتین حصدتا مالیین األرواح وخلفتا دمارا وكسادا في معظم دول العالم، 

وتحملت ویالتھا أمم كثیرة وشعوب.. مع اإلشارة إلى مسار الوقائع السیاسیة واألحداث الكبرى التي شھدتھا دول الوطن العربي وماحولھا.
31225-31230                                                                                                                      

.  فؤاد شاكر6656

الجاسوسیة و اإلرھاب /  فؤاد شاكر.

53285-53289                                                                                                                      

.  فؤاد شاكر6657

الجرائم الكبرى /  فؤاد شاكر.

53508-53512                                                                                                                      

.  فؤاد شاكر6658

 /  فؤاد شاكر.2السیاسة و الدبلوماسیة : ج

53518-53522                                                                                                                      

.  فؤاد شاكر6659

 /  فؤاد شاكر.3السیاسة و الدبلوماسیة : ج

53523-53527                                                                                                                      

.  فنسان جیسیر6660

اإلسالموفوبیا /  فنسان جیسیر.

53075-53079                                                                                                                      

.  فلیب برانار6661

العالقات الدولیة /  فلیب برانار.

38786-38790                                                                                                                      

.  فلیح خلف6662

العولمة اإلقتصادیة /  فلیح خلف.

34282-34287                                                                                                                      
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.  فلیح خلف6663

العولمة االقتصادیة /  فلیح خلف.

45854-45863                                                                                                                      

.  فلیح حسن خلف6664

المالیة العامة /  فلیح حسن خلف.

35544-35545                                                                                                                      

.  فلیح حسن خلف6665

العولمة اإلقتصادیة /  فلیح حسن خلف.

41832-41836                                                                                                                      

.  فلیح حسن خلف6666

إقتصاد المعرفة /  فلیح حسن خلف.

41900-41904                                                                                                                      

.  فلیكس جاكو6667

1847.حملة الجینرال كافینیك في الصحراء الجزائریة أفریل / ماي 

55102                                                                                                                                  

.  فلسفة الوظیفة العامة و الموظف العام.6668

50550-50554                                                                                                                      

.  فلوینس بتر سوك6669

النقابات العمالیة /  فلوینس بتر سوك.

39946                                                                                                                                  

.  فلوریان كولماس6670

اللغة و االقتصاد /  فلوریان كولماس، (ترجمة)  أحمد عوض.

51409                                                                                                                                  

.  فالح أبو عامریة6671

الخصخصة و تأثیراتھا اإلقتصادیة /  فالح أبو عامریة.

الخصخصة؛ اإلقتصاد المالي؛ األنظمة اإلقتصادیة
29804-29809                                                                                                                      

.  فالح أبو عامریة6672

الخصخصة وتأثیراتھا اإلقتصادیة /  فالح أبو عامریة.

35388                                                                                                                                  

.  فالح أبو عامریة6673

الخصخصة وتأثیراتھا اإلقتصادیة /  فالح أبو عامریة.
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43681-43685                                                                                                                      

.  فالح أبو عامریة6674

الخصخصة و تأثیراتھا االقتصادیة /  فالح أبو عامریة.

46400-46404                                                                                                                      

.  فالیري مارسیل6675

عمالقة النفط /  فالیري مارسیل.

36558-36561                                                                                                                      

.  فاتن عوض الغزو6676

القیادة و اإلشراف اإلداري /  فاتن عوض الغزو.

46435-46439                                                                                                                      

.  فاتن عوض الغزو6677

القیادة و االشراف االداري /  فاتن عوض الغزو.

50066-50070                                                                                                                      

.  فاتح ابو عمر6678

الخصخصة و تأثیرھا االقتصادي /  فاتح ابو عمر.

50061-50065                                                                                                                      

.  فادیة ابراھیم6679

التطویر التنظیمي /  فادیة ابراھیم.

54346-54350                                                                                                                      

.  فاخر عاقل6680

علم النفس دراسة التكیف البشري /  فاخر عاقل.

33924                                                                                                                                  

.  فایز محمد العیسوي6681

2008.الجغرافیا السیاسیة المعاصرة /  فایز محمد العیسوي. - اإلسكندریة : دار المعرفة الجامعیة، 

الجغرافیا السیاسیة المعاصرة
30983-30988                                                                                                                      

.  فایز محمد العیسوي6682

أسس الجغرافیا البشریة /  فایز محمد العیسوي.

54772-54776                                                                                                                      

.  فایز اسكندر6683

النقد النفسي /  فایز اسكندر.

33995                                                                                                                                  
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.  فایز جمعة صالح النجار6684

 /  فایز جمعة صالح النجار.misنظم المعلومات اإلداریة 

46803                                                                                                                                  

.  فایز صالح أبو جابر6685

1985.الفكر السیاسي الحدیث /  فایز صالح أبو جابر. - بیروت : دار الجیل، 

47939                                                                                                                                  

.  فایز عبد الھادي6686

التنمیة البشریة و عالقتھا بمجتمع المعلومات و المعرفة /  فایز عبد الھادي.

51494-51498                                                                                                                      

.  فایز عبد الھادي أحمد6687

عالقة العولمة بالتنمیة البشریة......دراسة تطبیقیة /  فایز عبد الھادي أحمد.

50446-50450                                                                                                                      

.  فایز عبد الھادي أحمد6688

التنمیة البشریة و عالقاتھا بمجتمع المعلومات و المعرفة /  فایز عبد الھادي أحمد.

50495-50499                                                                                                                      

.  فاروق أبو سراج6689

الحركة اإلسالمیة في الجزائر /  فاروق أبو سراج.

54231-54235                                                                                                                      

.  فاروق أبو سراج6690

 /  فاروق أبو سراج.2011 إلى الربیع العربي ینایر 1988حركة مجتمع السلم : من الخریف الجزائري أكتوبر 

54246-54250                                                                                                                      

.  فاروق أبو سراج6691

مستقبل الحركة اإلسالمیة في الجزائر /  فاروق أبو سراج.

54261-54265                                                                                                                      

.  فاروق مجدالوى6692

2009.النظام اإلداري في عھد عمر بن الخطاب /  فاروق مجدالوى. - عمان : دار روائع مجدالوي للنشر، 

عمر بن الخطاب؛ العدل افجتماعي؛ النظام اإلداري

تشمل الدراسة على الجانب افداري من شخصیة الخلیفة عمر بن الخطاب، ویقدم دروسا عمیقةفي معنى العدل اإلجتماعي الذي كان الخلیفة عمر رمزا من أكثر رموزه 
أھمیة على مدى التاریخ اإلنساني.

31015-31020                                                                                                                      

.  فاروق السید6693

التفاوص و إدارة األزمات /  فاروق السید.

44627-44631                                                                                                                      
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.  فاروق خالد6694

االعالم الدولي و العولمة الجدیدة /  فاروق خالد.

51221-51225                                                                                                                      

.  فاروق جویدة6695

من یكتب تاریخ ثورة یولیو /  فاروق جویدة.

52108-52111                                                                                                                      

.  فاروق طیفور6696

الحركة االسالمیة في الجزائر /  فاروق طیفور.

50806-50810                                                                                                                      

.  فاروق طیفور6697

مستقبل الحركةاالسالمیة في الجزائر /  فاروق طیفور.

50866-50870                                                                                                                      

.  فاطمة الصمادي6698

التیارات السیاسیة في إیران /  فاطمة الصمادي.

53821-53825                                                                                                                      

.  فاطمة الزھراء خبازي6699

النظام النقدي الدولي : المنافسة، أورو، دوالر /  فاطمة الزھراء خبازي.

54377-54381                                                                                                                      

.  فاطمة السویسي6700

المالیة العامة /  فاطمة السویسي.

36795-36798                                                                                                                      

.  فاضل الربیعي6701

ما بعد االستشراق الغزو األمریكي للعراق /  فاضل الربیعي.

24146-24149                                                                                                                      

.  فاضل جتكر6702

األخالق والسیاسة الخارجیة /  فاضل جتكر.

35876-35877                                                                                                                      

.  فاضلي ادریس6703

مدخل الى تاریخ النظم /  فاضلي ادریس.

46789-46793                                                                                                                      

.  فاسیل فاتشنوف6704
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النقل السري لألسلحة من بلغاریا إلى الجزائر في عھد الثورة التحریریة /  فاسیل فاتشنوف.

55053                                                                                                                                  

.  فاعلیة دور التدریب في التعلیم اإللكتروني.6705

54138-54140                                                                                                                      

.  فائد محمد6706

السلطة التشریعیة و المراة في الدول العربیة /  فائد محمد.

47349-47353                                                                                                                      

.  فائد محمد طربوش6707

2008.السلطة التشریعیة والمرأة في الدول العر بیة /  فائد محمد طربوش. - اإلسكندریة : المكتب الجامعي الحدیث، 

السلطة التشریعیة؛ الدول العربیة؛ المرأة
30010-30015                                                                                                                      

.  فائز جامع6708

العنف السیاسي  في افریقیا /  فائز جامع، ابراھیم حامد.

42989-42991                                                                                                                      

.  فتح هللا محمد حسین السریري6709

المركز القانوني للموظف الدولي /  فتح هللا محمد حسین السریري.

53143-53147                                                                                                                      

.  فتح هللا ولعلو6710

نحن واألزمة اإلقتصادیة /  فتح هللا ولعلو.

42704-42705                                                                                                                      

.  فتحي محمد6711

نظام إدارة الجودة الشاملة والمواصفات العالمیة /  فتحي محمد.

43774-43778                                                                                                                      

.  فتحي محمد أبو عیانة6712

دراسات في الجغرافیا السیاسیة /  فتحي محمد أبو عیانة.

43103-43105                                                                                                                      

.  فتحي محمد أبو عیانة6713

دراسات في الجغرافیا االقتصادیة والسیاسیة /  فتحي محمد أبو عیانة.

49793-49796                                                                                                                      

.  فتحي محمد أبو عیانة6714

جغرافیة إفریقیا : دراسة إقلیمیة للقارة مع التطبیق على دول جنوب الصحراء /  فتحي محمد أبو عیانة.

54790-54794                                                                                                                      
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.  فتحي أحمد یحي العالم6715

نظام ادارة الجودة الشاملة و المواصفات العالمیة : دراسة علمیة و تطبیقیة /  فتحي أحمد یحي العالم.

46440-46444                                                                                                                      

.  فتحي الزیات6716

إقتصاد المعرفة /  فتحي الزیات.

49148-49151                                                                                                                      

.  فتحي السید6717

السیاسة و المجتمع : رؤیة مستقبلیة للثورة و الدیمقراطیة /  فتحي السید.

49254-49249                                                                                                                      

.  فتحي السید6718

اإلسالم و العدالة اإلجتماعیة /  فتحي السید.

49319-49323                                                                                                                      

.  فتحي السید6719

السیاسة و المجتمع : رؤیة مستقبلیة للثورة و الدیمقراطیة و األحزاب السیاسیة /  فتحي السید.

51721-51725                                                                                                                      

.  فتحي السید6720

اإلسالم و العدالة اإلجتماعیة /  فتحي السید.

51834-51838                                                                                                                      

.  فتحي ابراھیم6721

المشكالت االثنتا عشرة لألفراد في العمل /  فتحي ابراھیم.

51474-51478                                                                                                                      

.  فتحي بلخوجة6722

2012.مذكرات مقاوم : من مقاوم في حرب المدن إلى سجین سیاسي /  فتحي بلخوجة، تر, مسعود جناح. - الجزائر : دار القصبة، 

48033                                                                                                                                  

.  فتحي حافظ الحدیدي6723

التطور العمراني /  فتحي حافظ الحدیدي.

53353-53357                                                                                                                      

.  فتحي حسین، عامر6724

2012. - 263.حریة االعالم ..والقانون / عامر فتحي حسین. - القاھرة : العربي للنشر والتوزیبع، 

55779/1-55779/4                                                                                                              

.  فتحي والي6725
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التنفیذ الجبري وفقا لمجموعة االرافعات الجدیدة /  فتحي والي.

33989                                                                                                                                  

.  فتیحة لیتیم6726

نحو إصالح منظمة األمم المتحدة لحفظ السلم و األمن الدولیین /  فتیحة لیتیم.

48891-48895                                                                                                                      

.  فتیحة كركوش6727

ظاھرة انحراف األحداث في الجزائر /  فتیحة كركوش.

46994-46998                                                                                                                      

.  فینش دابیل6728

السیاسة و الرأي العام : مصاعب في طریق الدیموقراطیة /  فینش دابیل.

46328-46332                                                                                                                      

.  فیلیب لیبنز6729

رحلة استكشافیة في وسط الجزیرة العربیة /  فیلیب لیبنز.

55201-55202                                                                                                                      

.  فیلیب برو6730

علم اإلجتماع السیاسي /  فیلیب برو، (ترجمة)  محمد عرب صاصیال.

55247                                                                                                                                  

.  فیلیب ریتور6731

سوسیولوجیا التواصل السیاسي /  فیلیب ریتور.

37910-37914                                                                                                                      

.  فیلیب فالندران6732

كیف نھب العراق حضارة و تاریخا /  فیلیب فالندران.

49001-49005                                                                                                                      

.  فیتالي نومكن6733

محاضرات اإلمارات : االعالقات الروسیة /  فیتالي نومكن.

42786-42788                                                                                                                      

.  فخر الدین فیاض6734

النظام الشمولي العربي /  فخر الدین فیاض.

39672-39673                                                                                                                      

.  فخر الدین فیاض6735

النظام الشمولي العربي /  فخر الدین فیاض.
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42526-42528                                                                                                                      

.  فخر الدین فیاض6736

النظام الشمولي العربي و اإلشكال العلماني و الدیمقراطي /  فخر الدین فیاض.

53090-53094                                                                                                                      

.  فخري خلیل النجار6737

2009.تاریخ الحضارة العربیة اإلسالمیة /  فخري خلیل النجار. - عمان : دار صفاء للنشر والتوزیع، 

الحضارة العربیة؛ اإلسالم؛ التاریخ اإلسالمي
30991-30996                                                                                                                      

.  فخري صالح6738

ادوار سعید دراسة وترجمات /  فخري صالح.

37128-37132                                                                                                                      

.  فخري صالح6739

إدوارد سعید : دراسة و ترجمات /  فخري صالح.

47184-47188                                                                                                                      

.  فیصل مفتاح6740

منھجیة البحوث والرسائل العلمیة( دراسة منھجیة) /  فیصل مفتاح.

43115-43117                                                                                                                      

.  فیصل جلول6741

حوار المشرق والمغرب /  فیصل جلول.

37138-37142                                                                                                                      

.  فیصل عباس6742

العولمة والعنف المعاصر /  فیصل عباس.

37490-37494                                                                                                                      

.  فیكتور مالوسیف6743

رقان حبیبتي (روایة) /  فیكتور مالوسیف.

55128                                                                                                                                  

.  فدوي مرابط6744

الدلیل المنھجي للطالب في بلدان المغرب العربي /  فدوي مرابط.

38889-38893                                                                                                                      

.  فدوي مرابط6745

السلطة التنفیدیة في بلدان المغرب العربي : دراسة قانونیة مقارنة /  فدوي مرابط.

46889-46893                                                                                                                      
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.  فدوى مرابط6746

السلطة التنفیذیة في بلدان المغرب العربي /  فدوى مرابط.

40546-40550                                                                                                                      

.  فدوى مرابط6747

) : السلطة التنفیذیة في بلدان المغرب العربي- دراسة قانونیة مقارنة /  فدوى مرابط.86سلسلة أطروحات الدكتوراه (

46300-46304                                                                                                                      

.  فرنال برودیل6748

قواعد لغة الحضارات /  فرنال برودیل.

33129-33131                                                                                                                      

.  فرانز فانون6749

معذبو األرض /  فرانز فانون.

33643                                                                                                                                  

.  فرانسیس فوكویاما6750

نھایة التاریخ /  فرانسیس فوكویاما، (ترجمة, تعلیق)  حسین الشیخ.

54825                                                                                                                                  

.  فرانسیس وولف6751

أرسطو والسیاسة /  فرانسیس وولف.

37390-37394                                                                                                                      

.  فرانسوا اتیریھ6752

أمركة القانون /  فرانسوا اتیریھ.

37253-37257                                                                                                                      

.  فرانسوا اوتار6753

مناھضة العولمة /  فرانسوا اوتار.

45320-45324                                                                                                                      

.  فرانسوا تویال6754

الشیعة في العالم /  فرانسوا تویال.

37829-37833                                                                                                                      

.  فرانك نبومن6755

مستقبل التعلیم العالي /  فرانك نبومن.

38233-38237                                                                                                                      

.  فرانك آدلوف6756
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2008.المجتمع المدني...النظریة والتطبیق السیاسي /  فرانك آدلوف، (ترجمة)  عبد السالم حیدر. - القاھرة : مركز المحروسة للنشر للخدمات الصحفیة والمعلومات، 

المجتمع المدني

الدراسة مقسمة تبعا لعنوانھ الفرعي إلى قسمین كبیرین: قسم یدور حول نظریات المجتمع المدني، وھو بمثابة تاریخ نقدي لفكرة المجتمع المدني من العصور العتیقة 
حتى العصور الحدیثة، وویتناول فیھ بالعرض والتحلیل أفكار( أرسطو وسیشرو وأغوسطین وتوما اإلكوویني ومارتن لوثر وھوبزولوك وفیرجسون وسمیث 

ومونتسكیو وروسو وكانط وھیكل وجرامشي ودیوي وبارسونز وحنة آرندت ویورجن ھابرماس) حول المجتمع المدني. أما القسم الثاني فیقدم فقرات متصلة ومنفصلة 
حول التطبیق السیاسي لفكرة المجتمع المدني حیث یتناول عالقتھ بالدولة والعنف وبقطاع المنظمات غیر الربحیة وبالحركات اإلجتماعیة الجدیدة وبرأس المال 

اإلجتماعي وبالعمل األھلي.
30800-30805                                                                                                                      

.  فرانك، بولتز6757

اسس مكافحة االرھاب / بولتز فرانك.

55546/1-55546/3                                                                                                              

.  فراس الحسیني6758

الحمایة الدولیة لموارد المیاه والنمشأت المائیة أثناء النزاعات المسلحة /  فراس الحسیني.

34801-34806                                                                                                                      

.  فراس الحسیني6759

الحمایة الدولیة لموارد المیاه والمنشآت المائیة أثناء النزاعات المسلحة /  فراس الحسیني.

44105-44106                                                                                                                      

.  فرج العشة6760

نھایة األصولیة ومستقبل اإلسالم السیاسي /  فرج العشة.

41283-41287                                                                                                                      

.  فرج بلعید بن سلیم6761

دور العامل االجتماعي و العامل الدیني في استقرار الجماعات /  فرج بلعید بن سلیم.

46554-46558                                                                                                                      

.  فرج طلوبة6762

حق المواطن في الممارسة التشریعیة في النظام السیاسي /  فرج طلوبة.

44996-44999                                                                                                                      

.  فرج طلوبة6763

حق المواطن في الممارسة التشریعیة في النظام السیاسي /  فرج طلوبة.

45113-45117                                                                                                                      

.  فرج علواني ھلیل6764

المحكمة الجنائیة الدولیة نشأتھا، وتشكیلھا، والدول الموقعة علیھا واإلجراءات أمامھا، واختصاصھا. /  فرج علواني ھلیل. - اإلسكندریة : دار المطبوعات الجامعیة، 
.2009

المحكمة الجنائیة الدولیة؛ الجریمة الدولیة؛ جریمة الحرب
30355-30360                                                                                                                      

.  فرج علواني ھلیل6765
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المحكمة الجنائیة الدولیة /  فرج علواني ھلیل.

54575-54577                                                                                                                      

.  فلایر حسن خلیفة6766

2005.المجتمع المدني عند توماس ھوبز وجون لوك /  فلایر حسن خلیفة. - القاھرة : مكتبة مدبولي، 

الدیمقراطیة؛ القوة؛ <توماس ھوبز؛ جون لوك

تقدم الدراسة نموذجین لبناء المجتمع المدني على أساس العقد اإلجتماعي:نموذج یؤكد القوة ، واألخر یؤكد الدیمقراطیة. وترى أن خیار القوة ال یصلح خیارا للمجتمع 
المصري. بینما الخیار الدیمقراطي یحافظ على حقوق األفراد وحریاتھم، ویساعد على تجاوز مشكالت الجماعات اإلنفصالیة اإلسالمیة والمسیحیة، ویحقق وحدة 

- اإلحترام والتسامح المتبادل كفضائل مدنیة.3- العلمابیة.2- حكومة مدنیة مقیدة.1وتماسك الكجتمع الدني على أسس ثالثة ضروریة: 
31271-31273                                                                                                                      

.  فلایر حسین خلیفة6767

التفكیر السیاسي والنظریة السیاسیة والمجتمع المدني /  فلایر حسین خلیفة.

36170-36172                                                                                                                      

.  فرحان حسن بربخ6768

المدرسة و المجتمع /  فرحان حسن بربخ.

46461-46465                                                                                                                      

.  فرحان صالح6769

الحیاة المغدورة أو المسرح و السیاسة /  فرحان صالح.

55214                                                                                                                                  

.  فرحات، محمد فایز6770

االحتالل و إعادة بناء الدولة : دراسة مقارنة لحالت الیابان و أفغانستان و العراق / محمد فایز فرحات.

55590/1-55590/2                                                                                                              

.  فرحات غول6771

الوجیز في إقتصاد المؤسسة /  فرحات غول.

32068-32072                                                                                                                      

.  فرحات غول6772

التسویق الدولي مفاھیم وأسس النجاح في األسواق العالمیة /  فرحات غول.

39714-39718                                                                                                                      

.  فریتش6773

القدرات القیادیة الربعة /  فریتش.

38206-38208/1                                                                                                                  

.  فرید  النجار6774

2007.التنمیة اإلداریة : اإلستراتیجیات- التجارب- التحدیات- الفعالیات /  فرید  النجار. - اإلسكندریة : الدار الجامعیة، 

التنمیة اإلداریة؛ إستراتیجیة التنمیة؛ فعالیات التنمیة
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تتناول الدراسة على: اإلطار العام للتنمیة اإلداریة؛ إستراتیجیات التنمیة اإلداریة؛ فعالیات التنمیة اإلداریة. وھذا خالل الخمسون سنة األخیرة في مصر والدول العربیة. 
2057.كما تقدم الدراسة خطة إستراتیجیة لمستقبل التنمیة اإلداریة العربیة خالل الخمسین سنة القادمة 

31348-31353                                                                                                                      

.  فرید أبو زینة و زمالئھ6775

مناھج البحث العلمي - اإلحصاء في البحث العلمي /  فرید أبو زینة و زمالئھ.

45444-45448                                                                                                                      

.  فرید النحار6776

التجارة واألعمال اإللكترونیة المتكاملة في مجتمع المعرفة /  فرید النحار.

35784                                                                                                                                  

.  فرید النجار6777

 /  فرید النجار.21األزمات و الكوارث في القرن 

31741-31746                                                                                                                      

.  فرید النجار6778

2007.االدارة االستراتیجیة البشریة /  فرید النجار. - اإلسكندریة : الدار الجامعیة، 

اإلدارة اإلستراتیجیة؛ الموارد البشریة

البحث یشمل على:أربعة أقسام  القسم األول: إدارة الموارد البشریة في األلفیة الثالثة: وینطوي على المباحث التالیة: محاور إدارة وظائف الموارد البشریة. إدارة 
. فلسفات 21وظائف الموارد البشریة. منظومات تخطیط القوى العاملة في المنظمات. بیئة إدارة الموارد البشریة.القسم الثاني: یشمل: إدارة الموارد البشریة في القرن 

إدارة الموارد البشریة. المزایا التنافسیة للموارد البشریة.القسم الثالث: یتمحور حول میكانزمات اإلدارة اإلستراتیجیة للموارد البشریة: یشمل المباحث التالیة: دور 
الدولة في تفعیل اإلدارة اإلستراتیجیة للموارد البشریة. منظومات اإلختیار والتوظیف. منظومات التدریب والتنمیة.أما القسم الرابع فھو مخصص لمستقبل إدارة الموارد 

البشریة العربیة: ویشمل ثالثة مباحث: اإلدارة اإللكترونیة للموارد البشریة، إدارة الموارد البشریة متعددة الجنسیة. إدارة العمالة الوافدة في المؤسسات العربیة.
31373-31378                                                                                                                      

.  فرید النجار6779

2007.اإلقتصاد الرقمي : األنترنت وإعادة ھیكلة اإلستثمار والبرصات والبنوك اإللیكترونیة /  فرید النجار. - اإلسكندریة : الدار الجامعیة، 

اإلقتصاد الرقمي؛ النظم اإللكترونیة؛ األنترنیت
31415-31420                                                                                                                      

.  فرید النجار6780

إدارة شركات البترول وبدائل الطاقة قراءات استراتیجیة /  فرید النجار.

27773-27775                                                                                                                      

.  فرید النجار6781

 /  فرید النجار.21إدارة األزمات والكوارث في القرن 

41441-41445                                                                                                                      

.  فرید النجار6782

التنمیة اإلداریة /  فرید النجار.

41446-41450                                                                                                                      

.  فرید النجار6783

ادارة الوقت في المجتمع العربي /  فرید النجار.
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47284                                                                                                                                  

.  فرید القالوجي6784

الطابور الخامس جواسس الحرب /  فرید القالوجي.

36165-36166                                                                                                                      

.  فرید الفالوجي6785

قصة الخیانة والسقوط : لماذ حدث في بغداد..؟ /  فرید الفالوجي.

42977-42979                                                                                                                      

.  فرید راغب النجار6786

الیورو العملة األروبیة الموحدة(الحقائق - اآلثار- التوقعات) /  فرید راغب النجار.

31811-31816                                                                                                                      

.  فرید كورتل6787

االتصال و اتخاذ القرارات /  فرید كورتل.

49613_49609                                                                                                                      

.  فرید كورتل6788

تسویق الخدمات الصحیة /  فرید كورتل.

49625_49622                                                                                                                      

.  فرید عبد الخالق6789

في الفقھ السیاسي اإلسالمي : مبادئ دستوریة /  فرید عبد الخالق.

41230-41234                                                                                                                      

.  فرید عبد الخالق6790

في الفقھ السیاسي /  فرید عبد الخالق.

52069-52073                                                                                                                      

.  فرید فھمي زیارة6791

المقدمة في تحلیل وتصمیم النظم /  فرید فھمي زیارة.

43716-43720                                                                                                                      

.  فریدة قاسي6792

2012. /  فریدة قاسي. - عنابة : منشورات بونة، 1832-1847الدولة في فكر األمیر عبد القادر

48064                                                                                                                                  

.  فریدیریك أنجلز6793

الماركسیة /  فریدیریك أنجلز.

39914                                                                                                                                  
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.  فریق من خبراء المنظمة6794

اإلتفاقیات الدولیة و اإللیمیة للنقل البري و دورھا في تذلیل معوقات التجارة العربیة البینیة /  فریق من خبراء المنظمة.

54097-54099                                                                                                                      

.  فریق من خبراء المنظمة6795

دور اإلعالم و تكنولوجیا المعلومات في دعم الدیمقراطیة و حریة التعبیر /  فریق من خبراء المنظمة.

54100-54104                                                                                                                      

.  فریق باحثین6796

مسألة أكراد سوریة : الواقع، التاریخ، األسطورة /  فریق باحثین.

53811-53815                                                                                                                      

.  فرست سوفي6797

الوسائل القانونیة لمجلس األمن في تسویة النزاعات الداخلیة /  فرست سوفي.

50194-50198                                                                                                                      

.  فرغلي علي تسن6798

تاریخ أوربا الحدیث والمعاصر /  فرغلي علي تسن.

36471-36475                                                                                                                      

.  فرغلي علي تسن ھریدي6799

2008.تاریخ إفریقیا الحدیث و المعاصر الكشوف_ اإلستعمار_ اإلستقالل /  فرغلي علي تسن ھریدي. - اإلسكندریة : العلم واإلیمان للنشر والتوزیع، 

إفریقیا؛ تاریخ إفریقیا
30612-30614                                                                                                                      

.  فضل هللا محمد6800

سیاسة اإلسالم بین األنا واألخر /  فضل هللا محمد.

36219-36227                                                                                                                      

.  فضل هللا محمد اسماعیل6801

2008.رواد الفكر السیاسي الغربي الحدیث /  فضل هللا محمد اسماعیل. - اإلسكندریة : دار الجامعة الجدیدة، 

الفكر السیاسي؛ رواد الفكر السیاسي

قاد الفكر السیاسي  الغربي في العصرین الحدیث والمعاصر مجموعة من المفكرین والفالسفة منھم: أوال الفیلسوف ھوبز الذي یرى أن العالقة بین الحاكم والمواطنین 
عالقة عقدیة ولكن ھذا العقد الحاكم لیس طرف فیھ بل ھو عقد بین رعایا ورعایا:أي السلطان المطلق.كما نادىأیضا جون لوك بالعقد إال أن الملك یكون طرفا فیھ كما 

نادى بالحریة والمساواة وفصل السلطات وحق الثورة عاى الحاكم. یاتي مونتسكییھ صاحب فكرة روح القوانین وأشھر من نادى بفكرة الفصل بین السلطات في العصر 
الحدیث. في حین روسو أشتھر بفكرة اإلرادة العامة.كما سار كانط على طریق القول بالدیمقراطیة وأتى بمشروعھ السالم الدائم. في حین بنثام السیاسي أفسح المجال 

لإلرادة العامة بالظھور إنطالقا من أنھا الضمان األكید لصحة التشریع.أما ھیجل وبوزانكیت فخلطا بین اإلرادة العامة وإرادة الحاكم.
31067-31072                                                                                                                      

.  فضل هللا محمد سلطح6802

2007.الفكر السیاسي الغربي النشأة و التطور /  فضل هللا محمد سلطح. - اإلسكندریة : دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، 

الفكر الساسي -العصرین الققدیم والوسیط- العصریین الحدیث والمعاصر
33276-33280                                                                                                                      
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.  فضل هللا محمد سلطح6803

المسئولیة السیاسیة بین الدولة والمواطن /  فضل هللا محمد سلطح.

36261-36265                                                                                                                      

.  فضل هللا محمد سلطح6804

الفكر الغربي النشأة والتطور /  فضل هللا محمد سلطح.

36266-36270                                                                                                                      

.  فضل هللا محمد سلطح6805

الفكر السیاسي الغربي- النشأة و التطور /  فضل هللا محمد سلطح.

36792-36794                                                                                                                      

.  فضل هللا محمد إسماعیل6806

2008.الدولة المثالیة - بین الفكر اإلغریقي والفكر اإلسالمي /  فضل هللا محمد إسماعیل. - اإلسكندریة : دار الجامعة الجدیدة، 

الدولة المثالیة؛ الفكر اإلغریقي؛ الفكر اإلسالمي
30959-30964                                                                                                                      

.  فضل هللا محمد إسماعیل6807

2008.حقوق االنسان بین الفكر الغربي والفكر االسالمي /  فضل هللا محمد إسماعیل. - اإلسكندریة : دار الجامعة الجدیدة، 

حقوق اإلنسان؛ الفكر الغربي؛ الفكر اإلسالمي

مامفھوم حقوق اإلنسان؟ وما واجباتھ؟ وما ھي حقوق اإلنسان المدنیة والسیاسیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة؟ وكیف تتجسد ھذه الحقوق والحریات في دساتیر تعمل بھا 
الدول؟ وما الضوابط والقیود المنظمة لھذه الحقوق؟ وما الضمانات الالزمة للمحافضة على ھذه الحقوق؟

31173-31178                                                                                                                      

.  فضل هللا محمد إسماعیل6808

2008.العولمة السیاسیة انعكاساتھا وكیفیة التعامل معھا /  فضل هللا محمد إسماعیل. - اإلسكندریة : دار المعرفة الجدیدة، 

العولمة السیاسیة؛ األمركة

مامفھوم الھولمة؟ وما أھم مضاھرھا؟ ھل للعولمة أصول تاریخیة في الفكر الفلسفي؟ إذا كانت العولمة_ كما یقول الدكتور عبد الجابري_ أدیولوجیا تعكس إرادة 
الھیمنة، فھل  العولمة ھنا مرادفة لألمریكة؟ وإذا كانت العولمة فعال مرادفة لألمركة، فما معالم ھذه األمركة؟ ھل للعولمة انعكاسات على دول العالم الثالث؟ وما أھم 

ھذه اإلنعكاسات؟ ما دور األمم المتحدة في ظل العولمة؟ وھل لدى األمم المتحدة اإلستقاللیة الكاملة عن السیاسة األمریكیة؟ أم یتم توظیفھا لحساب ھذه السیاسة 
البراجماتیة اإلمریكیة؟ إذا كان الرفض المطلق للعولمة لن یمكنھا من اإلستفادة التامة منھا، فكیف یمكن التعامل مع  تلك الظاھرة؟

31155-31160                                                                                                                      

.  فضل هللا محمد إسماعیل6809

2008.أزمة القرار السیاسي في دول العالم الثالث /  فضل هللا محمد إسماعیل. - اإلسكندریة : دار الجامعة الجدیدة، 

فلسفة السیاسة؛ القرار السیاسي؛ دول العالم الثالث
31241                                                                                                                                  

.  فضل هللا محمد إسماعیل6810

العولمة السیاسیة-إنعكاساتھا و كیفیة التعامل معھا /  فضل هللا محمد إسماعیل.

27524-28579-27527                                                                                                          

.  فضل طالل العامري6811

حریة اإلعالم في الوطن العربي في ظل غیاب الدیمقراطیة /  فضل طالل العامري.
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52541-52545                                                                                                                      

.  فضال هللا محمد إسماعیل6812

2008.قضایا و مشكالت فلسفیة إجتماعھیة سیاسیة /  فضال هللا محمد إسماعیل. - اإلسكندریة : دار الجامعة الجدیدة، 

األزمات السیاسیة؛ الفلسفة؛ القانوزن؛ حقوق اإلنسان
30572-30574                                                                                                                      

.  فضیل هللا محمد، اسماعیل6813

2008. - 115.ازمة القرار السیاسي في دول العالم الثالث -دراسة فلسفیة / اسماعیل فضیل هللا محمد. - القاھرة : دار الجامعة الجدیدة، 

55829/1-55829/2                                                                                                              

.  فضیل عبد هللا6814

حمایة األطفال في القانون الدولي اإلنساني /  فضیل عبد هللا.

44409-44413                                                                                                                      

.  فضیل عبد هللا طالفحة6815

حمایة األطفال في القانون الدولي اإلنساني /  فضیل عبد هللا طالفحة.

43319-43323                                                                                                                      

.  فضیلة الحكیم6816

أعمال عبد القادر جغلول : تاریخ الجزائر و المغرب العربي، المجلد  األول /  فضیلة الحكیم.

55132                                                                                                                                  

.  فضیلي ادریس6817

الوجیز في المنھجیة والبحث العلمي /  فضیلي ادریس.

38836-38840                                                                                                                      

.  فكر إبن خلدون.6818

47097-47098                                                                                                                      

.  فكري اندراوس6819

العقل و السیاسة /  فكري اندراوس.

52556-52560                                                                                                                      

.  فھمي محمد، العدوي6820

2011. - 285.مفاھیم جدیدة في العالقات العامة / العدوي فھمي محمد. - االردن : دار اسامة للنشر، 

55818/1-55818/5                                                                                                              

.  فھمي خلبفة الفھداوي6821

2001.اإلدارة في اإلسالم : المنھجیة والتطبیق والقواعد /  فھمي خلبفة الفھداوي. - عمان : دار المسیرة للنشر والتوزیع، 

اإلدارة؛ اإلسالم؛ الدین اإلسالم

اإلدارة في اإلسالم موضوعة حیة للم الشتات في اإلدارة العربیة اإلسالمیة المعاصرة، ومنحھا ھویتھا المفتقدة، بعد ان غدت مخترقة من قبل تیارات منھجیة یشوبھا 
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اإلغتراب ویكولھا اإلضطراب.فاإلدارة العربیة اإلسالمیة المعاصرة، تعیش مرحلة التناقضات السریعة، كما تواجھ تحدیات العالم الغربي في فرض أنماطھ النظمیة 
واإلداریة والفلسفیة علیھا، فالعولمة بمختلف معداتھا تجوب اآلفاق بوصفھا ھیمنة مختلفة تھدف إلى تقویض النظم الحضاریة الخالقة، التي أبدعھا العالم الالغربي 

ویأتي عالمنا العربي اإلسالمي في مقدمة المستھدفین.
31343-31347                                                                                                                      

.  فھمي خلیفة الفھداوى6822

اإلدارة في اإلسالم المنھجیة والتطبیق والقواعد /  فھمي خلیفة الفھداوى.

278002-28004                                                                                                                    

.  فھمي ھویدي6823

مواطنون الذیمیون : موقع غیر المسلمین في مجتمع المسلمین /  فھمي ھویدي.

41218-41220                                                                                                                      

.  فھمي ھویدي6824

إیران من الداخل /  فھمي ھویدي.

41221-41225                                                                                                                      

.  فھمي ھویدي6825

عن الفساد و سنینھ /  فھمي ھویدي.

52064-52068                                                                                                                      

.  فھد الساكت6826

موسوعة أشھر االغتیاالت السیاسیة في العالم /  فھد الساكت.

50084-50088                                                                                                                      

.  فھد الساكت6827

موسوعة أشھر اإلغتیاالت السیاسیة /  فھد الساكت.

52353-52357                                                                                                                      

.  فھد بن ناصرعبود6828

الحكومة اإللكترونیة /  فھد بن ناصرعبود.

38201-38205                                                                                                                      

.  فھد بن عبد الرحمن آل ثاني6829

دراسات في الجغرافیا السیاسیة و الجیوبولیتیكیا /  فھد بن عبد الرحمن آل ثاني.

45142-45146                                                                                                                      

.  فھد عبد الكریم أبو العثم6830

2009.من حصاد السنین - أبحاث ساخنة في قضایا معاصرة /  فھد عبد الكریم أبو العثم. - عمان : دار الثقافة، 

القضاء؛ قضایا معاصرة؛ العولمة؛ حقوق اإلنسان

"من حصاد السنین" یتضمن أبحاث ساخنة في قضایا معاصرة یلخص ویحدد بالتفصیل ما یشغل األمم الحیة والشعوب الحرة في عصر لعولمة من تنافس وتفاضل في 
تعزیز حقوق اإلنسان كافة، وما تحرص علیھ كل أمة من توكید ھویتھا وسمات حضارتھا وشخصیتھا ودور القضاء المستقل فیھا من حمایة ھذه الحقوق للفرد 

والمجتمع، واعتماد سیادة القانون في محاربة الفساد وتقویم اإلدارة ومقاومة التطرف واإلرھاب وصون حق الشعوب في مكافحة الظلم واإلحتالل واستعباد الشعوب في 
كل زمان ومكان.
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30872-30877                                                                                                                      

.  فولفجانج6831

التحدي الصیني /  فولفجانج.

52912-52916                                                                                                                      

.  فولفیجانج ھیرن6832

التحدي الصیني : أثر الصعود الصیني .في حیاتنا /  فولفیجانج ھیرن.

41126-41130                                                                                                                      

.  فواز التمیمي6833

 /  فواز التمیمي، أحمد الخطیب.9001أدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأھیل اإلیزو 

36999-37003                                                                                                                      

.  فواز جرجس6834

النظام اإلقلیمي العربي والقوى الكبرى /  فواز جرجس.

39282-39286                                                                                                                      

.  فواز جرجس6835

أوباما و الشرق األوسط : نھایة العصر األمریكي /  فواز جرجس.

53681-53685                                                                                                                      

.  فواز جرجس6836

السیاسة األمریكیة تجاه العرب /  فواز جرجس.

24192-24194-24194/1                                                                                                      

.  فوزي محمد سامي6837

التحكیم التجاري الدولي : دراسة مقارنة ألحكام التحكیم التجاري الدولي /  فوزي محمد سامي.

35259-35263                                                                                                                      

.  فوزي أوصدیق6838

2000.) /  فوزي أوصدیق. - الجزائر : دار الكیاب الحدیث، 1الوسیط في النظام السیاسیة والقانون الدستوري : دراسة مقارنة (ج.

34073                                                                                                                                  

.  فوزي أوصدیق6839

النظام الدستوري الجزائري /  فوزي أوصدیق.

38881-38885                                                                                                                      

.  فوزي أوصدیق6840

فصول دستوریة /  فوزي أوصدیق.

46600-46603                                                                                                                      
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.  فوزي أوصدیق6841

مبدأ التدخل و السیادة لماذا؟ و كیف؟ /  فوزي أوصدیق.

54961-54963                                                                                                                      

.  فوزي ابو دیاب6842

المفاھیم الحدیثة لألنظمة و الحیاة السیاسیة /  فوزي ابو دیاب.

33967                                                                                                                                  

.  فوزي ذبیان6843

اإلرھاب األخیر /  فوزي ذبیان.

37771-37775                                                                                                                      

.  فوزي حماد6844

أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط /  فوزي حماد.

24452-24461                                                                                                                      

.  فوزي حسین6845

الصین والیابان /  فوزي حسین.

37481-37485                                                                                                                      

.  فوزي صلوح6846

أمركة النظام العالمي /  فوزي صلوح.

37515-37517                                                                                                                      

.  فوزي صلوح6847

تحوالت دولیة /  فوزي صلوح.

37518-37522                                                                                                                      

.  فوزي عبد الخالق6848

طرق البحث العلمي : المفاھیم والمنھجیات /  فوزي عبد الخالق.

36918-36922                                                                                                                      

.  فوزي غرایبة6849

أسالیب البحث العلمي في العلوم اإلجتماعیة /  فوزي غرایبة.

42287-42291                                                                                                                      

.  فوزي عطوي6850

علم اإلقتصاد في النظم الوضعیة والشرعیة اإلسالمیة /  فوزي عطوي.

38694-38698                                                                                                                      

.  فوزیة غربي6851
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الزراعة العربیة والتحدیات األمن الغذائي : حالة الجزائر /  فوزیة غربي.

48931-48935                                                                                                                      

.  فوزیة غربي6852

الزراعة العربیة و تحدیات األمن الغذائي : حالة الجزائر /  فوزیة غربي.

53759-53763                                                                                                                      

  .6853Zarka، Jean Claude

Relations internationales / Jean Claude Zarka.

55724                                                                                                                                  

  .6854Zerghal، Malika

Les islamistes marocains : le défi à la monariche / Malika Zerghal.

55737                                                                                                                                  

.  ھال أمون6855

متاھات العنف السیاسي و الدیني /  ھال أمون.

52812-52816                                                                                                                      

.  ھالل، علي الدین6856

 / علي الدین ھالل.1915-2010الدول الكبرى والوحدة العربیة-

55543/1-55543/2                                                                                                              

.  ھالل، على الدین6857

1.تحلیل السیاسات العامة في الوطن العربي / على الدین ھالل. - ط.

السیاسات العامة - الوطن العربي
55963                                                                                                                                  

.  ھمام عبد الخالق6858

اإلدارةالستراتیجیة للجامعات - مداخل سیاسیة فلسفیة و تطبیقات میدانیة /  ھمام عبد الخالق، محمد عبد الوھاب.

52175-52179                                                                                                                      

.  ھمام عبد الحق6859

إستراتیجیة البرنامج النووي /  ھمام عبد الحق، عبد الحلیم إبراھیم.

38982-38986                                                                                                                      

.  ھمام غصیب6860

بین األقلمة والعولمة : أراء واجتھادات وحوارات في عالم /  ھمام غصیب.

36116-36120                                                                                                                      

.  ھناء النابلسي6861

دور الشباب الجامعي في العمل التطوعي /  ھناء النابلسي.
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43043-43045                                                                                                                      

.  ھناء النابلسي6862

دور الشباب الجامعي في العمل التطوعي و المشاركة السیاسیة /  ھناء النابلسي.

48188-48192                                                                                                                      

.  ھناء البیضاني6863

مفھوم اإلستبداد في الفكر السیاسي اإلسالمي الحدیث و المعاصر /  ھناء البیضاني.

53255-53259                                                                                                                      

.  ھناء فاروق الصالح6864

2009.صورة األمم المتحدة وجامعة الدول العربیة /  ھناء فاروق الصالح. - القاھرة : دار العالم العربي، 

األمم المتحدة؛ جامعة الدول العربیة؛ مصر

عدیدة ھي التسؤالت والتحفظات والشبھات التي أثیرت حول منظمة األمم المتحدة؛ إذ ما الذي قدمتھ تلك المنظمة بعد مضي أكثر من خمسین عاما على تأسیسھا؟ وھل 
صارت مجرد أداة لتنفیذ سیاسات الوالیات المتحدة، ومن ثم صار أمینھا العام موظفا لدى اإلدارة األمریكیة؟ وماذا فعل مجلس أمنھا والفیتو الذي یلوم بھ أعضاؤه 

الخمسة دائما في وجھ مصالحنا؟ ثم، ألم تتسبب تلك المنظمة في تثبیت إسرائیل فوق أراضینا، وتضییم فلسطین، وتدمیر العراق، ثم تكریس فقر وتخلف الشرق 
والجنوب، وإثراء وتقدم الغرب والشمال؟. وإذا كان الحال كذلك في تلك المنظمة العالمیة، فما ھو حال جامعة الدول العربیة؟ إنھ وال شك أسوء بكثیر.. فمع أنھا أقدم 

تأسیسا إال أنھا خیبت آمال العرب في تحقیق الوحدة والمكانة واألمن والرخاء. ھذه الدراسة تبین صورة ھاتین المنظمتین لدى الرأي العام المصري..تلك الصورة التي 
كونتھا لدیھ وسائل اإلعالم المختلفة.فماذا كنت نتائج ھذه الدراسة؟

30285-30290                                                                                                                      

.  ھناء فاروق صالح6865

صور المم المتحدة وجامعة الدول العربیة لدى الراي العام المصري /  ھناء فاروق صالح.

40483-40486                                                                                                                      

.  ھنري6866

الدبلوماسیة من الحرب الباردة حتى یومنا ھذا /  ھنري، مالك فاضل.

35391                                                                                                                                  

.  ھنري لوفیقر6867

أزمة الماركسیة الراھنة /  ھنري لوفیقر.

33937                                                                                                                                  

.  ھنري كیسنجر6868

 /  ھنري كیسنجر.2مذكرات ھنري كیسنجر 

45285-45289                                                                                                                      

.  ھنري فورد6869

الیھود العالمي /  ھنري فورد.

39932                                                                                                                                  

.  ھنري فورد6870

4 / 1.الیھودي العالمي..المملكة الیھودیة.. نظرة أمریكیة 
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44980-44984                                                                                                                      

.  ھالة مصطفى6871

التحدیث واإلصالح /  ھالة مصطفى.

40981-40985                                                                                                                      

.  ھاني لبیب6872

الحوار المسیحي _ اإلسالمي...رؤیة جدیدة /  ھاني لبیب.

44662-44666                                                                                                                      

.  ھاني الیاس خضر الحدیثي6873

2007.صراع االرادات في أسیا /  ھاني الیاس خضر الحدیثي. - دمشق : دار الرضا للنشر، 

النظام الدولي؛ النظم اإلقلیمیة؛ آسیا؛ الشرق الوسط

یعالج قضایا ومنطوقات أقلیمیة وأدوار سیاسیة ذات الصلة بآسیا وخاصة أقالیمھا الحیویة الفاعلة. كما یسعى الستشراف المستقبل اآلسیوي في ظل تطور القوى 
العضمى والكبرى واحتمالت بزوغ قوى آسیویة فاعلة یمكن أن یكون لھا تأثیرھا في إجراء تحوالت نوعیة في مستقبل التعددیة في مراكز اإلستقطاب الدولیة ولذلك 
فإنھ بستنتج أن تكون آسیا الساحة الرئیسیة التي یحسم على أرضھا مستقبل النظام الدولي خاصة في ظل تركز مصالح الوالیات التحدة اإلقتصادیة واإلستراتیجیة في 

آسیا وبدء عملیة تكون جدید لمصالح واستراتیجیات قوى منافسة مثل الصین، روسیا، الھند، فضال عن الیابان. وحیث أن منطقة الشرق األوسط شھدت وما زالت تشھد 
أحداث ھي األكثر سخونة في العالم، ولكونھا جزء فاعل في آسیا، فمن الطبیعي أن تتأثر بمحیطھا اآلسیوي وتفاعالتھ.

30282-30284                                                                                                                      

.  ھاني الجزار6874

أزمة الھویة و التعصب /  ھاني الجزار.

52501-52505                                                                                                                      

.  ھاني الطھراوي6875

النظم السیاسیة و القانون الدستوري /  ھاني الطھراوي.

51157-51161                                                                                                                      

.  ھاني العزیزي6876

الفاظ في العسكریة اإلسالمیة /  ھاني العزیزي.

36056-36061                                                                                                                      

.  ھاني العزیزي6877

معجم المختصرات العسكریة /  ھاني العزیزي.

36062-36067                                                                                                                      

.  ھانى خالف6878

1998.نحن وأوروبا : شواغل الحاضر وآفاق المستقبل /  ھانى خالف، أحمد نافع. - القاھرة : مركز الدراسات السیاسیوة واإلستراتیجیة، 

اإلتحاد األوروبي؛ الوطن العربي

" نحن وأوروبا، شواغل الحاضر وآفاق المستقبل" نحن ھنا تعود إلى العالم العربي ، أما أوروبا فھي الدول األعضاء في اإلتحاد األوروبي، شواغل الحاضر ھي 
الموضوعات الحالة على قائمة أعمال العالقات العربیة األوروبیة، أما آفاق المستقبل فھي تلك المستشفة من تعقیدات ومواریث العالقة ذاتھا، والتركیبات المؤسسیة 

والسیاسیة التي تحكم وتشغل الطرفین على جانبیي البحر المتوسط.
34087                                                                                                                                  
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.  ھاني حبیب6879

النفط استراتیجیا وأمنیا وعسكریا /  ھاني حبیب.

38447-38448                                                                                                                      

.  ھاني رضا6880

العالقات الدبلوماسیة و القنصلیة تاریخھا قوانینھا و اصولھا /  ھاني رضا.

43284-43288                                                                                                                      

.  ھاني علي الطھراوي6881

2008.النظم السیاسیة والقانون الدستوري /  ھاني علي الطھراوي. - عمان : دار الثقافة، 

دساتیر الدولة؛ القانون الدستوري؛ األنظمة السیاسیة؛ العلوم السیاسیة
30429-30434                                                                                                                      

.  ھاني عبد الرحیم6882

معجم مصطلحات الجغرافیا العسكریة والسیاسیة /  ھاني عبد الرحیم.

36310-36314                                                                                                                      

.  ھانري عالق6883

مذكرات جزائریة /  ھانري عالق.

37558-37562                                                                                                                      

.  ھاتر كولر6884

البیع حب متبادل /  ھاتر كولر.

38263-38266                                                                                                                      

.  ھایل طشطوش6885

األمن الوطني و عناصر قوة الدولة /  ھایل طشطوش.

51046-51049                                                                                                                      

.  ھایل طشفوش6886

العالقات الدولیة /  ھایل طشفوش.

54543-54545                                                                                                                      

.  ھایل طغشونى6887

أساسیات في القیادة اإلداریة /  ھایل طغشونى.

54410-54414                                                                                                                      

.  ھایني، باتریك6888

إسالم السوق / باتریك ھایني.

55472                                                                                                                                  

.  ھاینز جي مورویش6889
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السیاسة بین األمم- الصراع من أجل السلطان والسالم /  ھاینز جي مورویش.

39952                                                                                                                                  

.  ھاینز یوالو6890

فن السلوك السیاسي /  ھاینز یوالو.

39907                                                                                                                                  

.  ھادي نھر6891

إدارة اإلتصال والتواصل /  ھادي نھر.

41847-41849                                                                                                                      

.  ھادي حسن علیوي6892

األحزاب السیاسیة في العراق : السریة والعالنیة /  ھادي حسن علیوي.

41298-41299                                                                                                                      

.  ھادي قبیسي6893

السیاسة الخارجیة األمریكیة بین مدرستین : المحافظیة الجدیدة والواقعیة /  ھادي قبیسي.

40022-40025                                                                                                                      

.  ھادي قبیسي6894

السیاسة الخارجة األمریكیة بین مدرستین /  ھادي قبیسي.

43088-43090                                                                                                                      

.  ھادولد كونتر6895

 /  ھادولد كونتر، سیریل اودونل.2مبادئ اإلدارة ج.

35552-35553                                                                                                                      

.  ھادولد كونتر6896

 /  ھادولد كونتر، سیریل اودونل؛ محمد فتحي عمر.1مبادئ اإلدارة .ج.

35554-35555                                                                                                                      

.  ھاري ولیدلر6897

الحركات اإلشتراكیة اإلقتصادیة /  ھاري ولیدلر.

39915                                                                                                                                  

.  ھارولد المب6898

سلیمان القانوني /  ھارولد المب.

37663-37667                                                                                                                      

.  ھارولد السكي6899

مدخل إلى علم السیاسة /  ھارولد السكي.
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39896                                                                                                                                  

.  ھارولد السكي6900

أصول السیاسة /  ھارولد السكي.

39951                                                                                                                                  

.  ھارولد ج برمان6901

أحادیث عن القانون األمریكي /  ھارولد ج برمان.

39930                                                                                                                                  

.  ھاس6902

دراسات عالمیة : عھد أوبامة سیاسة أمریكیة لشرق األوسط /  ھاس.

42810-42812                                                                                                                      

.  ھاشم محمود6903

الحكومة اإللكترونیة /  ھاشم محمود.

49907-49911                                                                                                                      

.  ھاشم أھل برا6904

یومیات من خط النار /  ھاشم أھل برا.

36613-36615                                                                                                                      

.  ھاشم الشمري6905

الفساد اإلداري والمالي وأثاره اإلقتصادیة واإلجتماعیة /  ھاشم الشمري.

43168-43172                                                                                                                      

.  ھاشم الشمري / إیثار الفتلي6906

الفساد اإلداري و المالي و آثاره اإلقتصادیة /  ھاشم الشمري / إیثار الفتلي.

52704-52707                                                                                                                      

.  ھاشم حمدي رضا6907

إدارة العالقات الدولیة و البروتوكوالت /  ھاشم حمدي رضا.

44158-44162                                                                                                                      

.  ھاشم حمدي رضا6908

تنمیة مھارات االتصال و القیادة االداریة /  ھاشم حمدي رضا.

46425-46429                                                                                                                      

.  ھاشم حمود6909

قضایا اإلغتراب في الفكر السیاسي /  ھاشم حمود.

49250-49254                                                                                                                      
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.  ھاشم حمود6910

اللوبي و جماعات الضغط السیاسي /  ھاشم حمود.

49255-49259                                                                                                                      

.  ھاشم حمود6911

السیاسة الخارجیة و المؤتمرات الدولیة /  ھاشم حمود.

49260-49264                                                                                                                      

.  ھاشم حمود6912

الفلسفة السیاسیة المعاصرة /  ھاشم حمود.

49265-49269                                                                                                                      

.  ھاشم حمود6913

علم التفاوض الدولي /  ھاشم حمود.

49270-49274                                                                                                                      

.  ھاشم حمود6914

علم إجتماع السلطة /  ھاشم حمود.

49285-49289                                                                                                                      

.  ھاشم صالح6915

اإلسالم األخالق والسیاسة ألركون /  ھاشم صالح.

49749-49751                                                                                                                      

.  ھاشم صالح6916

اإلسالم واالنغالق الالھوتي /  ھاشم صالح.

37799-37803                                                                                                                      

.  ھاشم صالح6917

مدخل في التنویر األوروبي /  ھاشم صالح.

37943-37947                                                                                                                      

.  ھاشم صالح6918

معضلة الصولیة اإلسالمیة /  ھاشم صالح.

37955-37956                                                                                                                      

.  ھاشم صالح6919

معضلة األصولیة اإلسالمیة /  ھاشم صالح.

42616-42618                                                                                                                      

.  ھاشم صالح6920
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من الحداثة الى العولمة /  ھاشم صالح.

53064                                                                                                                                  

.  ھاشم، صالح6921

االنسداد التاریخي لماذا فشل مشروع التنویر في العالم العربي / صالح ھاشم.

االنسداد التاریخي
55974                                                                                                                                  

.  ھاشم زایري بلقاسم6922

ھجرة العمالة من المغرب العربي إلى أوروبا : ھولندا نموذجا /  ھاشم زایري بلقاسم.

53879-53883                                                                                                                      

.  ھاشم عثمان6923

األحزاب السیاسیة في سوریا السریة والعلنیة /  ھاشم عثمان.

41300-41302                                                                                                                      

.  ھاشم عبود6924

التخطیط والتصمیم الحضري /  ھاشم عبود.

35789                                                                                                                                  

.  ھاشمي خرفي6925

الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة و بعض التجارب األجنبیة /  ھاشمي خرفي.

51291                                                                                                                                  

.  ھبة هللا6926

اإلرھاب والصراع والعنف في الدول العربیة /  ھبة هللا.

42974-42976                                                                                                                      

.  ھبة هللا أحمد6927

اإلرھاب والصراع والعنف في الدول الغربیة /  ھبة هللا أحمد.

44044-44048                                                                                                                      

.  ھبة هللا أحمد6928

االرھاب و الصراع و العنف في الدول العربیة /  ھبة هللا أحمد.

46022                                                                                                                                  

.  ھبة هللا أحمد خمیس6929

2009.اإلرھاب الدولي : أصولھ الفكریة وكیفیة مواجھتھ /  ھبة هللا أحمد خمیس. - اإلسكندریة : الدار الجامعیة، 

اإلرھاب الدولي

تھتم الدراسة باإلرھاب الدولي منذ نشأتھ في العصور القدیمة حتى عصرنا الحالي. تمھدت بتعریفات عن افرھاب مع التمیز بین اإلرھاب وغیره من مختلف أنماط 
العنف األخرى كما تطرقت إلى األسباب التي أدت إلى ھذه الظاھرة وأنماطھا وتطبیقاتھا المختلفة وأھدافھا المختلفة وتناولت أیضا اإلرھاب عبر عصور الفلسفة 

باإلضافة إلى أفكار العدید من الفالسفة من مختلف العقب. كما تناولت الدراسة موقف اإلسالم من اإلرھاب والتیارات الفكریة التي كانت سببا في نسب تھمة اإلرھاب 
إلى اإلسالم باإلضافة إلى العالج الذي یقدمھ اإلسالم لحل مثل ھذه الظاھرة وتناولت أیضا اإلرھاب في العصر الحدیث متخذا من أمریكا وإسرائیل أكبر دولتین في 
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العالم نموذجا. وأخیرا تناولت كیفیة مواجھة ظاھرة اإلرھاب الدولي وكیفیة الحرب على اإلرھاب مع محاولة الدعوة إلى السالم العالمي.
31079-31084                                                                                                                      

.  ھبة هللا أحمد خمیس6930

العالقات الدولیة في الدول الغربیة /  ھبة هللا أحمد خمیس.

51103-51107                                                                                                                      

.  ھبة هللا أحمد خمیس6931

العالقات الدولیة في الفكر السیاسي الغربي /  ھبة هللا أحمد خمیس.

51108-51112                                                                                                                      

.  ھبة هللا أحمد خمیس6932

فلسفة العالقات الدولیة /  ھبة هللا أحمد خمیس.

54666-54667                                                                                                                      

.  ھبة هللا خمیس6933

فلسفة العالقات الدولیة /  ھبة هللا خمیس.

51190-51194                                                                                                                      

.  ھبة عبد العزیز المدور6934

الحمایة من التعذیب في إطار االتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة /  ھبة عبد العزیز المدور.

44353-44357                                                                                                                      

.  ھیل عجمي جمیل6935

دراسات استراتریجیة : اإلستثمار األجنبي المباشر /  ھیل عجمي جمیل.

42840-42842                                                                                                                      

.  ھینري كیسنجر6936

 /  ھینري كیسنجر.1مذكرات ھنري كیسنجر 

45280-45284                                                                                                                      

.  ھیلین تورارت6937

تدویل الدساتیر الوطنیة /  ھیلین تورارت.

44370-44374                                                                                                                      

.  ھیلغاد روموتد6938

فن اتخاذ القرار /  ھیلغاد روموتد.

38157-38161                                                                                                                      

.  ھیام الجرد6939

المد والجزر بین السریة المصریفیة وتنییض األموال /  ھیام الجرد.

35567-35571                                                                                                                      

678



.  ھیثم مصاروة6940

القوانین واألنظمة الصحیة /  ھیثم مصاروة.

35524-35528                                                                                                                      

.  ھیثم الرومي6941

التجربة النھضویة األلمانیة : كیف تغلبت ألمانیا على معوقات النھضة /  ھیثم الرومي.

54052-54056                                                                                                                      

.  ھیثم حجام6942

التمویا الدولي /  ھیثم حجام.

54356-54357                                                                                                                      

.  ھیثم عبد السالم محمد6943

مفھوم اإلرھاب في الشریعة اإلسالمیة /  ھیثم عبد السالم محمد.

36956-36960                                                                                                                      

.  ھیثم فالم شھاب6944

جریمة اإلرھاب وسبل مكافحتھا في التشریعات الجزائیة المقارنة /  ھیثم فالم شھاب.

34577-34582                                                                                                                      

.  ھیثم فالح شیھاب6945

جریمة اإلرھاب وسبل مكافحتھا في التشریعات الجزائیة المقارنة /  ھیثم فالح شیھاب.

44385-44389                                                                                                                      

.  ھیثم فخر الدین6946

قضیة اغتیال الرئیس الشھید رفیق الحریري ورفاقھ /  ھیثم فخر الدین.

37230-37231                                                                                                                      

.  ھیثم فخر الدین6947

قضیحة إغتیال الرئیس الشھید رفیق الحریري /  ھیثم فخر الدین.

42580-42582                                                                                                                      

.  ھیثم ھادي الھیتي6948

 /  ھیثم ھادي الھیتي.4األزمة المالیة العالمیة واآلفاق المستقبلیة ج 

44315-44319                                                                                                                      

.  ھدى مخلف6949

اإلقتصاد المعرفي وانعكاساتھ على التنمیة البشریة /  ھدى مخلف.

43620-43621                                                                                                                      

.  ھدى زویر مخلف الدعمي6950
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اإلقتصاد المعرفي وانعكاغساتھ على التنمیة البشریة /  ھدى زویر مخلف الدعمي.

34276-34281                                                                                                                      

.  ھدي فرج6951

2009.اإلرھاب الحصان الخاسر ألمریكا وإسرائیل /  ھدي فرج. - اإلسكندریة : المكتب العربي الحدیث، 

اإلرھاب؛ أمریكا؛ إسرائیل

ھل أمریكا ھي الخاسر األول على اإلرھاب وماھي أسرار الدمار التي لحقت بالجمعیات الھلیة اإلسالمیة الخلیجیة وھل تدفع السعودیة تریلیون دوالر والمؤامرة 
الصھیوامریكیة على الجمعیات األھلیة كمدخل لإلستیالء على البترول العربي ومد التغلغل الصھیوني في الدول اإلفریقیة والعربیة واإلسالمیة وكیف تقوم الوالیات 
المتحدة بالتجسس على أوروبا كلھا عن طریق بریطانیا وماھي أسرار لجنة أشلون وھل حصلت أمریكا على البترول العراقي وھل الغالء في األسعار العالمیة ھو 
الثمن الذي یدفعھ العالم وھل بدأت أمریكا بالسقوط األخیر وماھي ضمانات الدول الخلیجیة أن من یحرسھم اآلن لن یكون ھو الباغي غدا علیھم وھل ھناك مخطط 

لتقسیم اإلمارات العربیة المتحدة ھي األخرى وذلك عن طریق الجر إلى مواجھة إیرانیة أمریكیة على أرض إماراتیة ؟
31097-31102                                                                                                                      

.  ھیرفھ دومیناخ6952

السكان والبیئة /  ھیرفھ دومیناخ، میشال بیكویھ.

35421-35422                                                                                                                      

.  ھیفاء زنكنة6953

المرأة و المشاركة السیاسیة في الوطن العربي /  ھیفاء زنكنة.

48866-48870                                                                                                                      

.  ھیفاء زنكنة6954

المرأة و المشاركة السیاسیة في الوطن العربي /  ھیفاء زنكنة.

53721-53725                                                                                                                      

.  ھشام + عالء الضاوي6955

حمایة البیئة و التراث الثقافي في القانون الدولي /  ھشام + عالء الضاوي.

48338-48342                                                                                                                      

.  ھشام + عالء الضاوي6956

إحتالل العراق و إنتھاكات البیئة و الممتلكات الثقافیة /  ھشام + عالء الضاوي.

48343-48346                                                                                                                      

.  ھشام محمود6957

اإلستقرار السیاسي في العالم المعاصر : ملحق حاص بالمصطلحات /  ھشام محمود.

35897-35902                                                                                                                      

.  ھشام محمود6958

تحدیات األمن القومي المعاصر : مدخل تاریخي سیاسي /  ھشام محمود.

35903-35907                                                                                                                      

.  ھشام محمود6959

علم اإلجتماع السیاسي /  ھشام محمود.
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36103-36109                                                                                                                      

.  ھشام محمود6960

معالم النظام السیاسیة المعاصرة /  ھشام محمود.

36579-36580                                                                                                                      

.  ھشام محمود6961

العالقات اإلقتصادیة الدولیة المعاصرة /  ھشام محمود.

36759-36763                                                                                                                      

.  ھشام محمود6962

علم اجتماع السیاسي /  ھشام محمود.

36933-36937                                                                                                                      

.  ھشام محمود6963

معالم االستراتیجیة للتنمیة االقتصادیة القومیة في البلدان النامیة /  ھشام محمود.

43751-43751                                                                                                                      

.  ھشام محمود6964

الرأي العام و الدعایة الدولیة /  ھشام محمود.

47464-47468                                                                                                                      

.  ھشام محمود6965

األمم المتحدة و إستراتیجیات القوى الكبرى /  ھشام محمود.

45569-45573                                                                                                                      

.  ھشام محمود6966

الحكومة االلكترونیة /  ھشام محمود.

51073-51074                                                                                                                      

.  ھشام محمود6967

السیاسة الخارجیة و المؤتمرات الدولیة /  ھشام محمود.

51086-51090                                                                                                                      

.  ھشام محمود6968

اللوبي و جماعات الضغط السیاسي /  ھشام محمود.

51127-51130                                                                                                                      

.  ھشام محمود6969

العالقات اإلستراتیجیة الدولیة /  ھشام محمود.

51781-51785                                                                                                                      
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.  ھشام محمود6970

الحراك السیاسي /  ھشام محمود.

51786-51790                                                                                                                      

.  ھشام محمود6971

قضایا اإلغتراب في الفكر السیاسي و اإلجتماعي /  ھشام محمود.

51791-51795                                                                                                                      

.  ھشام محمود6972

اللوبي و جماعات الضغط السیاسي : صراع المصالح و النفوذ و المال /  ھشام محمود.

51796-51800                                                                                                                      

.  ھشام محمود6973

السیاسة الخارجیة و المؤتمرات الدولیة /  ھشام محمود.

51801-51805                                                                                                                      

.  ھشام محمود6974

الحركات العرقیة كمصدر مھدد لإلستقرار و التجانس القومي /  ھشام محمود.

51806-51810                                                                                                                      

.  ھشام محمود6975

األمم المتحدة و استراتیجیات القوى الكبرى /  ھشام محمود.

51811-51815                                                                                                                      

.  ھشام محمود6976

الرأي العام و الدعایة الدولیة /  ھشام محمود.

51816-51820                                                                                                                      

.  ھشام محمود6977

علم التفاوض الدولي و اإلتصال الدبلوماسي /  ھشام محمود.

51825-51829                                                                                                                      

.  ھشام محمود6978

العالقات اإلستراتیجیة الدولیة /  ھشام محمود.

54540-54542                                                                                                                      

.  ھشام محمود6979

الحراك السیاسي /  ھشام محمود.

49240-49244                                                                                                                      

.  ھشام محمود األقداحي6980
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2009.االستقرار السیاسي في العالم المعاصر /  ھشام محمود األقداحي. - اإلسكندریة : مؤسسة شباب الجامعة، 

اإلستقرار السیاسي؛ العالم المعاصر؛ مصطلحات سیاسیة
30162-30167                                                                                                                      

.  ھشام محمود األقداحي6981

2009.تحدیات األمن القومي المعاصر مدخل تاریخي - سیاسي /  ھشام محمود األقداحي. - اإلسكندریة : مؤسسة شباب الجامعة، 

الشرق األوسط؛ األمن القومي؛ األمن اإلفریقي
30172-30177                                                                                                                      

.  ھشام محمود األقداحي6982

النظم السیاسیة المعاصرة /  ھشام محمود األقداحي.

45484-45488                                                                                                                      

.  ھشام محمود االقداحي6983

العالقات اإلقتصادیة الدولیة المعاصرة /  ھشام محمود االقداحي.

العالقات اإلقتصادیة الدولیة؛ استراتیجیة التنمیة؛ التبعیة، التكامل اإلقتصادي؛ التجمعات اإلقتصادیة
29816-29821                                                                                                                      

.  ھشام محمود، االقداحي6984

النفوذ وصناعة القرار السیاسي / االقداحي ھشام محمود.

55652/1-55652/3                                                                                                              

.  ھشام محمود القداحي6985

الشخصیة القومیة /  ھشام محمود القداحي.

34718-34822/1                                                                                                                  

.  ھشام محمود اإلقداحي6986

2009.علم اإلجتماع السیاسي /  ھشام محمود اإلقداحي. - اإلسكندریة : مؤسسة شباب الجامعة، 

علم اإلجتماع؛ علم اإلجتماع السیاسي؛ الدولة؛ علم السیاسة
33261-33265                                                                                                                      

.  ھشام محمود اإلقداحي6987

2009.النظم السیاسیة المعاصرة /  ھشام محمود اإلقداحي. - اإلسكندریة : مؤسسة شباب الجامعة، 

النظم السیاسیة
33378-33385                                                                                                                      

.  ھشام محمود اإلقداحي6988

2009.علم اإلجتماع السیاسي /  ھشام محمود اإلقداحي. - اإلسكندریة : مؤسسة شباب الجامعة، 

علم اإلجتماع؛ علم اإلجتماع السیاسي؛ الدولة؛ السیاسة
30466-30471                                                                                                                      

.  ھشام محمود اإلقداحي6989

2009.اإلستقرار السیاسي في العالم المعاصر /  ھشام محمود اإلقداحي. - اإلسكندریة : مؤسسة شباب الجامعة، 

اإلستقرار السیاسي؛ مصطالحات سیاسیة
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30740-30745                                                                                                                      

.  ھشام مصطفي6990

دور الموارد البشریة في تمویل التنمیة /  ھشام مصطفي.

32755-32759                                                                                                                      

.  ھشام مصطفى6991

دور السیاسة المالیة في تحقیق التنمیة اإلجتماعیة بین النظام المالي افسالمي والنظام المالي المعاصر /  ھشام مصطفى.

42015-42019                                                                                                                      

.  ھشام المالح6992

حكومة الرصول المصطفى /  ھشام المالح.

37703-37707                                                                                                                      

.  ھشام البدري6993

التصحیح الدستوري : دراسة حالة /  ھشام البدري.

41024-41028                                                                                                                      

.  ھشام الحدیدي6994

اإلرھاب بذوره_ وبثر_ زمانھ_ ومكانھ وشخوصھ /  ھشام الحدیدي.

36571-36572                                                                                                                      

.  ھشام الشمري6995

اإلقتصاد المعرفي /  ھشام الشمري، نادیا اللیثي.

35224-35227                                                                                                                      

.  ھشام القاسم6996

المدخل إلى علم القانون /  ھشام القاسم.

34025                                                                                                                                  

.  ھشام القاسم6997

المدخل إلى علم الحقوق /  ھشام القاسم.

33910                                                                                                                                  

.  ھشام بشیر6998

حمایة البیئة في ضوء احكام القانون الدولي اإلنساني /  ھشام بشیر.

41342-41346                                                                                                                      

.  ھشام بشیر6999

حمایة البیئة في ضوء احكام القانون الدولي اإلنساني /  ھشام بشیر.

43987-43991                                                                                                                      
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.  ھشام بشیر7000

حمایة البیئة في ضوء أحكام القانون الدولي /  ھشام بشیر.

48434-48438                                                                                                                      

.  ھشام بشیر7001

غسل األموال بین النظریة و التطبیق /  ھشام بشیر.

48439-48443                                                                                                                      

.  ھشام خالد7002

جنسیة الشركة : دراسة مقارنة /  ھشام خالد.

53163-53164                                                                                                                      

.  ھشام یعقوب مریزیق7003

المدخل إلى علم اإلجتماع /  ھشام یعقوب مریزیق.

35720-35722                                                                                                                      

.  ھشام رضا7004

تنمیة وبناء نظم الموارد البشریة /  ھشام رضا.

34571-34576                                                                                                                      

.  ھشام صالح سید7005

مھارات اعداد و كتابة التقاریر و فن كتابة التقریر الفعال /  ھشام صالح سید.

48631-48635                                                                                                                      

.  ھشام سمراي7006

اللھاجات العربیة /  ھشام سمراي.

38386-38390                                                                                                                      

.  ھشام صاغور7007

السیاسة الخارجیة لإلتحاد األوروبي تجاه الجزائر /  ھشام صاغور.

42897-42899                                                                                                                      

.  ھشام شرابي7008

 /  ھشام شرابي.20النقد الحضاري للمجتمع العربي في نھایة القرن ال

34017                                                                                                                                  

.  ھشام سوادي ھشام7009

تاریخ العرب الحدیث_ من الفتح العثماني حتى الحرب العالمیة األولى /  ھشام سوادي ھشام.

35081-35086                                                                                                                      

.  ھونف حسن رمضان7010

685



االسلحة البیولوجیة /  ھونف حسن رمضان.

49645_49641                                                                                                                      

.  ھواري بومدین7011

جھود السنوات العشر /  ھواري بومدین.

33976-33977                                                                                                                      

.  ھواري قبایلي7012

ثمن حرب الثورة و انعكاساتھا على اإلقتصاد /  ھواري قبایلي.

55048                                                                                                                                  

.  ھویدا، عبد هللا فتحي7013

 / عبد هللا فتحي ھویدا.2001-2008السیاسة الخارجیة االمریكیة : تجاه الصراع الفلسطیني -االسرائیلي 

55549/1-55549/3                                                                                                              

.  ھویدا عبد العظیم7014

الصناعات التحویلیة في آفریقیا......الفرص و التحدیات /  ھویدا عبد العظیم.

50441-50445                                                                                                                      

.  ھویدا عبد العظیم7015

اإلقتصاد األخضر و النمو اإلقتصادي /  ھویدا عبد العظیم.

53904-53908                                                                                                                      

.  ھویدة7016

عن الفساد وسننھ /  ھویدة.

32625-32629                                                                                                                      

.  ھویدة فھمي7017

مواطنون الذمیون /  ھویدة فھمي.

32630-32634                                                                                                                      

.  ھوشیار معروف7018

التخطیط اإلستراتیجي /  ھوشیار معروف.

42299-42303                                                                                                                      

.  ھوشیار معروف7019

التخطیط االستراتیجي /  ھوشیار معروف.

45845-45852                                                                                                                      

.  ھوسیون7020

الجذور الشرقیة للحضارة الغربیة /  ھوسیون.
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32984-32988                                                                                                                      

.  إمام كیني7021

التخطیط االستراتیجي وإدارة األداء /  إمام كیني.

38198-38200                                                                                                                      

.  إمان عبد المحسن7022

الحكومة االلكترونیة مدخل اداري متكامل /  إمان عبد المحسن.

50653-50655                                                                                                                      

.  إنجمار كارلسون7023

اإلسالم و أوروبا تعایش أو مجابھة /  إنجمار كارلسون.

44547-44551                                                                                                                      

.  إلھام محمد علي7024

2009.بحوث و دراسات و ثائقیة في تاریخ إفریقیا الحدیث /  إلھام محمد علي. - القاھرة : مكتبة األنجلو المصریة، 

إفریقیا؛ تاریخ؛ بحوث

تلقى الدراسة الضوء على رد الفعل الوطني تجاه الغزو العسكري األوروبي ففي جنوب إفریقیا تصدت كل من مملكتي الزولو و المیتابلى للقوات البریطانیة. أما في 
غرب إفریقیا فقدأعلنت العدید من الممالك اإلسالمیة الجھاد ضد التوسع الفرنسي. لم یقتصر الكفاح الوطني على الملوك والزعماء فحسب وإنما شاركت النساء في ھذا 

المجال فتصدت ملكات مملكة الھوفا المسیحیة في جزیرة مدغشقر للحمالت الفرنسیة. كان كل دولة أوروبیة مشروعھا اإلستعماري الخاص بھا فبریطانیا أرادت أن 
تقطع مستعمراتھا القارة رأسیا أي من الكیب جنوبا حتى القاھرة شماال أما فرنسا فقد أرادت أن تقطع مستعمراتھا القارة أفقیا أي من السنغال غربا حتى جیبوتي شرقا. 

تذرعت الدولة األوروبیة بالمبادئ اإلنسانیة مثل مھمة الرجل األبیض و واجبھ الحضاري والدیني في إفریقیا لتبریر سفك الدماء.
30607-30611                                                                                                                      

.  إبتسام ملكاوي7025

2008.جریمة تلویث البیئة : دراسة مقارنة /  إبتسام ملكاوي. - عمان : دار الثقافة؛ 

الجریمة البیئیة
29891-29896                                                                                                                      

.  إبتسام سعید ملكاوي7026

جریمة تلویث البیئة /  إبتسام سعید ملكاوي.

35350-35354                                                                                                                      

.  إبتھال عادل إبراھیم7027

تاریخ العلوم عند المسلمین /  إبتھال عادل إبراھیم.

54810-54814                                                                                                                      

.  إبراھیم نافع7028

2003.إنفجار سبتمبر بین العولمة واألمركة /  إبراھیم نافع. - الجزائر : المؤسسة الوطنیة للنشر واإلشھار، 

34063-34063/1                                                                                                                د

.  إبراھیم أبو النجا7029

التأمین في القانون الجزائري /  إبراھیم أبو النجا.
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34045                                                                                                                                  

.  إبراھیم أبو خزام7030

الحروب و توازن القوى (دراسة شاملة لنظریة القوى) /  إبراھیم أبو خزام.

44657-44661                                                                                                                      

.  إبراھیم أبو عرقوب7031

اإلتصال اإلنساني و دوره في التفاعل اإلجتماعي /  إبراھیم أبو عرقوب.

48193-48197                                                                                                                      

.  إبراھیم أبو عواد7032

صورة الیھود في القرأن والسنة واألنجیل /  إبراھیم أبو عواد.

35878-35882                                                                                                                      

.  إبراھیم محمد الناني7033

القانون الدولي العام /  إبراھیم محمد الناني.

3846                                                                                                                                    

.  إبراھیم أحمد الشرقاوي7034

النظریة العامة للجریمة العسكریة : دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة /  إبراھیم أحمد الشرقاوي.

35837                                                                                                                                  

.  إبراھیم محمد تركي7035

2009.الفلسفة و الفالسفة /  إبراھیم محمد تركي. - مصر : دار لكتب القانونیة، 

الفلسفة اإلسالمیة؛ الدین والفلسفة
30554-30559                                                                                                                      

.  إبراھیم محمد تركي7036

2009.في الفكر اإلسالمي المعاصر /  إبراھیم محمد تركي. - القاھرة : دار الكتب القانونیة، 

الدین؛ السیاسة؛ الدین والسیاسة
30560-30565                                                                                                                      

.  إبراھیم أحمد خلیفة7037

2007.الرقابة الدولیة على تطبیق القانون الدولي اإلنساني /  إبراھیم أحمد خلیفة. - اإلسكندریة : دار الجامعة الجدیدة، 

القانون الدولي اإلنساني؛ الراقابة الدولیة
30890-30895                                                                                                                      

.  إبراھیم محمود عبد الراضى7038

حلول إسالمیة فعالة لمشكلة البطالة مع نماذج لبعض المشروعات الصغیرة والمتوسطة الناجحة للشباب /  إبراھیم محمود عبد الراضى. - اإلسكندریة : المكتب 
2005.الجامعي الحدیث، 

البطالة
31085-31090                                                                                                                      
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.  إبراھیم مشروب7039

المؤسسات السیاسیة واإلجتماعیة /  إبراھیم مشروب.

37505-37509                                                                                                                      

.  إبراھیم مشروب7040

التخلف والتنمیة /  إبراھیم مشروب.

37510-37514                                                                                                                      

.  إبراھیم الملیجي7041

العولمة و آثارھا في التخطیط اإلجتماعي /  إبراھیم الملیجي.

45399-45403                                                                                                                      

.  إبراھیم امام7042

وكاالت األنباء /  إبراھیم امام.

7005                                                                                                                                    

.  إبراھیم السایح7043

تاریخ الیونان /  إبراھیم السایح.

36622-36626                                                                                                                      

.  إبراھیم خمیس7044

دراسات في تاریخ الحروب الصالیبیة /  إبراھیم خمیس.

36017-36021                                                                                                                      

.  إبراھیم حسن7045

جغرافیة إفریقیا الطبیعیة و البشریة /  إبراھیم حسن.

49457-49461                                                                                                                      

.  إبراھیم حسین العسل7046

التنمیة في الفكر اإلسالمي (مفاھیم، عطاءات، معوقات، أسالیب) /  إبراھیم حسین العسل.

35338-35341                                                                                                                      

.  إبراھیم سید أحمد7047

2008.موسوعة اإلتفاقیات القضائیة الدولیة /  إبراھیم سید أحمد. - القاھرة : دار الكتاب القانونیة، 

اإلتفاقات الدولیة
30634-30639                                                                                                                      

.  إبراھیم شیحا7048

النظم السیاسیة والقانون الدستوري /  إبراھیم شیحا.

35652-35656                                                                                                                      

.  إبراھیم سعید فھیم محمود7049
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حركة الحج األوروبي إلى األماكن المقدسة /  إبراھیم سعید فھیم محمود.

36348-36353                                                                                                                      

.  إبراھیم سعید فھیم محمود7050

دراسات في تاریخ العصور الوسطى و حضارتھا /  إبراھیم سعید فھیم محمود.

33301-33302                                                                                                                      

.  إبراھیم سعید فھیم محمود7051

دراسات في تاریخ العصور الوسطى و حضارتھا /  إبراھیم سعید فھیم محمود.

33301-33302                                                                                                                      

.  إبراھیم عبد الطالب7052

الغزو األجنبي ألفغانستان /  إبراھیم عبد الطالب.

36146-36150                                                                                                                      

.  إبراھیم عبد العزیز7053

2008.الدیمقراطیة : كتاب لم ینشر للدكتور  طھ حسین /  إبراھیم عبد العزیز. - الجیزة : نفرو للنشر والتوزیع، 

الدیموقراطیة

...وأؤكد لكم أنھ ال یعنیني مطلقا أن یوجد برلمان وال حكومة برلمانیة بقدر ما یعنیني أن أستمتع بالحیاة الھانئة التي أجنب فیھا الشقاء بمقدار ما یستطیع الناس أن 
یجنبوا الشقاء.فإذا لم یصل البرلمان ولم تصل الحكومة البرلمانیة، وبعبارة أصح إذغ لم تمكنني من الحریة العزیزة فلست في حاجة إلى البرلمان وال إلى الحكومة 

البرلمانیة.)طھ حسین
31128-31133                                                                                                                      

.  إبراھیم فاضل الدبو7054

اإلقتصاد اإلسالمي : دراسة وتطبیق /  إبراھیم فاضل الدبو.

35212-35213                                                                                                                      

.  إبراھیم فرغلى7055

2005.تونس من الفتح اإلسالمي حتى سقوط دولة األغالبة /  إبراھیم فرغلى. - القاھرة : العربي للنشر والتوزیع، 

التاریخ السیاسي؛ التاریخ الحضاري؛ تونس
31326-31331                                                                                                                      

.  إتفاقیة أوسلو.7056

43058-43060                                                                                                                      

.  إي-إي كانتربي7057

موجز تاریخ علم اإلقتصاد /  إي-إي كانتربي.

49544-49548                                                                                                                      

.  إي.ف. ھاروس7058

فن إتخاذ القرار /  إي.ف. ھاروس.

41042-41046                                                                                                                      
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.  إیمان بن فھد7059

مراجعات الحركات اإلسالمیة المقاتلة في لیبیا /  إیمان بن فھد.

40944-40948                                                                                                                      

.  إیمان عبد المحسن7060

الحكومة اإللكترونیة مدخل إداري /  إیمان عبد المحسن.

32499-32503                                                                                                                      

.  إیمان عطیة ناصف7061

النظریة اإلقتصادیة الجزئیة /  إیمان عطیة ناصف.

توازن السوق؛ سلوك المستھلك؛ توازن الوحدة اإلنتاجیة
29865-29868                                                                                                                      

.  إیمان عطیھ ناصف7062

مبادئ  اإلقتصاد الدولي /  إیمان عطیھ ناصف.

اإلقتصاد الدولي؛ المعاوالت؛ سلوك الوحدات اإلقتصادیة
29847-29852                                                                                                                      

.  إیمانویل تون7063

مابعد اإلمبراطوریة /  إیمانویل تون.

40973-40975                                                                                                                      

.  إیناس محمد النھجي7064

القانون الجوي الدولي /  إیناس محمد النھجي.

48333-48337                                                                                                                      

.  إیناس محمد النھجي7065

جرائم اإلتجار بالبشر /  إیناس محمد النھجي.

48352-48356                                                                                                                      

.  إیناس النھجي + یوسف المصري7066

اإلتفاقیات و المعاھدات الدولیة بین القانون الدولي و الشریعة اإلسالمیة /  إیناس النھجي + یوسف المصري.

48347-48351                                                                                                                      

.  إیناس النھجي + یوسف المصري7067

جریمة القرصنة البحریة في القوانین الدولیة /  إیناس النھجي + یوسف المصري.

48357-48361                                                                                                                      

.  إیناس النھجي + یوسف المصري7068

المواطنة في القانون الدولي و الشریعة اإلسالمیة /  إیناس النھجي + یوسف المصري.

48362-48366                                                                                                                      
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.  إیناس عفت7069

تمویل الجمعیات األھلیة تجنب مخاطر جمع األموال /  إیناس عفت.

47353                                                                                                                                  

.  إیان كالرك7070

2003.العولمة والتفكك /  إیان كالرك. - أبوظبي : مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتیجیة، 

العولمة
34086                                                                                                                                  

.  إیاد یونس7071

الحظر الدولي في القانون الدولي العام /  إیاد یونس.

53098-53102                                                                                                                      

.  إیاد شعبان7072

إدارة الجودة الشاملة : مدخل نظري وعملي نحو...ترسیخ ثقافة /  إیاد شعبان.

43522-43526                                                                                                                      

.  إدارة المخاطر.7073

48470-48474                                                                                                                      

.  إدارة األزمات و الكوارث.7074

50545-50549                                                                                                                      

.  إدارة المشروعات الحكومیة وخصخصة الخدمات.7075

24596-24598                                                                                                                      

.  إدارة الموارد البشریة من النظریة.7076

38192-38192                                                                                                                      

.  إدارة التغییر في اإلدارات المحلیة والبلدیات.7077

42241-42245                                                                                                                      

.  إدارة الجودة الشاملة في أجھزة الشرطة العامة.7078

24623-24625                                                                                                                      

.  إدارة الطلب على المیاه.7079

43259-43263                                                                                                                      

.  إدارة الوقت.7080

36656                                                                                                                                  

.  إدارة سیاسات التنمیة.7081

42182-42183                                                                                                                      
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.  إختبارات تقییم األداء.7082

54113-54114                                                                                                                      

.  إیتین بالیبار7083

ماركس ونقده لسیاسة /  إیتین بالیبار.

42098-42102                                                                                                                      

.  إدریس كوكس7084

سقوط اإلمبراطوریة /  إدریس كوكس.

39916                                                                                                                                  

.  إیریك ھوبزباوم7085

العولمة والدیمقراطیة واإلرھاب /  إیریك ھوبزباوم.

43133-43135                                                                                                                      

.  إیریكا فراترز7086

2012. مع الحراك المدني الالعنفي /  إیریكا فراترز، أوذینیة خلیل. - الجزائر : دار القصیة، 1959-1963مناھضو حرب الجزائر 

47999                                                                                                                                  

.  إحسان محمد ضمین یاغي7087

التغییر التنظیمي منظور األداء المتوازن /  إحسان محمد ضمین یاغي.

52271-52275                                                                                                                      

.  إحسان محمد ضمین یاغي7088

التغییر التنظیمي : منظور األداء المتوازن /  إحسان محمد ضمین یاغي.

54351-54355                                                                                                                      

.  إحسان الحسن7089

علم اإلجتماع السیاسي /  إحسان الحسن.

42318-42322                                                                                                                      

.  إیف بونو7090

 و كبح جماح المستعمرات الفرنسیة /  إیف بونو، (ترجمة)  العید دوان.1950-1944مجازر استعماریة : الجمھوریة الرابعة 

55163                                                                                                                                  

.  إیھاب صبیح زریق7091

قاموس المصطالحات العسكریة /  إیھاب صبیح زریق.

41186-41190                                                                                                                      

.  إیھاب كمال7092

مھارات اإلقناع ودبلوماسیة اإلقناع /  إیھاب كمال.
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42971-42973                                                                                                                      

.  إیھاب كمال7093

السالم المستحیل مع إسرئیل /  إیھاب كمال.

44678-44681                                                                                                                      

.  إیھاب كلوفي7094

المعارضة السیاسیة في الفقھ اإلسالمي /  إیھاب كلوفي.

54224-54225                                                                                                                      

.  إدوارد سعید7095

2006.المثقف والسلطة /  إدوارد سعید، محمد عناني. - القاھرة : رؤیة للنشر والتوزیع، 

المثقف؛ السلطة

ماعالقة المثقف بالسلطة، سواء كانت سلطة الدولة أو سلطة المجتمع أو سلطة األیدیولوجیا أو المال أو النفوذ؟ واإلجابة عن ھذا السؤال تتطلب تعریفا محددا للمثقف 
فھل ھو صاحب المھنة الفكریة المحترف، أم ھو المفكر الھاوي المستقل؟ ھل ھو متخصص في علم من العلوم یقدم خدماتھ الفكریة في مقابل أجر معین كالطبیب أو 

المھندس أو خبیر الكمبیوتر أو األستاذ الجامعي؟ أم ھو مفكر حر ال ینتمي لمؤسسة معینة، مھما تكن ، ویقدم آراءه إلى الجمھور وإلى السلطة حتى لو اختلف مع 
اآلراء السائدة و ما تواضع علیھ الناس أو قالت بھ السلطة؟ وبعبارة أخرى: ماذا یمثل المثقف للناس ولنفسھ؟ ھل ھو مفكر "عامل" یدعو إلى التغییر ویعمل في سبیلھ 

إذا آمن بضرورة التغییر أم ھو مفكر" نظري" یعیش في برج عاجي ویقول ما یقولھ بغض النظر عن تحقیق القول في الواقع؟
31250-31254                                                                                                                      

.  إسالم أون الین7096

حرب كسر اإلرادة /  إسالم أون الین.

36552-36554                                                                                                                      

.  إسماعیل نوري الربیعي7097

التاریخ والھویة /  إسماعیل نوري الربیعي.

36032-36037                                                                                                                      

.  إسماعیل نوري الربیعي7098

تاریخ أوروبا السیاسي المعاصر /  إسماعیل نوري الربیعي.

36476-36480                                                                                                                      

.  إسماعیل محمد على7099

تطور الفكر اإلقتصادي /  إسماعیل محمد على.

48961-48965                                                                                                                      

.  إسماعیل مطھر7100

المرأة في عصر الدیمقراطیة /  إسماعیل مطھر.

32284-32288                                                                                                                      

.  إسماعیل مظھر7101

1 / 2.كتابات في تاریخ الفكر و الحضارة 

54820-54824                                                                                                                      
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.  إسماعیل السعودي أحمد7102

الدیمقراطیة الكویتیة /  إسماعیل السعودي أحمد.

49096-49100                                                                                                                      

.  إسماعیل دبش7103

1999. /  إسماعیل دبش. - الجزائر : دار ھومة، 1954-1962السیاسة العربیة والمواقف الدولیة تجاه الثورة الجزائریة 

48090                                                                                                                                  

.  إسماعیل علي سعد7104

نظریة القوة في علم اإلجتماع السیاسي /  إسماعیل علي سعد. - اإلسكندریة : دار المعرفة الجامعیة، د.ت..

علم اإلجتماع السیاسي؛ نظریة القوة

تدور الدراسة حول القوة في دراسات علم اإلجتماع حیث یتتبع الفصل األول فكرة القوة عند الفالسفة والمفكریین األقدمین وكذا المفكرین المحدثین أي بعد ظھور 
مصطلح علم اإلجتماع.أما الفصل الثاني فقد عرض تعریف القوة إذ أنھا الركیزة األساسیة التي یدور حولھا التاریخ البشري كلھ.في الفصل الثالث بین اإلرتباط الوثیق 

بین ممارسة القوة ومفھوم الصفوة. أما الفصل الرابع عرض األشكال المختلفة البتي تخذھا القوة في المجتمع اإلنساني كبناءات إجتماعیة وبین األشكال الھرمیة التي 
إتخذتھا ھذه البناءات عبر التاریخ . الفصل الخامس فعبارة عن نظرة على الواقع اإلمبیریقي لبناءات القوة من خالل تناول الدراسات اإلمبیریقیة الرئیسیة المتعلقة بھذا 

الموضوع. أما الفصل السادس تناول دینامكیة القوة مع توضیح إرتباط غیاب الدیمقراطیة باإلغتراب السیاسي.
31134-31139                                                                                                                      

.  إسماعیل علي سعد7105

علم السیاسة ودیمقراطیة الصفوة /  إسماعیل علي سعد. - اإلسكندریة : دار المعرفة الجامعیة، د.ت..

علم السیاسة؛ علم اإلجتماع

توضح الدراسة مجموعة من المفاھیم الخاصة بعلوم السیاسة وعالقتھا بالمجتمع مع التركیز على موضوع علم السیاسة ذاتھ وعالقتھ بالعلوم اإلجتماعیة األخرى، 
وكذلك مناھج البحث فیھ.وتعد اإلشارة إلى تطور الفكر السیاسي والنظریة السیاسیة وفقا لتطور الواقع اإلجتماعي من أھم الموضوعات، إذا أن النظریة السیاسیة 

والمذاھب االلسیاسیة المعاصرة المتصارعة، ماھي إال نتاج للفكر السیاسي عبر تاریخ البشریة الطویل وتطور المجتمع البشري.
31146-31151                                                                                                                      

.  إسماعیل علي سعد7106

2005.النظریات والمذاھب والنظم : دراسات في العلوم السیاسیة /  إسماعیل علي سعد، حسن محمد حسن. - اإلسكندریة : دار المعرفة الجامعیة، 

العلوم السیاسیة؛ المذاھب السیاسیة؛ النظریات السیاسیة؛ النظم السیاسیة
31198-31200                                                                                                                      

.  إسماعیل علي سعد7107

نظریة القوة في علم الالجتماع السیاسي /  إسماعیل علي سعد.

35691-35692                                                                                                                      

.  إسماعیل عبد القتاح، محمود منصر ھیبة7108

2009.النظم السیاسیة وسیاسة االعالم / محمود منصر ھیبة إسماعیل عبد القتاح. - اإلسكندریة : مركز اإلسكندریة للكتاب، 

النظم السیاسیة؛ سیاسات اإلعالم

النظم السیاسیة تتظمن العدید من الموضوعات الحیویة ابتداءا بالدولة والدستور ومفھوم الدیمقراطیة وأنواع الحكومات، وانتھاء بالنظام السیاسي المصري وأسس قیامھ 
واستمراره.. والنظم السیاسیة البد وأن تحمھا نظریات علمیة، فالبد أن نتعرف على تلك النظریات ونتأملھا ونحللھا..ولعل ما یشد اإلنتباه ھو تلك العالقة المتمیزة 
والمستمرة بین النظم السیاسیة والسیاسات اإلعالمیة للدولة، حیث نجد ارتباطا بین ھذه النظم والسیاسات اإلعالمیة التي تنتھجھا...إن موضوعات النظم السیاسیة 

وسیاسات اإلعالم یجب أن نأخذھا بمزید من اإلھتمام والجدیة ألنھا تعبر عن فكر وخطط المستقبل القریب في إطار الماضي والحاضر..
30435-30439                                                                                                                      

.  إسماعیل عبد الفتاح7109

2001.إدارة الصراعات و األزمات الدولیة /  إسماعیل عبد الفتاح. - القاھرة : العربي للنشر والتوزیع، 
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الصراعات الدولیة؛ الصراع العربي اإلسرائیلي
33464-33471                                                                                                                      

.  إسماعیل عبد الفتاح7110

معجم المصطلحات السیاسیة واإلستراتیجیة /  إسماعیل عبد الفتاح.

34107-34109                                                                                                                      

.  إسماعیل عبد الفتاح7111

إدارة الصراعات واألزمات الدولیة /  إسماعیل عبد الفتاح.

35840-35841                                                                                                                      

.  إسماعیل عبد الفتاح7112

الموسوعة المیسرة للمصطلحات السیاسیة عربي إنجلیزي /  إسماعیل عبد الفتاح.

36281-36285                                                                                                                      

.  إسماعیل عبد الفتاح الكافي7113

معجم مصطلحات عصر العولمة /  إسماعیل عبد الفتاح الكافي.

17505-17513                                                                                                                      

.  إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي7114

معجم مصطلحات عصر العولمة /  إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي.

16530-16531                                                                                                                      

.  إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي7115

الموسوعة المیسرة للمصلحات السیاسیة عربي - انجلیزي /  إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي.

29541 - 29539                                                                                                                  

.  إشراف و تحریر / بھجت قرني7116

الربیع العربي في مصر : الثورة و ما بعدھا /  إشراف و تحریر / بھجت قرني.

53608-53612                                                                                                                      

.  إشكالیة الدولة والمواطنة والتنمیة في لبنان.7117

37758-37759                                                                                                                      

.  إعادة ھندسة ا إلجراءات ودورھا في التطویر اإلداري.7118

42149-42153                                                                                                                      

.  إعادة ھندسة اإلجراءات و دورھا في التطویر اإلداري.7119

50536-50540                                                                                                                      

.  و منھم من ینتظر.7120

46679-46683                                                                                                                      
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.  و جاك دنكان7121

أفكار عظیمة في االدارة : دروس من مؤسسي و مؤسسات العمل االداري /  و جاك دنكان، (ترجمة)  محمد الحدیدي.

14606                                                                                                                                  

.  و ه طومبون7122

كنت ظال لتشرشل /  و ه طومبون.

51388                                                                                                                                  

.  ول دیورانت7123

قصة الحضارة /  ول دیورانت.

33953-33954                                                                                                                      

.  والء فایز الھندي7124

االعالم والقانون الدولي /  والء فایز الھندي.

51226-51227                                                                                                                      

.  ولد الصدیق، میلود7125

االغتراب السیاسي : في الوسط الطالبي / میلود ولد الصدیق.

55745/1-55745/3                                                                                                              

.  ولیام ب. كوانت7126

 /  ولیام ب. كوانت.1967عملیة السالم الدبلوماسیة األمریكیة و النزاع العربي اإلسرائیلي منذ 

34036-34037                                                                                                                      

.  ولیام ج. جود، بوك ك. ھت7127

2009.مناھج في البحث االجتماعي / بوك ك. ھت ولیام ج. جود، أبو النجا محمد العمري؛ محمد علي سالم. - اإلسكندریة : المكتب الجامعي الحدیث، 

علم اإلجتماع؛ مناھج البحث

تجدر اإلشارة إلى أن إعداد التقریر العلمي یختلف في جانب أساسي منھ عن المقال الجدلي أو الجھد األدبي، التحضیر القائم على الوعي الذاتي للدلیل السلبي 
واإلیجابي فضال عن األسالیب التي تم بھا الحصول على ھذا الدلیل. وبطبیعة األمر، فثمة حاجة إلى الوضوح اللغوي والفكري فیما یتعلق باإلتصال كلیة كما یتعین ان 

تكون مجموعة المشكالت المذكورة قابلة للحل بالنسبة غلى الجمھور الذي یتم الوصول إلیھ. ومع ذلك فلما كان متوقعا من التقریر العلمي أن یصبح جزءا من القوام 
التراكمي للمعرفة القابلة للفحص، فإنھ یتعین تقدیمھ حتى یمكن تكرار بیاناتھ، واتباع منطقھ، وتأكید اھمیتھ. كما ثمة طابع عام ثابت بشأن البحث.كما أن الباحث سرعان 

ما یجد ذلك قد وضعھ األخرون أمام ناظریھ. وھذا ھو األمر الذي تلك الطلبات القاسیة على عاتق العالم، وبذلك یوجد األساس الممكن فیما یتعلق بتطویر، وقبول 
واستعمال نتائج ھذا العلم المثیر، الذي لم یبلغ الحام بعد.

3092-30097                                                                                                                        

.  ولید  عبد الحي7128

معوقات العمل العربي المشترك /  ولید  عبد الحي.

24094-24096                                                                                                                      

.  ولید محمد، ھیكل7129

سیاسات واستراتجیات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في نماذج من دول العالم / ھیكل ولید محمد.

55645                                                                                                                                  
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.  ولید الصالح7130

إدارة المستشفیات و الرعایة الصحیة الطبیة /  ولید الصالح.

43541-43545                                                                                                                      

.  ولید الطیب7131

مراجعات الحركة اإلسالمیة السودانیة /  ولید الطیب.

40895-40899                                                                                                                      

.  ولید الزیدي7132

السیاسة الفرانكفونیة والوطن العربي /  ولید الزیدي.

42927-42929                                                                                                                      

.  ولید الزیدي7133

السیاسة الفرانكوفونیة و الوطن العربي /  ولید الزیدي.

52397-52400                                                                                                                      

.  ولید رضون7134

تركیا بین العلمانیة واإلسالم /  ولید رضون.

38438-38439                                                                                                                      

.  ولید رضوان7135

مشكلة المیاه بین سوریا وتركیا /  ولید رضوان.

38502-38505                                                                                                                      

.  ولید سلیم، النمر7136

2013. - 269.حقوق االنسان وحریاه االساسیة / النمر ولید سلیم. - القاھرة : دار الفتح، 

55852/1-55852/5                                                                                                              

.  ولید سالم7137

المشاركة السیاسیة للحركة اإلسالمیة /  ولید سالم.

52947-52951                                                                                                                      

.  ولید سالم7138

مأسسة السلطة و بناء الدولة /  ولید سالم.

54673-54677                                                                                                                      

.  ولید شحاذ7139

تدریب األفراد /  ولید شحاذ.

38167-38171                                                                                                                      

.  ولید شحاذة7140
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إدارة اإلجتماعات /  ولید شحاذة.

38172-38173                                                                                                                      

.  ولید شحاذة7141

إدارة الوقت /  ولید شحاذة.

38174-38178                                                                                                                      

.  ولید شحاذة7142

إدارة المشاریع /  ولید شحاذة.

38179-38183                                                                                                                      

.  ولید شحاذة7143

فصل الموظف عن العمل /  ولید شحاذة.

38184-38188                                                                                                                      

.  ولید شحاذة7144

القیادة للجمیع /  ولید شحاذة.

38191-38191                                                                                                                      

.  ولید شحاذة7145

إدارة اإلجتماعات /  ولید شحاذة.

42619-42621                                                                                                                      

.  ولید كامل7146

بغدا في مذكرات الرحالة الفرنسیین /  ولید كامل.

35988-35991                                                                                                                      

.  ولید عبد الحي7147

 /  ولید عبد الحي.2020إیران مستقبل المكانة اإلقلیمیة عام 

39784-39788                                                                                                                      

.  والدن بیلو7148

حروب الفداء : صناعة األزمة /  والدن بیلو.

49519-49523                                                                                                                      

.  واصل، سامى جاد عبد الرحمن7149

إرھاب الدولة : في إطار القانون الدولي العام / سامى جاد عبد الرحمن واصل.

إرھاب الدولة - القانون الدولي العام
55321                                                                                                                                  

.  وائل أنور بندق7150

. - اإلسكندریة : مكتبة 2األقلیات وحقوق االنسان منع التمییز العنصري وحقوق األقلیات واألجانب والالجئین األصلیین والرق والعوبودیة /  وائل أنور بندق. - ط.
2009.الوفاء القانونیة، 
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األقلیات؛ حقوق اإلنسان
30126-30131                                                                                                                      

.  وائل محمد ادریس7151

االدارة االستراتیجیة : المفاھیم- العملیات /  وائل محمد ادریس.

46358-46361                                                                                                                      

.  وائل محمد صبحي ادریس7152

اإلدارة اإلستراتیجیة : المفاھیم والعملیات /  وائل محمد صبحي ادریس.

42357-42361                                                                                                                      

.  وائل مختار إسماعیل7153

إدارة وتنظیم المكتبات ومراكز المعلومات /  وائل مختار إسماعیل.

34971-34976                                                                                                                      

.  وائل ابراھیم7154

مشكالت البیئة : قضایا وحلول /  وائل ابراھیم.

44004-44008                                                                                                                      

.  وائل بندق7155

غسیل األموال في الدول العربیة /  وائل بندق.

غسیل األموال؛ الدول العربیة
29927-29931                                                                                                                      

.  وائل بندق7156

موسوعة التحكیم /  وائل بندق.

51009-51013                                                                                                                      

.  وائل بندق7157

موسوعة القانون الدولي االنساني /  وائل بندق.

51014-51018                                                                                                                      

.  وائل بندق7158

موسوعة القانون الدولي للحرب /  وائل بندق.

51019-51023                                                                                                                      

.  ویل دیورانت7159

 /  ویل دیورانت.3قصة الحضارة ج 

34003                                                                                                                                  

.  ویل دیورانت7160

 /  ویل دیورانت.4قصة الحضارة ج 
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34004                                                                                                                                  

.  ویلیم روثویل7161

إدارة المواھب : دلیل علمي للتطویر /  ویلیم روثویل، (ترجمة)  نزار عیون السود.

52882-52886                                                                                                                      

.  ویلیام بلوم7162

األطماع الخارجیة في المیاه العربیة /  ویلیام بلوم.

37984-37988                                                                                                                      

.  ویلیام ھالل7163

اقتصاد القرن الحداي والعشرین /  ویلیام ھالل.

33147-33149                                                                                                                      

.  وجیھ قانصو7164

النص الدیني في اإلسالم من التفسیر إلى التلقي /  وجیھ قانصو.

42059-42063                                                                                                                      

.  ویسي، عثمان علي حسن7165

االرھاب الدولي / عثمان علي حسن ویسي.

االرھاب الدولي- أحكام القانون الدولي العام- المظاھر القانونیة- السیاسیة
49683_49679                                                                                                                      

.  وردة ھاشم علي7166

صراع القوى العالمیة حول مناطق الطاقة /  وردة ھاشم علي.

54663-54665                                                                                                                      

.  وردیة واشد7167

مائة كلمة في اإلدارة /  وردیة واشد.

37358-37362                                                                                                                      

.  ورشة عمل7168

مؤشرات قیاس الدیمقراطیة في البلدان العربیة /  ورشة عمل.

47629-47633                                                                                                                      

.  وسن عبد الرزاق حسن7169

إضاءات في التنمیة البشریة و قیاس الفقر الدولي /  وسن عبد الرزاق حسن.

54994-54998                                                                                                                      

.  وصال نجیب العزاوي7170

المرأة العربیة والتغیر السیاسي /  وصال نجیب العزاوي.

41548-41552                                                                                                                      
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.  وصال نجیب العزاوي7171

مبادئ السیاسة العامة /  وصال نجیب العزاوي.

50095-50096                                                                                                                      

.  وصال نجیب العزاوي7172

المرأة العربیة و التغییر السیاسي /  وصال نجیب العزاوي.

52436-52440                                                                                                                      

.  وصال نجیب، العزاوي7173

2012. - 208.المراة العربیة والتغییر السیاسي / العزاوي وصال نجیب. - عمان : دار اسامة للنشر، 

55826/1-55826/5                                                                                                              

.  وسام نعمت، ابراھیم السعدي7174

المنظمات الدولیة غیر الحكومیة / ابراھیم السعدي وسام نعمت.

55430/1-55430/2                                                                                                              

.  وسام نعمة إبراھیم7175

المنظمات الدولیة غیر الحكومیة دراسة مقارنة /  وسام نعمة إبراھیم.

49635_49631                                                                                                                      

.  وسام نعمت إبراھیم السعدي7176

اآلفاق المستقبلیة لمنظمة التجارة العالمیة /  وسام نعمت إبراھیم السعدي.

53034-53038                                                                                                                      

.  وسام نعمت إبراھیم السعدي7177

تطور وظائف المنظمات الدولیة غیر الحكومیة /  وسام نعمت إبراھیم السعدي.

53039-53043                                                                                                                      

.  وزارة المجاھدین7178

أعمال الملتقي الدولي حول آثار التجارب النوویة في العالم الصحراء الجزائریة نموذجا /  وزارة المجاھدین.

33663                                                                                                                                  

.  وزارة المجاھدین7179

 /  وزارة المجاھدین.1830-1962أعمال الملتقى الوطني حول الھجرة الجزائریة إبان مرحلة اإلحتالل 

33666                                                                                                                                  

.  وزارة المجاھدین7180

أعمال الملتقي الوطني حول واقع الدراسات التاریخیة  في الجزائر /  وزارة المجاھدین.

33667                                                                                                                                  

.  وزارة المجاھدین7181
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حوار حول الثورة /  وزارة المجاھدین.

33699-33701                                                                                                                      

.  وزارة المجاھدین7182

إستعمال األسلحة المحرمة دولیا طیلة العھد اإلستعماري في الجزائر : األسلحة النوویة نموذجا /  وزارة المجاھدین.

26966/1-26966-                                                                                                                

.  وزارة المجاھدین7183

 /  وزارة المجاھدین.1األعمال الشعریة الكاملة لمحمد أبو القاسم خمار ج.

26783                                                                                                                                  

.  وزارة المجاھدین7184

 /  وزارة المجاھدین.2األعمال الكاملة لمحمد أبو القاسم خمار ج.

26784                                                                                                                                  

.  وزارة الشؤون الخارجیة.7185

39904                                                                                                                                  

.  وزارة اإلعالم والثقافة7186

مناظر من الجزائر /  وزارة اإلعالم والثقافة.

33987                                                                                                                                  

.  وسائل التدریب الفعالة.7187

36995-36998                                                                                                                      

.  وضاح زیتون7188

المعجم السیاسي /  وضاح زیتون.

34095-34100                                                                                                                      

.  وضاح زیتون7189

المعجم السیاسي /  وضاح زیتون.

36636-36638                                                                                                                      

.  وضاح، زیتون7190

2014. - 423.معجم المصطلحات السیاسیة / زیتون وضاح. - عمان : دار اسامة، 

55907/1-55097/12                                                                                                            

.  وسیم األحمد7191

برلمانات العالم العربیة واألجنبیة /  وسیم األحمد.

34896-34901                                                                                                                      

.  وسیم األحمد7192
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النظم الدستوریة والسیاسة في الدول العربیة /  وسیم األحمد.

38536-38540                                                                                                                      

.  وسیم األحمد7193

مكافحة غسل األموال في ضوء التشریعات الداخلیة واإلتفاقیات /  وسیم األحمد.

38641-38645                                                                                                                      

.  وسیم األحمد7194

حمایة حقوق المرأة في ضوء أحكام الشریعة اإلسالمیة ة اإلتفاقات /  وسیم األحمد.

44414-44417                                                                                                                      

.  وسیم األحمد7195

حكومات العالم /  وسیم األحمد.

45529-45533                                                                                                                      

.  وسیم حرب7196

إشكالیات الدیمقراطیة والتنمیة في المنطقة العربیة /  وسیم حرب.

34737-34742                                                                                                                      

.  وسیم حسام الدین األحمد7197

مكافحة غسیل األموال في ضوء التشریعات الداخلیة واإلتفاقیات /  وسیم حسام الدین األحمد.

35619-35623                                                                                                                      

.  وسیلة تامزالي7198

تنشئة جزائریة من الثورة إلى العشریة السوداء /  وسیلة تامزالي.

37538-37542                                                                                                                      

.  وكالة اإلستثمارات7199

 /  وكالة اإلستثمارات.1995قانون اإلستثمارات : النصوص التشریعیة و التطبیقیة 

34046                                                                                                                                  

.  وقاف العیاشي7200

مكافحة اإلرھاب بین السیاسة و القانون /  وقاف العیاشي.

32208-32212                                                                                                                      

.  وقاف العیاشي7201

مكافحة اإلرھاب بین السیاسة و القانون /  وقاف العیاشي.

47844-47848                                                                                                                      

.  وقاف العیاشي7202

مكافحة االرھاب بین السلطة و القانون /  وقاف العیاشي.
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50886-50890                                                                                                                      

.  وفاء مرزوق7203

حمایة حقوق الطفل في ظل اإلتفاقیات الدولیة /  وفاء مرزوق.

38551-38555                                                                                                                      

.  وفاء جاوة7204

الكتاب المقدس واالستعمار /  وفاء جاوة.

32949-32953                                                                                                                      

.  وفاء كاظم الشمري7205

الجغرافیا السیاسیة المعاصرة /  وفاء كاظم الشمري.

51063-51067                                                                                                                      

.  وفاء فضة7206

تمریض صحة المجتمع /  وفاء فضة، یوسف قزاقزة؛ كامل العجلوني.

35324-35328                                                                                                                      

.  وھب، علي7207

الصراع الدولي للسیطرة على الشرق األوسط / علي وھب.

55478                                                                                                                                  

.  وھبي غبلایر7208

األزمة النقدیة الدولیة و مشاكل التنمیة بعد حرب أكتوبر /  وھبي غبلایر.

4236-4239                                                                                                                          

.  وولتر، لالكویر7209

البوتینیة : روسیا ومستقبلھا مع الغرب / لالكویر وولتر.

55535/1-55535/10                                                                                                            

.  وودي لي سوي فو / مین تشنغ لي7210

اإلقتصاد الصیني /  وودي لي سوي فو / مین تشنغ لي.

52674-52678                                                                                                                      

علوم إجتماعیة   .300 

سم.30.  . - ص : عالف ملون ؛ 7211

56049                                                                                                                                  

.  ( د.م.)7212

سم..24ص. ؛ 2013. - 200حقوق اإلنسان في الكویت : األسس و المرتكزات / وزارة الخارجیة. - الكویت : الوزارة الخارجیة، 

ھبة
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حقوق اإلنسان - الكویت - قانون دولي
55986                                                                                                                                  

  .7213a.g-khatib، hassan

Major Elements in political science / hassan a.g-khatib سم.30. - ص : عالف ملون ؛

56243                                                                                                                                  

.  آل زاھر السالطین، علي ناصر شتوي7214

المعرفة و إداراتھا في مؤسسات التعلیم العالي بحوث و دراسات علمیة محكمة / علي ناصر شتوي آل زاھر السالطین. - عمان : دار و مكتبة الحامد للنشر و 
سم.30 ص. : غالف ملون ؛ 2014. - 257التوزیع، 

مؤسسات التعلیم العالي؛ إدارة المعرفة؛ البحث العلمي
56048                                                                                                                                  

.  مؤید، سالم7215

سم.30ادارة المعرفة التنظیمیة / سالم مؤید. - ص : عالف ملون ؛ 

56070                                                                                                                                  

.  أمین، اسكندر7216

نحو رؤیة وطنیة لتعزیز الدیمقراطیة في مصر : بحوث و كناقشات الندوة الفكریة التي نظمھا مشروع دراسات الدیمقراطیة في البلدان العربیة / اسكندر أمین. - بیروت 
سم..24ص. ؛ 2007. - 390: مركز دراسات الوحدة العربیة، 

ھبة

الدیمقراطیة - مصر- التیارات السیاسیة
55987                                                                                                                                  

.  اللو، فریدیریك7217

سم.30اعادة اختراع المنظمات / فریدیریك اللو. - ص : عالف ملون ؛ 

56099                                                                                                                                  

.  مایرز، ستیفن لي7218

سم.30القیصر الجدید / ستیفن لي مایرز. - ص : عالف ملون ؛ 

56143                                                                                                                                  

.  ماھر كرم هللا، نشوى7219

سم.30خرافة الزعیم القومي / نشوى ماھر كرم هللا. - ص : عالف ملون ؛ 

56241                                                                                                                                  

.  مثنى، مفاز7220

سم.30مستقبل دور منظومات التعاون االقلیمي في القارة االسیویة / مفاز مثنى. - ص : عالف ملون ؛ 

56097                                                                                                                                  

.  نادر احمد، ابو شیخة7221

اصول التفاوض / ابو شیخة نادر احمد.

55399-55399/5                                                                                                                  
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.  ناصر، الھاشمي7222

سم.30االرھاب : الجذور المظاھر و سبل مكافحتھ / الھاشمي ناصر. - ص : عالف ملون ؛ 

56139                                                                                                                                  

.  نبیل جعفر، عبد الرضا7223

اقتصاد الطاقة / عبد الرضا نبیل جعفر.

55398-55398/5                                                                                                                  

.  نعمان، عطا هللا الھیتي7224

الرقابة على الحكومة / عطا هللا الھیتي نعمان.

38327-38331/1                                                                                                                  

.  نعیمة الظرفات، بنت عمر7225

القیادة االداریة والكفائات الممارسة لتنفیذ السیاسات العمومیة باالدارات المركزیة للوزارات / بنت عمر نعیمة الظرفات.

55424/1-55424/5                                                                                                              

.  نور الدین، حاروش7226

تاریخ الفكر السیاسي / حاروش نور الدین.

49152                                                                                                                                  

.  نور الدین، حاروش7227

سم..24ص. : غلف.ملو.مصو. ؛ 2012. - 400. - الجزائر : دار األمة، 3تاریخ الفكر السیاسي / حاروش نور الدین. - ط.

الفكر السیاسي
54271-54275/2                                                                                                                  

.  نور، عصام7228

سم..24ص. : غلف.ملو. ؛ 2004. - 95الصراعات العرقیة المعاصرة / عصام نور. - اإلسكندریة : مؤسسة شباب الجامعة، 

الصراعات العرقیة

تشمل الدراسة على أربعة فصول: األول یتمحور حول التطھیر العرقي لمسلمي البوسنة والھرسك، أما الثاني فقد أنصرف إلى مجزرة البوسنة وتخاذل الغرب، وعالج 
الفصل الثالث صراع القومیات في كوسوفیا، أما الفصل الرابع فعالج  التطھیر العرقي للمسلمین في الھند وفلسطین.

31255-31260/1                                                                                                                  

.  محمد، محمد إبراھیم7229

سم.. - (سلسلة 24ص. : غلف.ملو.مصو. ؛ 2009. - 801موسوعة المدیر العربي : إدارة الموارد البشریة / محمد إبراھیم محمد. - اإلسكندریة : الدار الجامعیة، 
وثائق األساسیات واإلتجاھات الحدیثة في مھنة اإلدارة).

إدارة الموارد البشریة؛ أداء الموارد البشریة

لقد استھلت الدراسة بعرض الضوابط العامة لجودة أداء إدارة الموارد البشریة ثم بعد ذلك تناول ضوابط جودة أداء كل محور من محاور منظومة إدارة الموارد 
البشریة.

31439-31442/1                                                                                                                  

.  محمد لطفي، جمعة7230

2012. - 143.كتاب االمیر : نیقوال میكیافیلي / جمعة محمد لطفي. - الجزائر : دار المواھب للنشر والتوزیع، 

كتاب االمیر - نیقوال میكیافیلي
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االمیر مكیافیلي كتاب یتحدث على حیاةى االمیر وبحوثھ ومؤلفاتھ وانواع السلطة وطرق الحصول علیھا في االمارات المروثة واالمارات المختلطة واستراتیجیة الحكم 
لالمیر في مختلف المواضیع

55369                                                                                                                                  

.  محمد، أكرم علي7231

سم.30تحلیل النظم الدولیة / أكرم علي محمد. - ص : عالف ملون ؛ 

56105                                                                                                                                  

.  أحمد الطراونة، حسین7232

سم.30ص : عالف ملون ؛ 2016. - 258إدارة التفاوض و حل النزاعات / حسین أحمد الطراونة. - عمان : دار الحامد للنشر و التوزیع، 

978-9957-32-955-6ر.د.م.ك 

التفاوض؛ الصراع؛ مفوضات الرھائن؛ المفاوض؛ النزاعات
56042                                                                                                                                  

.  أحمد الزھیري، أمیرة7233

سم.30ص : عالف ملون ؛ 2018. - 291أثر العدالة التنظیمیة على الثقة داخل المنظمات / أمیرة أحمد الزھیري. - المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، 

56172                                                                                                                                  

.  محمد العربي، الزبیري7234

سم..15ص. : غلف.ملو. ؛ 1972. - 90مقاومة الجنوب لإلحتالل الفرنسي / الزبیري محمد العربي. - الجزائر : الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، 

خرائط - ھدیة

مقاومة الجنوب- اإلحتالل الفرنسي - الجزائر
55991                                                                                                                                  

.  أحمد حاجي، باور7235

ص : عالف ملون ؛ 2019. - 200األزمات اإلقتصادیة : دراسة تحلیلیة مقارنة في الفكر االقتصادي / باور أحمد حاجي. - عمان : دار األكادیمیون للنشر و التوزیع، 
سم.30

978-9957-637-53-8ر.د.م.ك 

األزمات االقتصادیة؛ قانون ساي؛ ألفرید مارشال؛ ماركس و  كینز_ نظریة؛ اإلمبریالیة؛ ملتون فریدمان_ نظریة؛ بول كروجمان_نظریة
56041                                                                                                                                  

.  محمد صالح، رمضان7236

2001. - 189.نزھة الخاطرفي قریض األمیر عبد القادر / رمضان محمد صالح، محمد االخضر السائحي. - الجزائر : دار األمة/

نزھة-الخاطر-قریض-األمیر
55357                                                                                                                                  

.  محمد علي، آذرشب7237

2011. - 272.تلمسان مقاومة وعرفان الجزائر بعیون إیرانیة / آذرشب محمد علي. - الجزائر : دار التعارف للطباعة والنشر/

55354                                                                                                                                  

.  محمد عبد هللا، شاھین محمد7238

التحدیات السیاسیة واالقتصادیة للدول العربیة وسبل معالجتھا / شاھین محمد محمد عبد هللا.

55406/1-55406/5                                                                                                              

708



.  مجلس جامعة الدول العربیة7239

المبادرات والمقترحات والمالحظات المقدمة من الدول االعضاء : لتطویر العمل العربي المشترك ومنظومتھ /  مجلس جامعة الدول العربیة. - تونس : جامعة الدول 
2004. - 232.العربیة، 

المبادرات - المقترحات -المالحظات - الدول االعضاء  - العمل العربي المشترك

المبادرات والمقترحات والمالحظات المقدمة من الدول االعضاء : لتطویر العمل العربي المشترك ومنظومتھ یتحدث ھذا الكتاب على المقترحات والمالحظات المقدمة 
من دول االعضاء في الجامعة العربیة مرتبة ھشاءیا باسماء الدول العربیة تبا بالمملكة الھاشمة ومقترحاتھا ثم الجزائر ثم السعودیة والسودان تلیھا سوریا ثم العراقي 

تلیھا قطر ولیبیا ومصر ثم المغرب وموریتنیا وفي االخیر جمھوریة الیمن.
55370                                                                                                                                  

.  محمود أبو القاسم، طاھر7240

سم.30الجرائم المعلوماتیة صعوبات وسائل التحقیق فیھا و كیفیة مواجھتھا / طاھر محمود أبو القاسم. - ص : عالف ملون ؛ 

56197                                                                                                                                  

.  محمود األقداحي، ھشام7241

سم.30ص : عالف ملون ؛ 2016. - 220التنظیمات الحزبیة في الدول النامیة / ھشام محمود األقداحي. - اإلسكندریة : مؤسسة شباب الجامعة، 

978-977-388-136-1ر.د.م.ك 

األحزاب السیاسیة، التنشئة السیاسیة، التنظیمات الحزبیة؛ البلدان النامیة
56068                                                                                                                                  

.  محمود، صبا7242

سم.30االختالف الدیني في عصر علماني : تقریر حول االقلیات / صبا محمود. - ص : عالف ملون ؛ 

56081                                                                                                                                  

.  محمود، كلثوم منصور7243

سم.30مدى مالءمة نظم المعلومات الحاسوبیة في المؤسسات المالیة لمعاییر ضمان أمن المعلومات / كلثوم منصور محمود. - ص : عالف ملون ؛ 

56150                                                                                                                                  

.  میلود عامر، حاج7244

535.االمن القومي العربي وتحدیاتھ المستقبلیة / حاج میلود عامر. - الجزائر : دار جامعة نایف للنشر. - 

978-603-8116-78-4ر.د.م.ك 

االمن -العربي -المستقبلیة
55358                                                                                                                                  

.  مجموعة من األكادیمیین7245

سم.30مدخل إلى فلسفة الدین /  مجموعة من األكادیمیین. - ص : عالف ملون ؛ 

56128                                                                                                                                  

.  مجموعة من الباحثین7246

سم.30المجتمع المدني العربي في ظل العولمة من اإلقلیمیة إلى العالمیة /  مجموعة من الباحثین. - ص : عالف ملون ؛ 

56127                                                                                                                                  

.  مجموعة مؤلفین7247

العرب وتحدیات النظام العالمي /  مجموعة مؤلفین.
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55326                                                                                                                                  

.  مجموعة مؤلفین7248

سم.30حال االمة العربیة /  مجموعة مؤلفین. - ص : عالف ملون ؛ 

56249                                                                                                                                  

.  مجموعة مؤلفینن7249

سم.30الھویة و تحدیات العصر /  مجموعة مؤلفینن. - ص : عالف ملون ؛ 

56071                                                                                                                                  

.  مجموعة مؤلفینن7250

سم.30ھل للرأسمالیة مستقبل /  مجموعة مؤلفینن. - ص : عالف ملون ؛ 

56103                                                                                                                                  

.  مجموعة مؤلفینن7251

سم.30العرب و الوالیات المتحدة االمریكیة /  مجموعة مؤلفینن. - ص : عالف ملون ؛ 

56108                                                                                                                                  

.  مجموعة مؤلفینن7252

سم.30التسلح ونزع السالح واالمن الدولي /  مجموعة مؤلفینن. - ص : عالف ملون ؛ 

56151                                                                                                                                  

ؤلفین7253 .  مجموعة مِ

ؤلفین. - ص : عالف ملون ؛  سم.30الثورات العربیة (عسر التحول الدیموقراطي و مآالتھ) /  مجموعة مِ

56100                                                                                                                                  

.  مجاھد، محمد الطاھر7254

سم.30مفھوم التخطیط و دوره في تنفیذ أھداف المنظمة / محمد الطاھر مجاھد. - ص : عالف ملون ؛ 

56253                                                                                                                                  

.  أیة، نصار7255

سم..24ص. ؛ 2012. - 608الثورة المصریة : الدوافع و اإلتجاھات و التحدیات / نصار أیة. - بیروت : المركز العربي لألبحاث و دراسة السیاسات، 

 ) - الدیمقراطیة - مصر2011 یولیو 25الثورة المصریة ( 
48690-48695                                                                                                                      

.  مدثر حسین، سالم عز الدین7256

الجودة الشاملة وتقویم االداء في الجامعات : ھیاكل ومعاییر وتجارب / سالم عز الدین مدثر حسین.

55395-55395/4                                                                                                                  

.  آیكن، ماري7257

سم.30ص : عالف ملون ؛ 2017. - 446التأثیر السیبراني : كیف یغیر اإلنترنت سلوك البشر؟ / ماري آیكن. - بیروت : الدار العربیة للعلوم ناشرون، 

978-614-01-2387-8ر.د.م.ك 
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56064                                                                                                                                  

.  آرنت، حنھ7258

2018.. - 287  / حنھ آرنت، (ترجمة)  نادرة السنوسي. - الجزائر : ابن الندیم للنشر و التوزیع، The Life of the Mindحیاة العقل الجزء األول : التفكیر = 
سم.30ص. : عالف ملون و مصور ؛ 

عالم الظواھر؛ المیتافیزیقا؛ التفكیر؛ الفلسفة اإلغریقیة
56017                                                                                                                                  

.  آرنت، حنھ7259

سم.30 ص. : عالف ملون ؛ 2017.. - 270حیاة العقل الجزء الثاني : اإلدارة / حنھ آرنت، (ترجمة)  نادرة السنوسي. - الجزائر : ابن الندیم للنشر و التوزیع، 

الفلسفة_ اإلدارة؛ العقل
56018                                                                                                                                  

.  مراد، بطل الشیشاني7260

المقاومة العراقیة بین اإلرھاب و التحرر الوطني : دراسة كمیة في التكتیكات و اإلستھداف و الضحایا و اإلنتشار الجغرافي و التصاعد الزمني في الفترة ما بین 
سم.. - (دراسات 15ص. ؛ 2006. - 94 / بطل الشیشاني مراد. - دبي : مركز الخلیج لألبحاث، 2005 و الحادي عشر من أفریل 2003الحادي عشر من إفریل 
عراقیة_العدد الخامس).

المقاومة العراقیة -اإلرھاب -التحرر الوطني
56001                                                                                                                                  

.  مراد، علي عباس7261

سم.30الھندسة االجتماعیة صناعة االنسان و المواطن / علي عباس مراد. - ص : عالف ملون ؛ 

56117                                                                                                                                  

.  مرزود، حسین7262

2010. - 264.) / حسین مرزود. - الجزائر : دار قرطبة ابن طفیل، 1989-1999مشاركة االحزاب في المؤسسات السیاسیة في الجزائر (

االحزاب- المشاركة السیاسیة- النظام السیاسي الجزائري -التعددیة الحزبیة- المؤسسات السیاسیة- مرحلة انتقالیة

) و ینقسم الى اربعة فصول و ھي كالتالي: الفصل االول تعرض فیھ الى 1989-1999یتناول ھذا الكتاب مشاركة االحزاب في المؤسسات السیاسیة في الجزائر (
89-المشاركة السیاسیة  و طبیعة النظام السیاسي الجزائري في المرحلة التعددیة، اما الفصل الثاني فتناول فیھ دور االحزاب في المؤسسات السیاسیة في الفترة ما بین 

95-99 اما الفصل الرابع فتناول المشاركة الحزبیة و مرحلة عودة المسار االنتخابي 92-95 بینما الفصل الثالث تناول فیھ المشاركة الحزبیة في المرحلة االنتقالیة 92
55366                                                                                                                                  

.  مرغالني، محمد أمین عبد الصمد7263

سم.30دور إدارة المعرفة في عملیة اتخاذ القرار / محمد أمین عبد الصمد مرغالني. - ص : عالف ملون ؛ 

56242                                                                                                                                  

.  مزاحم حبیب السامرائي، علي7264

سم.30االستثمار في رأس المال الفكري / علي مزاحم حبیب السامرائي. - ص : عالف ملون ؛ 

978-9957-637-73-6ر.د.م.ك 

االستثمار _ رأس المال البشري؛ البطالة؛ التعلیم و التدریب المھني
56040                                                                                                                                  

.  مشاقبة، أمین7265

سم.30الوجیز في المفاھیم والمصطلحات السیاسیة / أمین مشاقبة. - ص : عالف ملون ؛ 
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56147                                                                                                                                  

.  مصباح، عامر7266

ص. : غلف. ملو. ؛ 2015. - 488األمن المجتمعي في تشكیل العالقات الدولیة الجدیدة : مناقشة النماذج النظریة / عامر مصباح. - القاھرة : دار الكتاب الحدیث، 
سم..24

ھبة

األمن الدولي - العالقات الدولیة
55988                                                                                                                                  

.  مصباح، عامر7267

سم.30ص : عالف ملون ؛ 2010. - 400علم االجتماع الرواد والنظریات / عامر مصباح. - دار االمة : الجزائر، 

علم االجتماع -عالقة علم االجتماع بالعلوم االخرى - مناھعج علم االجتماع - ابن خلدون - ماكس فیبر - اوجنست كونت- كارل ماكس - ھربت سبنسر -امیل دور كایم -
 لففریدو باریتو  نظریات علم االجتماع

56161/1-56161/3                                                                                                              

.  مطر السبعاوي، سالم7268

سم.30نظریات القوضي الخالقة في فكر المحافظین الجدد إلعادة تشكیل النظام اإلقلیمي العربي / سالم مطر السبعاوي. - ص : عالف ملون ؛ 

56199                                                                                                                                  

.  مصطفى، النشار7269

1998. - 230.الخطاب السیاسي في مصر القدیمة / النشار مصطفى، واخرون. - دار قباء للطباعة والنشر، 

الخطاب- السیاسي - مصر- القدیمة
55379                                                                                                                                  

.  مصطفى، عماد الدین حسن7270

ا.د.سعد زناد دروشإعداد قیادات الصف الثاني و دورھال في تحسین االداء الوظیفي في المنظمات الحكومیة 
د / مصطفى أحمد مصطفى

سم.30الدلیل الكامل للممارسة التخصصیة وفق منھج التخطیط االستراتیجي المبني على النتائج. - ص : عالف ملون ؛ 

56239                                                                                                                                  

.  أسود، علي عبد هللا7271

سم.30المسؤولیة الدولیة عن إنتھاكات حقوق اإلنسان / علي عبد هللا أسود. - ص : عالف ملون ؛ 

56233                                                                                                                                  

.  معراف، اسماعیل7272

2013. - 420.مسارات التحول الدیمقراطي في المنطقة العربیة / اسماعیل معراف. - الجزائر : دیوان المطبوعات الجامعة، 

978-9961.0.1662.6ر.د.م.ك 

التحول الدیمقراطي -المنطقة العربیة -المجتمع المدني- ازمة االنتقال الدیمقراطي-االمن العربي-االصالح السیاسي

ان اشكالیة االصالح السیاسي العربي تحولت الى معضلة حقیقیة كشفت عن ضعف وقصور في اعداد الرؤیة الصحیحة ،فھناك من یقولبان عامل الوقت ھو في غیر 
صالح الطرف العربي ،وبالتالیال فمن المنطقي ان یكون ھناك اسراع في ایجاد توافق بشان المبادرة المطلوبة ،لكن الواقع یبرز عدم صحیة ھذا الطرح فالتدرج 

والواقعیة البراغماتیة ھما الكفیالن بانجاح ایة مبادرالة على شرط ان تقترناالدارة الساسیة بالرؤیة االصالحیة المتكاملة التي تتطلب االلتزام الموضوعي بتجسیدھا، 
فیمكن في ھذه الحالة ان نتحدث عن مصداقیة عملیة االصالح السیاسي في البالد العربیة 

كما ان التعمق في قضایا االصالح السیاسي في الوطن العربي یحیلنا منطقیا الى ابعاد التفاعل الموجودة داخلى النظام االقلیمي العربي ، حیث ان االختالل الموجود ال 
یسمح بتفعیل اي سلوك باتجاه اقرار تحول سیاسي اصالحي ، ناھیك على ان عدم وجود استعداد كافة للتغییر من قبل االنظمة القطریة ینعكس على اداء النظام العربي 

طى البیئة والشروط الضروریة للقثیام بعمل دیمقراطي منتج لقیم اجتماعیة èككل ، كما ان ھوامش المسموح بھا لالصالح اي بناء الواجھة السیاسیة للدول ال تع
وسیاسیة وثقافیة ذات مصداقیة .
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55367                                                                                                                                  

.  مھدي، أبو بكر7273

سم.30تأثیر الثقافة السیاسیة في األنظمة اإلستبدادیة و الدیمقراطیة / أبو بكر مھدي. - ص : عالف ملون ؛ 

56189                                                                                                                                  

.  مھدي صالح العالوي، سماح7274

سم.30مستقبل الشرق األوسط و مالمح نظام عالمي جدید / سماح مھدي صالح العالوي. - ص : عالف ملون ؛ 

56204                                                                                                                                  

.  أونیل، باتریك ه.7275

سم.30مبادئ علم السیاسیة المقارن / باتریك ه. أونیل. - ص : عالف ملون ؛ 

56191                                                                                                                                  

.  مولود، دیدان7276

سم..24ص. : غلف.ملو. ؛ 2014. - 492مباحث في القانون الدستوري و النظم السیاسیة / دیدان مولود. - الجزائر : دار بلقیس للنشر، 

القانون الدستوري - النظم السیاسیة
56005                                                                                                                                  

  .7277Béatrice، Didiot

L'Etat du Monde Annuaire Géopolitique Mondial / Didiot Béatrice. - Paris : Editions la Découverte, 2004.. - 672P. : Ills ؛ .
..cm 15

56010                                                                                                                                  

  .7278Boniface، Pascal

L'année stratégique 2018 : Analyse des enjeux internationaux / Pascal Boniface. - France : IRIS, 2017. - P373 سم.30. ؛

56120                                                                                                                                  

.  المؤتمر العلمي الخلیجي المغاربي7279

2009. - 387.دول الخلیج والمغرب العربیین والمتغیرات الدولیة : واقع وافاق /  المؤتمر العلمي الخلیجي المغاربي. - المغرب : دار الملك فھد، 

987-603-8002-13-1ر.د.م.ك 

دول الخلیج العربي -العالقات الخارجیة - المغرب العربي

یضم ھذا الكتاب بین صفحاتھ مجموعة من البحوث التي قدمت الى المؤتمر العلمي الخلیجي  المغاربي الثالث الذي  عقدتھ دار الملك عبد العزیز بالتعاون مع جامعة 
 وقد تطرقت البحوث 2008اكتوبر 529-310سیدي محمد بن عبد هللا بالمملكلة المغربیة ومؤسسة التمیمي للبحث العلمي والمعلومات في مدینة فاشس  خالل المدة من 

الى موضوعات متعددة كالعالقات الخلیجیة المغاربیة في مختلف الجوانب والعالقات الثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة بین بالد المغرب والمشرق العربیین عبر القرون 
، ودور الجامعات ومراكز البحث العلمي بین الجانبیین ، وانتقال الخبرات وتفعیل الحوار بین دول الخلیج والمغرب العربیین .

وتعد ھذه البحوث من خطوات التي تسعى الى مد الجسور بین الدول العربیة والمشرقونظائرھا في المغرب ، وتھیئة المناخ المالئم القامة عالقاتعلمیة متینة ، وتفعیل 
مجاالت التعاون بین المؤسسات والمختصین وفق برامج علمیة مشتركة.

55372                                                                                                                                  

.  النفار، حسام نعیم حسن7280

سم.30ممارسات القیادة اإلستراتیجیة و دورھا في تطبیق الجودة الشاملة دراسة میدانیة / حسام نعیم حسن النفار. - ص : عالف ملون ؛ 

56179                                                                                                                                  
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.  المدنیني، زھیر7281

 ص. : عالف 2017. - 379سیاسة المعمورة في فلسفة الفارابي : من أجل إعادة قراءة الكوسموسیاسي / زھیر المدنیني. - الجزائر : ابن الندیم للنشر و التوزیع، 
سم.30ملون ؛ 

سیاسة المعمورة؛ فلسفة الفارابي؛ الكوسموسیاسي
56015                                                                                                                                  

.  المیاحي، عدنان7282

سم.30دبلوماسیة مجلس التعاون الخلیجي / عدنان المیاحي. - ص : عالف ملون ؛ 

56234                                                                                                                                  

سم.30.  المرأة في الحیاة العامة. - ص : عالف ملون ؛ 7283

56169                                                                                                                                  

.  األقداحي، ھشام محمود7284

ص : 2018. - 245أبعاد و تحدیات األمن القومي : التجانس القومي-القوة العسكریة-قضیة الحدود / ھشام محمود األقداحي. - إسكندریة : مؤسسة شباب الجامعة، 
سم.30عالف ملون ؛ 

األمن القومي : التجانس القومي-القوة العسكریة-قضیة الحدود
56091                                                                                                                                  

.  األقداحي، ھشام محمود7285

التنمیة و التكامل اإلقتصادي مشكلة التخلف و خصائصھا : مقاییس النمو اإلقتصادي و اإلجتماعي و استراتیجیة التنمیة أشكال التكامل- استراتیجیة التكامل - التخطیط 
 ص. : عالف 2018.. - 298اإلجتماعي مشكالت التوافق اإلجتماعي تجاه المشروعات اإلقتصادیة / ھشام محمود األقداحي. - اإلسكندریة : مؤسسة شباب الجامعة، 

سم.30ملون ؛ 

التنمیة؛ التكامل اإلقتصادي؛ التخلف؛ النمو اإلقتصادي؛ التوافق اإلجتماعي
56019                                                                                                                                  

.  األقداحي، ھشام محمود7286

سم.30 ص. : عالف ملون ؛ 2018.. - 390الحرك السیاسي / ھشام محمود األقداحي. - اإلسكندریة : مؤسسة شباب الجامعة، 

الحراك السیاسي؛ التنمیة السیاسیة؛ التحول السیاسي
56021                                                                                                                                  

.  األقداحي، ھشام محمود7287

سم.30 ص. : عالف ملون ؛ 2018.. - 332التنمیة اإلجتماعیة و السیاسیة في الدول النامیة / ھشام محمود األقداحي. - اإلسكندریة : مؤسسة شباب الجامعة، 

التنمیة اإلجتماعیة؛ السیاسیة؛ الدول النامیة
56020                                                                                                                                  

.  األقداحي، ھشام محمود7288

سم.30ص. : عالف ملون ؛ 2017.. - 370السیاسة اإلجتماعیة و دورھا في التنمیة اإلجتماعیة / ھشام محمود األقداحي. - اإلسكندریة : مؤسسة شباب الجامعة، 

التخلف اإلقتصادي؛ التنمیة اإلقتصادیة؛ السیاسة اإلجتماعیة؛ التخطیط اإلجتماعي؛ اإلستیطان الریفي
56024                                                                                                                                  

.  المھنا، محمد صالح7289

سم.30المسؤولیة المدنیة عن مضار التلوث البیئي / محمد صالح المھنا. - ص : عالف ملون ؛ 

56235                                                                                                                                  
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.  االقداحي، ھشام محمود7290

سم.30القوة و السلطة في النظام السیاسي / ھشام محمود االقداحي. - ص : عالف ملون ؛ 

56072                                                                                                                                  

.  االقداحي، ھشام محمود7291

سم.30المجتمع السیاسي بین االستقرار و الوحدة الوطنیة / ھشام محمود االقداحي. - ص : عالف ملون ؛ 

56078                                                                                                                                  

.  االقداحي، ھشام محمود7292

سم.30النفوذ و صناعة القرار السیاسي / ھشام محمود االقداحي. - ص : عالف ملون ؛ 

56080                                                                                                                                  

.  االقداحي، ھشام محمود7293

سم.30السیاسة و المجتمع : دراسة في علم اجتماع السیاسة / ھشام محمود االقداحي. - ص : عالف ملون ؛ 

56087                                                                                                                                  

.  االقداحي، ھشام محمود7294

سم.30االغتراب و الھجرة / ھشام محمود االقداحي. - ص : عالف ملون ؛ 

56089                                                                                                                                  

.  التمیمي، شداد7295

سم.30سلطات الرئیس األمریكي في الظروف اإلستثنائیة دراسة تحلیلیة مقارنة / شداد التمیمي. - ص : عالف ملون ؛ 

56182                                                                                                                                  

.  الباغ، ضرغام7296

2017.. - استخدام القوة المسلحة في العالقات الدولیة : بحث في دوافع و آثار استخدام القوة المسلحة / ضرغام الباغ. - عمان : دار األكادیمیون لنشر و التوزیع، 
سم.30 ص. : عالف ملون ؛ 279

العالقات الدولیة؛ األسلحة؛ القانون الدولیة
56029                                                                                                                                  

.  البدیري، عدي7297

سم.30دور األحزاب في الحیاة السیاسیة األمریكیة / عدي البدیري. - ص : عالف ملون ؛ 

56221                                                                                                                                  

.  البریدي، عبد هللا7298

سم.30فخ النیولیبرالیة في دول الخلیج العربیة إنقاذ اقتصاد أم إغراق مجتمع / عبد هللا البریدي. - ص : عالف ملون ؛ 

56152                                                                                                                                  

.  البستاني، باسل7299

سم.30االنسانیة في مواجھة النیولیبرالیة / باسل البستاني. - ص : عالف ملون ؛ 

56167                                                                                                                                  
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.  الجنائي، حازم حمد موسى7300

سم.30األصول و القواعد العلمیة في كتاب البحوث / حازم حمد موسى الجنائي. - ص : عالف ملون ؛ 

56246                                                                                                                                  

.  امحمد، مالكي7301

ص. : ایض. ؛ 2012. - 352اإلنفجار العربي الكبیر : في األبعاد الثقافیة و السیاسیة / مالكي امحمد. - بیروت : المركز العربي لألبحاث و دراسة السیاسات، 
سم..24

الثورات - البالدان العربیة - األبعاد الثقافیة - األبعاد السیاسیة
48686-48689                                                                                                                      

.  الخالد، ساري محمد7302

سم.30ص : عالف ملون ؛ 239اتجاھات في أمن المعلومات و أمانھا : أھمیة تقنیات التعمیة (الشفرة) / ساري محمد الخالد. - العبیكان. - 

56136                                                                                                                                  

.  الجابري، محمد عابد7303

سم.30مدخل إلى فلسفة العلوم العقالنیة المعاصرة وتطور الفطر العلمي / محمد عابد الجابري. - ص : عالف ملون ؛ 

56141                                                                                                                                  

.  الجبوري، مرتضى عزیز رشید7304

سم.30 / مرتضى عزیز رشید الجبوري. - ص : عالف ملون ؛ 2005-2011السیاسة  الخارجیة األمریكیة تجاه  ازمة السودان ما بینة عامي 

56214                                                                                                                                  

.  الجبوري، معتز عبد القادر محمد7305

سم.30دور الدبلوماسیة السعودیة في حل الصراعات العربیة / معتز عبد القادر محمد الجبوري. - ص : عالف ملون ؛ 

56227                                                                                                                                  

.  الجبوري، إبراھیم أحمد حسن7306

ً / إبراھیم أحمد حسن الجبوري. - عمان-األردن : دار األكادیمیون للنشر و التوزیع،  2019. - الدور التركي اإلقلیمي في المنطقة العربیة : األزمة السوریة أنموذجا
سم.30 ص. : غالف ملون و مصور ؛ 251

تركیا؛ المنطقة العربیة؛ األزمة السوریة
56046                                                                                                                                  

.  الجبوري، إیاد ضاري محمد7307

سم.30إدارة األزمات الدولیة / إیاد ضاري محمد الجبوري. - ص : عالف ملون ؛ 

56138                                                                                                                                  

.  الدین مشرف، حسام بیل صالح7308

سم.30إصالح مجلس األمن وتأثیره على أزمات دول الحنوب / حسام بیل صالح الدین مشرف. - ص : عالف ملون ؛ 

56133                                                                                                                                  

.  الجحیشي، فراس محمد أحمد7309

سم.30التوازنات االستراتیجیة الجدیدة في ضوء بیئة أمنیة متغیرة / فراس محمد أحمد الجحیشي. - ص : عالف ملون ؛ 

56236                                                                                                                                  
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.  الدیوشي، اسماء7310

الراي العام ووسائل االعالم / اسماء الدیوشي.

55413/1-55413/3                                                                                                              

.  امیرة، احمد الزھیري7311

االتجاھات الحدیثة في السلوك التنظیمي / احمد الزھیري امیرة.

55402/1-55402/5                                                                                                              

.  الدردیري، محمد أحمد7312

سم.30 ص. : غالف ملون ؛ 2017. - 344الحدود اإلفریقیة و اإلنفصال في القانون الدولي / محمد أحمد الدردیري. - قطر : مركز الجزیرة للدراسات، 

978-614-01-2188-1ر.د.م.ك 

النظام اإلفریقي؛ القانون الدولي؛ حقوق التكافؤ
56053                                                                                                                                  

.  الحسیني، خولة7313

 ص. : غالف ملون و 2018. - 451العنف في النص المقدس : العنف في الفكر الغربي و جذوره الوثنیة / خولة الحسیني. - الجزائر : ابن الندیم للنشر و التوزیع، 
سم.30مصور ؛ 

العنف؛ النص المقدس؛ لفكر الغربي
56014                                                                                                                                  

سم.30.  الحكومة المفتوحة. - ص : عالف ملون ؛ 7314

56164                                                                                                                                  

.  الدقن، أحمد السید7315

سم.30اإلدارة العامة و اإلقتصاد / أحمد السید الدقن. - ص : عالف ملون ؛ 

56193                                                                                                                                  

.  الجھني، نعیم بن عطاء هللا7316

سم.30دور القیادات اإلستراتیجیة في بناء المنظمات المستدامة : دراسة مقارنة / نعیم بن عطاء هللا الجھني. - ص : عالف ملون ؛ 

56175                                                                                                                                  

.  الخولي، محمد أحمد7317

سم.30منھجیة التمیز لتطویر األداء  المؤسسي / محمد أحمد الخولي. - ص : عالف ملون ؛ 

56218                                                                                                                                  

.  الدویاتي، دالیدا محمد عادل7318

أثر التكامل بین القیاس التوازن لالداء ة ادارة المخاطر االستراتیجیة على االداء التنافسي للبنوك : دراسة تجریبیة / دالیدا محمد عادل الدویاتي. - ص : عالف ملون ؛ 
سم.30

56238                                                                                                                                  

.  الدوسري، مطلق محمد7319

سم.30االدارة االستراتیجیة للموارد البشریة و دورھا في إعداد القیادات المستقبلیة / مطلق محمد الدوسري. - ص : عالف ملون ؛ 

56251                                                                                                                                  
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.  الركابي، حسین علي حبار7320

سم.30الحمایة الجنائیة ألمن الدولي الخارجي / حسین علي حبار الركابي. - ص : عالف ملون ؛ 

56232                                                                                                                                  

.  الشنراقي، حسام نبیل7321

سم.30حمایة البیانات الشخصیة عبر األنترنت التحدیات والحلول / حسام نبیل الشنراقي. - ص : عالف ملون ؛ 

56225                                                                                                                                  

.  الشابي، محمد المسعود7322

2011. - 239.نحو تأصیل نظریة استراتیجیة عربیة / محمد المسعود الشابي. - تونس : مؤسسة ابن خلدون للنشر والترجمة، 

978-9973-02-726-9ر.د.م.ك 

استراتیجیة؛ الوضع العربي؛ فلسطین
55362                                                                                                                                  

.  الطائي، طارق محمد ذنون7323

سم.30الفكر اإلستراتیجي الروسي في القرن الواحد والعشرین / طارق محمد ذنون الطائي. - ص : عالف ملون ؛ 

56137                                                                                                                                  

.  الصائح، عبد الحمید7324

 Role of media in forming public opinionM The limits of freedom andاإلعالم و تشكیل الرأي العام : حدود الحریة و المسؤولیة = 
responsibility ،سم.30ص : عالف ملون ؛ 2017. - 344 / عبد الحمید الصائح. - بیروت : الدار العربیة للعلوم ناشرون

978-614-01-0748-9ر.د.م.ك 

اإلعالم؛ الرأي العام؛ اإلعالم العربي
56062                                                                                                                                  

.  الضروس، سمیر قالع7325

سم.30مقدمة في دراسات السالم و االمن في نظریة العالقات الدولیة / سمیر قالع الضروس. - ص : عالف ملون ؛ 

56094                                                                                                                                  

.  السبعاوي، یونس محمد خضر7326

سم.30دور استراتیجیة التعاون التنافسي في تطویر شبكة القیمة "منظور الطیف التنافسي / یونس محمد خضر السبعاوي. - ص : عالف ملون ؛ 

56213                                                                                                                                  

.  الصیاغ، فایز7327

سم.30روسیا الجدیدة : مذكرات میخائیل جورباتشوف / فایز الصیاغ. - ص : عالف ملون ؛ 

56178                                                                                                                                  

.  السید، رضوان7328

سم.30االسالم اللیبرالي / رضوان السید. - ص : عالف ملون ؛ 

56112                                                                                                                                  

.  الشیجي، عبد هللا خلیفة7329
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سم.30أزمات مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة / عبد هللا خلیفة الشیجي. - ص : عالف ملون ؛ 

56084                                                                                                                                  

.  الشكري، علي یوسف7330

سم.30رئیس الدولة الدوفي النظام الوراثي / علي یوسف الشكري. - ص : عالف ملون ؛ 

56170                                                                                                                                  

.  الشكري، علي یوسف7331

سم.30الوسیط في فلسفة الدولة / علي یوسف الشكري. - ص : عالف ملون ؛ 

56237                                                                                                                                  

.  الشكرجي، طھ نوري یاسین7332

2004. - 175.. - االردن : مكتبة الرائد العلمیة، 1الحرب االمریكیة على العراق / طھ نوري یاسین الشكرجي. - ط

X-982-29-9953ر.د.م.ك 

الحرب االمریكیة - العراق- االحتالل
55360                                                                                                                                  

.  الزعبي، علي فالح7333

إدارة التسویق : منظور تطبیقي استراتیجي / علي فالح الزعبي.

2008-5-1376ر.د.م.ك 

إدارة التسویق؛ استراتیجیة التسویق

الفصل االول : مقدمة في ادارة التسویق 
 الفصل الثاني : العملیة التسویقیة - مدخل وظیفي 

الفصل الثالث : الفرص التسویقیة 
 الفصل الرابع : استراتیجیة التسویق 

الفصل الخامس : بحوث التسویق
 الفصل السادس : نظم المعلومات التسویقیة 
 الفصل السابع : تخطیط العملیة التسویقیة  

الفصل التاسع : توجیھ العملیة التسویقیة 
الفصل العاشر:  اتخاذ القرارات التسویقیة  

الفصل الحادي عشر : الرقابة والمراجعة التسویقیة 
الفصل الثاني عشر : التسویق الدولي 

الفصل الثالث عشر : التسویق االلكتروني 
 الفصل الرابع عشر : تسویق الخدمات  

الفصل الخامس عشر : تطبیقات ادارة التسویق للنماذج السلوكیة
29719-29724                                                                                                                      

.  الزھراني، أحمد بن عبد هللا7334

سم.30التجارب و الممارسة الدولیة في السیاسات السلوكیة / أحمد بن عبد هللا الزھراني. - ص : عالف ملون ؛ 

56194                                                                                                                                  

.  الصواني، یوسف محمد7335

سم.30اإلمبیریقیة و تطبیقاتھا في البحث العلمي / یوسف محمد الصواني. - ص : عالف ملون ؛ 

56069                                                                                                                                  

.  الصواني، یوسف محمد جمعة7336

2014. - إتجاھات الرأي العام العربي نحو الدیمقراطیة ( تحلیل نتائج الدراسة المیدانیة ) / یوسف محمد جمعة الصواني. - بیروت : مركز دراسات الوحدة العربیة، 

719



سم..24ص. : غلف.ملو. ؛ 222

جداول؛أشكال؛ ھدیة

التحول الدیمقراطي- الرأي العام العربي
56002                                                                                                                                  

.  السویعدي، مصطفى فاضل7337

سم.30 / مصطفى فاضل السویعدي. - ص : عالف ملون ؛ 1989المسؤولیة الدولیة عن نقل النفابات الخطرة في ضوء اتفاقیة بازل 

56190                                                                                                                                  

.  الكور، عبد الجلیل7338

2017.. - 253 بعیدا عن العلمانیة و اإلسالمانیة : روح اإلسالم و مقتضیات الدولة الراشدة / عبد الجلیل الكور. - بیروت-لبنان : المؤسسة العربیة للفكر و اإلبداع، 
سم.30ص. : عالف ملون ؛ 

العلمانیة؛ اإلسالم؛ الدولة الراشیدة؛ اإلسالمانیة
56025                                                                                                                                  

سم.30.  القیاس المقارن الستراتیجیات الحكومة الرقمیة في دول الشرق األوسط وشمال أفرقیا. - ص : عالف ملون ؛ 7339

56157                                                                                                                                  

.  القحطاني، سھام حسین7340

سم.30العرب و اسرائیل "صفقة السالم" / سھام حسین القحطاني. - ص : عالف ملون ؛ 

56079                                                                                                                                  

.  القصاص، روان7341

سم.30لماذا یھیمن الغرب الیوم / روان القصاص. - ص : عالف ملون ؛ 

56114                                                                                                                                  

.  العلباوي، مھدي صالح7342

سم.30الواقع العربي / مھدي صالح العلباوي، زبد عدنان ناجي الطائي. - ص : عالف ملون ؛ 

56245                                                                                                                                  

.  العلواني، طھ جابر7343

2009.. - بیروت : المعھد العالمي للفكر اإلسالمي، 5اصالح الفكر االسالمي : مدخل الى نظم الخطاب في الفكر االسالمي المعاصر / طھ جابر العلواني. - ط.

1-56564-316-*ر.د.م.ك 

الفكر اإلسالمي -الخطاب االسالمي
55363                                                                                                                                  

.  العلوي، صادق باقر إبراھیم7344

سم.30المسؤولیة الدولیة الناشئة عن دعم المجموعات المسلحة / صادق باقر إبراھیم العلوي. - ص : عالف ملون ؛ 

56220                                                                                                                                  

.  العبدلي، صالح منعم7345

سم.30الضمانات الدستوریة لحقوق اإلنسان / صالح منعم العبدلي. - ص : عالف ملون ؛ 

56188                                                                                                                                  
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.  العتیبي، سعد بن مرزوق7346

سم.30الدور الوسیط للثقة في القائد في العالقة بین سلوكیات القیادة التحویلیة و االندماج في العمل / سعد بن مرزوق العتیبي. - ص : عالف ملون ؛ 

56192                                                                                                                                  

.  العبدویس، لیث مزاحم خضیر7347

إیدیولوجیة العنف المسلح في تصورات االصولیة
سم.30 االسالمیة المعاصرة / لیث مزاحم خضیر العبدویس. - ص : عالف ملون ؛ 

56077                                                                                                                                  

.  العبودي، فالح مطرود7348

سم.30توازن السلطة و فعالیة النظام السیاسي / فالح مطرود العبودي. - ص : عالف ملون ؛ 

56185                                                                                                                                  

.  العبودي، فالح مطرود7349

سم.30طبیعة السلطة العامة / فالح مطرود العبودي. - ص : عالف ملون ؛ 

56247                                                                                                                                  

.  العیني، ھبة محمد7350

سم.30المنظمات الدولیة و اإلقلیمیة / ھبة محمد العیني. - ص : عالف ملون ؛ 

56183                                                                                                                                  

.  العیساوي، محمد7351

سم.30منظمة األمم المتحدة لمساعدة العراق / محمد العیساوي. - ص : عالف ملون ؛ 

56208                                                                                                                                  

.  العریضي، غازي7352

سم.30ص : عالف ملون ؛ 2017. - 421من بلفور إلى ترامب / غازي العریضي. - بیروت : الدار العربیة للعلوم ناشرون، 

978-614-01-2391-5ر.د.م.ك 

إسرائیل؛ ترامب؛ بلفور
56065                                                                                                                                  

.  العقبي، احمد حسین7353

. - (سلسة 498ه. - 1430م / احمد حسین العقبي. - السعودیة : دار الملك عبد العزیز، 19ه -13التنافس االنجلیزي الفرنسي في شبھ الجزیرة العربیة : في القرن 
34).الرسائل الجامعیة -

987-603-7002-00-1ر.د.م.ك 

الجزیرة العربیة - تاریخ - العصر الحدیث

م ، مبینا الصراع االنجلیزي الفرنسي الذي حدث بین الدولتین في مصر 19ه -13یتناول ھذا الكتاب التنافس االنجلیزي الفرنسي في شبھ الجزیرة العربیة : في القرن 
والشام والعراق ، ویفصل  الحدیث عن التنافس بینھما في الحجاز والیمن ونجد وحائل والخلیج العربي من الكوت شماال الى عمان جنوبا ، ویوضح اسباب ذلك 

التنافس ونتائجھ على دول  المنطقة .
كما بین اثار الحملة الفرنسیة على مصر في الحجاز والیمن وما ترتب عنلى فتح قناة السویس من مؤثرات في الجزیرة العربیة ، الى جانب ما تركتھ حمالت محمد 

على باشا على الجزیرة من تنافس ، حیث لم تكن الدولة العثمانیة غائبة عن التاثیر في المنطقة ، وایضا العالقة بین فرنسا وامریكا وانجیلترا
55374                                                                                                                                  

721



.  العقون، سعاد7354

240.مدخل الدارة االزمات / سعاد العقون. - مركز البحوث والدراسات حول الجزائر. - 

978-9931-9298-4-0ر.د.م.ك 

االزمات ، ادارة االزمات ، نماذج ادارة االزمات

یتكلم ھذا الكتاب في الفصل االول على مفھوم االومة واالسس النظریة ، واسباب نشوءھا وانواعھا وابعادھا ،ي حین جاء الفصل الثاني بشرح مفھةوم ادارة االزمات 
وعملیات ادارة االزمة وخطوات واستراتجیات التعامل معھا ، اما الفصل الثالث فھو یحتوي على الیات ونماذج من ادارة االزمات ، واھمیة فریق ادارة االزمة 

باالضافة الى القیادة ودورھافي ادارة االزمة ، وفي االخیر جاء ھذا الكتاب بنماذج تاریخیة من ادارة االزمات
55334-55341                                                                                                                      

.  العودة، جھاد7355

سم.30األزمة االستراتیجیة للمناخ و سیاسة الصراع العالمي / جھاد العودة. - ص : عالف ملون ؛ 

56102                                                                                                                                  

.  الفتالوي، أحمد عبیس نعمة7356

سم.30الھجمات  السبرانیة / أحمد عبیس نعمة الفتالوي. - ص : عالف ملون ؛ 

56212                                                                                                                                  

.  الفتالوي، أحمد عبیس نعمة7357

سم.30القانون الجنائي الدولي / أحمد عبیس نعمة الفتالوي. - ص : عالف ملون ؛ 

56231                                                                                                                                  

.  الھیتي، ھادي نعمان7358

سم..56ص. : غالف ملون ؛ 2012. - 96. - االردن : دار الكتاب الحدیث، 1اشكالیة المستقبل في الوعي العربي / ھادي نعمان الھیتي. - ط.

الوعي العربي - مستقبل
24052-24054                                                                                                                      

.  الھرماسي، عبد اللطیف7359

المجتمع و اإلسالم و النخب اإلصالحیة في تونس و الجزائر : دراسة مقارنة من منظور علم االجتماع التاریخي / عبد اللطیف الھرماسي. - بیروت : المركز العربي 
سم.30ص : عالف ملون ؛ 2018. - 479لألبحاث و دراسة السیاسات، 

978-614-445-204-2ر.د.م.ك 

اإلسالم و المجتمع_الجزائر؛ االجتماع اإلسالمي،علم؛ اإلسالم و اإلصالح الدیني؛ اإلسالم و المجتمع_تونس؛ اإلسالم و اإلصالح االجتماعي؛ الحداثة اإلسالمیة
56039                                                                                                                                  

.  الھرمزي، سیف7360

ً / سیف الھرمزي. - بیروت : المركز العربي لألبحاث و دراسة  مقتربات القوة الذكیة األمیركیة كآلیة من آلیات التغییر الدولي : الوالیات المتحدة األمیركیة أنموذجا
سم.30 ص. : غالف ملون ؛ جداول ؛ 2016.. - 496السیاسات، 

415 -453 )ببلیوغرافیا (
978-614-445-111-3ر.د.م.ك 

الوالیات المتحدة األمریكیة _العالقات الخارجیة؛ الوالیات المتحدة األمریكیة _السیاسة الخارجیة؛ الوالیات المتحدة األمریكیة_ أحوال سیاسیة؛ الوالیات المتحدة 
األمریكیة_السیاسة و الحكومة؛ األمن القومي_الوالیات المتحدة األمریكیة؛ التخطیط اإلستراتیجي

56030                                                                                                                                  

سم.30.  اإلستثمار في الثقافة بحوث علمیة محكمة. - ص : عالف ملون ؛ 7361

56176                                                                                                                                  
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.  ابراھیم، عبد المجید7362

سم.30المحكمة الجنائیة الدولیة و المعاییر المزدوجة في أحكامھا / عبد المجید ابراھیم. - ص : عالف ملون ؛ 

56098                                                                                                                                  

.  احمد محروس، خضیر7363

تحلیل السیاسات العامة : دراسة نظریة وحاالت علمیة / خضیر احمد محروس.

55410/1-55410/5                                                                                                              

.  ایاد یونس، محمد الصقلي7364

استخدام القوة في ظل نظام االمن الجماعي / محمد الصقلي ایاد یونس.

55405/1-55405/4                                                                                                              

.  ارنت، حنة7365

سم.30السیاسة و التاریخ و المواطنة / حنة ارنت. - ص : عالف ملون ؛ 

56088                                                                                                                                  

.  اسماعیل محمد ھاشم7366

المقومات الثقافیة للمجتمع العربي = ودور العرب في الحضارة االنسانیة مع االشارة إلى بعض المشاكل السیاسیة الھامة /  اسماعیل محمد ھاشم.

8456/2                                                                                                                                

.  اسماعیل البسیوني7367

360.إدارة التسویق /  اسماعیل البسیوني. - 

977-431-4144-2ر.د.م.ك 

إدارة التسویق؛ التسویق؛ المبیعات
29708-29712                                                                                                                      

.  اسماعیل، قیرة7368

2002. - مستقبل الدیمقراطیة في الجزائر / مركز دراسات الوحدة العربیة، مشروع دراسات الدیمقراطیة في البلدان العربیة. - لبنان : مركز دراسات الوحدة العربیة، 
.344

الدیمقراطیة - الجزائر

تؤكدھذه الدراسة على ان نظام الحكم الدیمقراطي ھو المدخل المتاح للخروج من مأزق الصراعات المدمرة والسبیل الى تأسیس نظام حكم یرتضیھ الجمیع ، یضمن 
التنافس السلمي بین القوى السیاسیة وفق شرعیة دستور دیمقراطي وتداول السلطة سلمیا بواسطة االنتخابات الدوریة الحرة والنزیھة

55377                                                                                                                                  

.  بالل، خلف السكارنھ7369

االبداع االداري / خلف السكارنھ بالل.

55403/1-55403/4                                                                                                              

.  بن عمران، إنصاف7370

سم.30ص : عالف ملون ؛ 2019. - 245المنظمات الدولیة و تطبیق القانون الدولي اإلنساني / إنصاف بن عمران. - عمان : دار الحامد للنشر و التوزیع، 

978-9957-66-088-8ر.د.م.ك 

المنظمات الدولیة؛ القانون الدولي اإلنساني؛ المنازعات الدولیة
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56033                                                                                                                                  

.  بلعجور، حسین7371

سم.30المحاسبة اإلداریة االستراتیجیة / حسین بلعجور. - ص : عالف ملون ؛ 

56142                                                                                                                                  

.  بلعقروز، عبد الرزاق7372

سم.30روح القیم و حریة المفاھیم / عبد الرزاق بلعقروز. - ص : عالف ملون ؛ 

56076                                                                                                                                  

.  بلھول، نسیم7373

 ص. : عالف ملون ؛ 2019 .. - 411إدارة المعضلة األمنیة / نسیم بلھول، (إشراف)  بوحنیة قوى؛ و أخرون. - عمان : دار و مكتبة الحامد لنشر و التوزیع، 
سم.30

الحكومة األمنیة؛ الدولة؛ اإلصالح األمني؛ األمن الدولي
56026                                                                                                                                  

.  تامي، نصیرة7374

2015. - 345.االعالم الفضائي واالرھاب / نصیرة تامي. - االردن : دار اسامة للنشر والتوزیع، 

978-9957-22-611-4ر.د.م.ك 

االعالم الفضائي -االرھاب -جدلیة االعالم - وسائل االعالم الجماھیري-

11 االعالم الفضائي واالرھاب كتاب یتحدث في الفصل االول على اشكالیة االرھاب مفھومھ ونشأتھ واسبابھ ، اما الفصل الثاني فیتحدث على االرھاب بعد احداث 
سبتمبر ، ونشأة القاعدة وزعیمھا اسامة بن الدن ونموذج حرب العراق ، اما الفصل الثالث فیتكلم على جدلیة االعالم واالرھاب وتاثیرات االعالم على االرھاب ونشاة 

قناة الجزیرة والعربیة وتطورھما وفي االخیر خالصة للموضوع
55368                                                                                                                                  

.  باتون، كارل7375

 / كارل باتون، دیفید ساویكي؛ ترجمة التركاوي مزید بن مشھور. - السعودیة : النشر العلمي والمطابع، 2 و1الطرائق االساسیة  لتحلیل السیاسة والتخطیط الجزء 
.2011

987-9960-55-741-7ر.د.م.ك 

التخطیط -السیاسة

یعد كتاب الطرائق االساسیة  لتحلیل السیاسة والتخطیط من اھم واكبر الكتب المنشورة باللغة االنجلیزیة في العالمم في ھذا المجال ، سوف تتیح تلك النسخة من الكتاب 
باللغة العربیة لجمیع المعنیین بھذا المجال االستفادة العلمیة من محتویات الكتاب

55373                                                                                                                                  

.  تایلور، ویلیام سي7376

سم.30االستجابات العسكریة لالنتفاضات العربیة / ویلیام سي تایلور. - ص : عالف ملون ؛ 

56113                                                                                                                                  

.  باراني، زولتان7377

الجندي و الدولة المتغیرة بناء جیوش دیمقراطیة في أفریقیا و آسیا و أوروبا و األمیركتین / زولتان باراني، (ترجمة)  الخشن نبیل. - بیروت : المركز العربي لألبحاث 
سم.30 ص. : غالف ملون ؛ 2018. - 640و دراسة السیاسات، 

978-614-445-188-5ر.د.م.ك 

العالقات المدنیة العسكریة؛ الجیوش-تنظیم؛ القوات المسلحة؛ الحكومة العسكریة؛ اإلحتالل العسكري؛ اإلشتراكیة الوطنیة
56047                                                                                                                                  
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.  باصم، محمد ناصر7378

سم.30دور الحكومة والحق في الحصول على المعلومات في مكافحة الفساد / محمد ناصر باصم. - ص : عالف ملون ؛ 

56149                                                                                                                                  

.  تاھابیل، وسیم اسماعیل7379

سم.30الھندرة و إدارة التغییر / وسیم اسماعیل تاھابیل. - ص : عالف ملون ؛ 

56085                                                                                                                                  

سم.30. - ص : عالف ملون ؛ 1.  بین النیران محطات في مسیرة إیاد عالوي-ج 7380

56156                                                                                                                                  

.  تیلر، كاثلین7381

سم.30غسیل الدماغ علم التحكم بالت / كاثلین تیلر. - ص : عالف ملون ؛ 

56155                                                                                                                                  

.  بیتر، فان در فیر7382

األمة و الدین : و جھات نظر حول أوروبا و آسیا / فان در فیر بیتر، ھارتموت لیمان؛ حداد محمود, (ترجمة)  المولى سعود. - بیروت : المركز العربي لألبحاث و 
سم.30ص. : غالف ملون ؛ 2018. - .368دراسة السیاسات، 

978-614-445-202-8ر.د.م.ك 

األمة؛ الدین و الدولة؛ أوروبا - آسیا؛ الھویة؛ الحجوانب الدینیة؛ القومیة؛ الجماعات العرقیة؛ الدین و السیاسة؛ العلمانیة؛ الحداثة
56054                                                                                                                                  

.  بییر، بالن7383

 / بالن بییر، (ترجمة)  جورج سعید؛ (مراجعة)  غازي برو. Proche-Orient le pouvoir, la terre et  l'eauالمشرق العربي السلطة و األرض و المیاه = =
سم.30 ص. : غالف ملون و مصور ؛ 2018. - 382- بیروت : الدار العربیة للعلوم ناشرون، 

978-2-7246-1157-1ر.د.م.ك 

المشرق العربي؛ السلطة؛ األرض؛ المیاه
56050                                                                                                                                  

.  ثیو، نور الدین7384

اشكالیة الدولة في تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة / نور الدین ثیو.

55412/1-55412/2                                                                                                              

.  بدوي، محمد طھ7385

1998. - 422.مبادئ العلوم السیاسیة / محمد طھ بدوي، لیلى  امین مرسى. - االسكندریة : الدار الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع، 

العلوم السیاسیة -الظواھر السیاسیة -  نظریة الدولة - النظم السیاسیة - التكامل في السیاسیة

مبادئ العلوم السیاسیة  یحتوي بین طفحاتھ كال من  عالم سیاسیة والظواھر السیاسیة ،وایضا  نظریة الدولة ثم النظم تلیھا تنظیم الدیموقراطیة ، وبعدھا الصراع و 
التكامل في عالم السیاسیة ، في الحیاة السیاسیة ، في تحلیل العلمي للحیاة السیاسیة ، في مناھج المعرفة السیاسیة ، في العالقات الدولیة .

55375                                                                                                                                  

.  بسام، العسلي7386

سم..24ص. : غلف.ملو. ؛ 259المذاھب العسكریة في العالم : دراسات مقارنة / العسلي بسام. - بیروت-لبنان : دار النفائس. - 

المذاھب العسكریة
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55999                                                                                                                                  

.  بشارة، عزمي7387

سم.30الطائفة، الطائفیة، الطوائف المتخیلة / عزمي بشارة. - ص : عالف ملون ؛ 

56129                                                                                                                                  

.  بشارة، عزمي7388

سم.30المجتمع المدني دراسة نقدیة / عزمي بشارة. - ص : عالف ملون ؛ 

56135                                                                                                                                  

.  بطرس، بطرس غالي7389

سم..24ص. ؛ 1994. - 315 / بطرس غالي بطرس. - نیویورك : إدارة شؤون اإلعالم باألمم المتحدة، 1994بناء السالم و التنمیة 

ھبة

بناء السالم - التانمیة
55989                                                                                                                                  

.  بصول، ربا ماجد7390

سم.30إثر كفاءة اإلفصاح وحوكمة الشركات في جذب االستثمارات العربیة واألجنبیة"دراسة تحلیلیة" / ربا ماجد بصول. - ص : عالف ملون ؛ 

56165                                                                                                                                  

.  تشومسكي، نعوم7391

سم.30ثقافة اإلرھاب / نعوم تشومسكي. - ص : عالف ملون ؛ 

56180                                                                                                                                  

.  بھلول، نسیم7392

سم.30االزمات الحدودیة المعضالت و المخارج / نسیم بھلول. - ص : عالف ملون ؛ 

56092                                                                                                                                  

.  بھلول، نسیم7393

سم.30العقیدة العسكریة الجزائریة القیادة و اإلستراتیجیة في قرن یتسم بالخطورة / نسیم بھلول. - ص : عالف ملون ؛ 

56187                                                                                                                                  

.  بوحنیة، قوي7394

سم.30ص : عالف ملون ؛ 2018. - 226الجزائر و التھدیدات األمنیة الجدیدة من مكافحة اإلرھاب إلى ھندسة األمن / قوي بوحنیة. - عمان : دار الحامد، 

978-9957-617-55-4ر.د.م.ك 

اإلرھاب؛ الجزائر؛ ھندسة األمن
56034                                                                                                                                  

.  بوراس، فایزة7395

سم.30إدارة الموارد البشریة وتخطیط المسار الوظیفي للكفاءات / فایزة بوراس. - ص : عالف ملون ؛ 

56173                                                                                                                                  
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.  بوردیو، بیار7396

سم.30عن الدولة (دروس في الكولیج دو فرانس) / بیار بوردیو. - ص : عالف ملون ؛ 

56101                                                                                                                                  

.  بوعالم، ولھي7397

سم.30النظام الضریبي الفعال في ظل الدور الجدید للدولة / ولھي بوعالم. - ص : عالف ملون ؛ 

56184                                                                                                                                  

  .7398Fernandez، Julian

Relations internationales : précis / Julian Fernandez. - France : Dalloz. - 713 سم.30ص : عالف ملون ؛

56119                                                                                                                                  

.  د.جونز، ماري7399

سم.30حروب العقل / ماري د.جونز. - ص : عالف ملون ؛ 

56163                                                                                                                                  

.  جمال الدین، لعویسات7400

سم..24ص. : غلف.ملو. ؛ 2009. - 167. - الجزائر : دار ھومة، 2مبادئ اإلدارة / لعویسات جمال الدین. - ط.

مبادئ اإلدارة
55997                                                                                                                                  

.  حمد موسى الجنابي، حازم7401

ص : عالف 2019. - 227العالقات العربیة األمریكیة : دراسة في األبعاد االستراتیجیة / حازم حمد موسى الجنابي. - عمان : دار األكادیمیون للنشر و التوزیع، 
سم.30ملون ؛ 

978-9957-637-85-9ر.د.م.ك 

العالقات العربیة األمریكیة
56061                                                                                                                                  

.  حمد، صالح أنور7402

سم.30العالقات الدبلوماسیة و اإلقتصادیة و القنصلیة / صالح أنور حمد. - ص : عالف ملون ؛ 

56222                                                                                                                                  

.  خلیل، تامر محمد أحمد7403

سم.30إدارة رأس المال الفكري كمدخل لتدعیم التویر التنظیمي"دراسة میدانیة" / تامر محمد أحمد خلیل. - ص : عالف ملون ؛ 

56160                                                                                                                                  

.  خلیل زاد، زالماي7404

ص : 470السفیر من كابول إلى البیت األبیض رحلتي عبر عالم مضطرب / زالماي خلیل زاد، (ترجمة)  بسام شیحا. - بیروت : الدار العربیة للعلوم ناشرون. - 
سم.30عالف ملون ؛ 

978-614-01-2355-7ر.د.م.ك 

إدارة بوش
56063                                                                                                                                  
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.  جلین، بالمر7405

سم..28ص. : غلف.ملو. ؛ 2011. - 288نظریة السیاسة الخارجیة / بالمر جلین، (ترجمة)  عبد السالم علي نویر. - الریاض : جامعة الملك سعود، 

السیاسة الدولیة - العالقات الخارجیة - نظریات
56003                                                                                                                                  

.  حمدان، نحلة یاسین7406

سم.30مقاربات عربیة لحل النزاعات / نحلة یاسین حمدان، فریدیك س.بیرسون. - ص : عالف ملون ؛ 

56168                                                                                                                                  

.  حمید، شادي7407

سم.30االستثنائیات االسالمیة : كیف یعید الصراع حول االسالم تشكیل العام / شادي حمید. - ص : عالف ملون ؛ 

56082                                                                                                                                  

.  جمیس، اندرسون7408

صنع السیاسات العامة / اندرسون جمیس.

55411/1-55411/5                                                                                                              

.  خلیفة، علي أحمد7409

سم.30السیاسات البیئیة / علي أحمد خلیفة. - ص : عالف ملون ؛ 

56216                                                                                                                                  

.  حامد، عمار7410

مواجھة العولمة في التعلیم والثقافة / عمار حامد.

55327                                                                                                                                  

.  خالفي، نصیرة7411

سم.30 ص. : عالف ملون ؛ 2019.. - 398اإلتصال الدبلوماسي في ظل ثورة اإلتصال / نصیرة خالفي. - عمان : دار و مكتبة الحامد لنشر و التوزیع، 

الدبلوماسیة؛ قواعد السلوك الدبلوماسي؛ الثورة اإلتصالیة؛ افتصال الدبلوماسي
56027                                                                                                                                  

.  جارش، عادل7412

سم.30ص : عالف ملون ؛ 2018. - 199تأثیر التھدیدات األمنیة بدول الجوار على األمن الوطني الجزائري / عادل جارش. - القاھرة : المكتب العربي للمعارف، 

978-977-812-132-2ر.د.م.ك 

األمن؛ العالقات الدولیة؛ األمن الوطني الجزائري
56060                                                                                                                                  

.  حاروش، نور الدین7413

سم.30 : عالف ملون ؛ 2017. - 474. - دار االمة : الجزائر، 04تاریخ الفكر السیاسي / نور الدین حاروش. - 

الفكر السیاسي الغربي - الفكر السیاسي االسالمي - الفالسفة -
56256/1-56256/10                                                                                                            

.  حاروش، نور الدین7414

سم.24 : غالف ملون ؛ 2016. - 294. - دار االمة : الجزائر، 02إدارة الموارد البشریة / نور الدین حاروش. - 
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تخطیط وتنفیذ الموارد لبشربة - االستراتیجیة - التكوین والتدریب - تقییم االداء -ىنظام االجور - التحفیز -ادارة الجودة الشاملة
56255/14-56255/10                                                                                                          

.  حاروش، نور الدین7415

سم.30. - ص : عالف ملون ؛ 2017االدارة الصحیة : دراسة مقارنة بین ىالنظام الصحي الجزائري واالردني / نور الدین حاروش. - دار االمة : الجزائر، 

االدارة العامة -االدارة الصحیة -المستشفى - التامین الصحي - الخدمات الصحیة
56254/1-56254/5                                                                                                              

.  حاروش، نور الدین7416

سم.24 : عالف ملون ؛ 2016. - 174االحزاب السیاسیة / نور الدین حاروش. - دار االمة : الجزائر، 

االحزاب السیاسیة - اللظاھرة الحزبیة - نشأة االحزاب
56198/1-56198/3                                                                                                              

.  حاروش نور الدین، واخرون7417

سم.24 : عالف ملون ؛ 2017. - 255الخدمة العمومیة المحلیة كمؤشر للتنمیة المستدامة / واخرون حاروش نور الدین. - دار االمة : الجزائر، 

االدارة المحلیة -الخدمة العمومیة - التنمیة المستدامة - المجتمع الحضري - المجتمع الریفي
56144/1-56144/5                                                                                                              

.  حازم اسماعیل الغزالي، محمد7418

2019. - التكالیف البیئیة / محمد حازم اسماعیل الغزالي، (تقدیم)  یاسین غادر محمد؛ (تقدیم)  ابراھیم الشعباني صالح. - عمان : دار األكادیمیون للنشر و التوزیع، 
سم.30ص : عالف ملون ؛ 290

978-9957-637-87-3ر.د.م.ك 

التلوث البیئي؛ التكالیف البیئیة؛ الكلف البیئیة
56037                                                                                                                                  

.  حتحوت، نور الدین7419

سم.24 : عالف ملون ؛ 2018. - 217منھجیة البحث في العلوم السیاسیة / نور الدین حتحوت. - دار االمة : الجزائر، 

البحث العلمي - مناھج البحث - خطوات البحث - مناھج المعرفة السیاسیة - االقترابات - اسالیب التحلیل السیاسي - ادوات المنھجیة - منھجیة الھوامش
56146/1-56146/10                                                                                                            

.  دیاموند، لویس7420

سم.30الدبلوماسیة متعددة المسارات / لویس دیاموند. - ص : عالف ملون ؛ 

56250                                                                                                                                  

.  یحي، بوعزیز7421

214.االمیر عبد القادر رائد الكفاح الجزائري / بوعزیز یحي. - الجزائر : ابن خلدون للنشر والتوزیع. - 

9961-38-005-3ر.د.م.ك 

االمیر - الكفاح -الجزائري
55355                                                                                                                                  

.  دریس، نبیل7422

سم.30 : عالف ملون ؛ 2017. - 237المشاركة السیاسیة بي النظیرة والتطبیق / نبیل دریس. - دار االمة : الجزائر، 

نظریات المشاركة السیاسیة- في االسالم واالشتراكیة - المشاركة السیاسیة في تحقیق التنمیة المحلیة
56195/1-56195/3                                                                                                              
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.  درویش اللبان، شریف7423

. - (اتجاھات حدیثة في االعالم).2014. - 534 یونیو / شریف درویش اللبان. - مصر : دار العالم العربي، 30 ینایر و 25اعالم ثورتي 

987-988-495-161-9ر.د.م.ك 

یحتوي ھذا الكتاب على الفصل االول بعنوان الشبكات االجتماعیة وصنالعة الثورات المصریة ، اما الفصل الثاني  بعنوان استخدام وسائل االعالم الجدیدة في ثورة 
 ینایر ، في حین جاء الفصل الثالث بعنوان ثورة في المؤسسات الصحفیة واالعالمیة المصریة ، اماى الفصل الرابع فھو یتحدث على ثورة االعالم الحكومي 25

 ینایر ، اما الفصل السادس فھو 25والخاص ،الحالة الراھنة وتحدیات المستقبل ، اما الفصل الخامس فھو یحتوي على االزھر والكنیسة وموقفھما من ثورة ثورة 
 ینایر25 ینایر ، في حین جاء الفصل السابع فھو یحتوى على الیات الحرب النفسیة في ثورة 25یحتوي على االیقوفات اللفظیة والمصورة لثورة 

55348                                                                                                                                  

.  حروش، رفیقة7424

سم.24 ؛ 2016. - 335. - دار االمة : الجزائر، 02االقتصاد السیاسي / رفیقة حروش. - 

االقتصاد االسالمي - االنظمة االقتصادیة - الماركسیة - الكنزیة -اكالسیكیة - ابن ةخلدون-عالقة االقتصاد بالعلوم االخرى
56257/1-56257/10                                                                                                            

.  حروش، رفیقة7425

سم.24 : عالف ملون ؛ 2013. - 224اقتصاد وتسییر المؤسسة / رفیقة حروش. - دار االمة : الجزائر، 

مفھوم المؤسسة االقتصادیة - بیئة المؤسسة - وظائف وبیئة المؤسسة االقتصادیة - ادارة الجودة الشاملة - االدارة االستراتیجیة - اتخاذ القرار في المؤسسة االقتصادیة
56226/1-56226/3                                                                                                              

.  حسن، حارث محمد7426

سم.30ما بعد الحداثة : دراسات في التحوالت االجتماعیة و الثقافیة في الغرب / حارث محمد حسن. - ص : عالف ملون ؛ 

56093                                                                                                                                  

.  حسن دخیل، محمد7427

سم.30المنظمات الدولیة / محمد حسن دخیل. - ص : عالف ملون ؛ 

56201                                                                                                                                  

.  حسن سالم عز الدین، مدثر7428

سم.30 ص. : عالف ملون ؛ 2018. - 323إدارة الموارد البشریة في بیئة دولیة / مدثر حسن سالم عز الدین. - العین : دار الكتاب الجامعي، 

إدارة؛ الموارد البشریة؛ البیئة دولیة؛ العولمة؛ المنظمات؛ الثقافة التنظیمیة

تناول الكتاب في الفصل األول العولمة و تأثیراتھا على المنظمات و إدارة الموارد البشریة، السلبیة منھا و اإلجابیة، و التي أوجدت تلك البیئة الدولیة الجدیدة، في 
الفصل الثاني تطرق الكتاب إلى المنظمات و إدارتھا في بیئة دولیة، لیأتي الفصل الثالث لیتناول إدارة الموارد البشریة في البیئة الدولیة، أما الفصل الرابع فتطرق إلى 

الثقافة التنظیمیة في المنظمات التي تعمل في البیئة الدولیة و یتواصل السرد في الفصل الخامس لیتناول تنوع الموارد البشریة و في الفصل السادس یتطرق للمدراء 
في البیئة الدولیةو.

56023                                                                                                                                  

.  حسن سالم عز الدین، مدثر7429

سم.30. - ص : عالف ملون ؛ 2017إعداد البحوث العلمیة في علوم اإلدارة : مدخل تطبیقي / مدثر حسن سالم عز الدین. - العین : دار الكتاب الجامعي، 

978-614-452-029-1ر.د.م.ك 

البحث العلمي؛ مؤسسات البحث العلمي؛ رسائل الماجستیر؛ أطروحات الدكتوراه؛ خطة البحث؛ الدراسات السابقة؛ مصادر المعلومات اإللكترونیة؛ كتابة النتائج و 
التوصیات؛ إعداد قائمة؛ المستخلص

56067                                                                                                                                  

.  خضیر، أحمد محروس7430

سم.30تحلیل السیاسة العامة / أحمد محروس خضیر. - ص : عالف ملون ؛ 
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56111                                                                                                                                  

.  خضیر، أحمد محروس7431

سم.30التدریب االداري رؤى نظریة و حاالت واقعیة / أحمد محروس خضیر. - ص : عالف ملون ؛ 

56115                                                                                                                                  

.  خضور، حسام الدین7432

سم.30اإلدارة في النظریة و التطبیق / حسام الدین خضور. - ص : عالف ملون ؛ 

56215                                                                                                                                  

.  حسین مكي خماس، عالء الدین7433

ص : عالف 2018. - 286العقیدة العسكریة و جوانبھا : مبادئ و ممارسات / عالء الدین حسین مكي خماس. - عمان : شركة دار األكادیمیون للنشر و التوزیع، 
سم.30ملون ؛ 

978-9957-637-47-7ر.د.م.ك 

االستراتیجیة؛ الحرب؛ العقیدة العسكریة
56059                                                                                                                                  

.  حسین، عناد كاظم7434

سم.30روسیا االتحادیة / عناد كاظم حسین. - ص : عالف ملون ؛ 

56107                                                                                                                                  

.  جعیجع، عبد الوھاب7435

سم..24ص. : غلف.ملو. ؛ 2017. - 208األمن المعلوماتي و إدارة العالقات الدولیة / عبد الوھاب جعیجع. - الجزائر : دار الخلدونیة، 

إھداء

األمن المعلوماتي - إدارة - العالقات الدولیة
55771-55771/1                                                                                                                  

.  دون مؤلف7436

سم.30التمكین اإلقتصادي للمرأة في بعض الدول العربیة /  دون مؤلف. - ص : عالف ملون ؛ 

56229                                                                                                                                  

.  جونتر، باري7437

سم.30وسائل اإلعالم في العالم العربي / باري جونتر. - ص : عالف ملون ؛ 

56186                                                                                                                                  

.  یونس، یونس مؤید7438

أدوار القوى اآلسیوسة الكبرى : في التوازن اإلستراتیجي في رسیا بعد الحرب الباردة و آفاقھا المستقبلیة / یونس مؤید یونس. - عمان-األدرن : األكادیمیون للنشر و 
سم.30 ص. : غالف ملون و مصور ؛ 2015. - 374التوزیع، 

978-9957-590-13-0ر.د.م.ك 

القوى اآلسیوسة الكبرى؛ التوازن اإلستراتیجي؛ رسیا؛ الحرب الباردة
56045                                                                                                                                  
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.  جواد، أنمار موسى7439

سم.30الحرب في السیاسة الخارجیة االمریكیة / أنمار موسى جواد. - ص : عالف ملون ؛ 

56095                                                                                                                                  

.  جودت، محمد البیسي أحمد7440

سم.30تطویر تقنیات المكتبات لمواكبة نظم التعلیم الحدیثة / محمد البیسي أحمد جودت. - ص : عالف ملون ؛ 

56125                                                                                                                                  

.  یوسف، ناصر7441

التجسیم الحضاري من منظور التنمیة المركبة : دراسة نقدیة تطبیقیة لمشروع مالك بن نبي / ناصر یوسف. - بیروت - لبنان : مركز نماء للبحوث و الدراسات، 
13 )).سم. - (دراسات فكریة ( 30 ص. : عالف ملون و مصور ؛ 2018.. - 440

التنمیة و الحضاري؛ مالك بن نبي
56016                                                                                                                                  

.  یوسف محمد جمعة، الصواني7442

271.لیبیا الثورة وتحدیات بناء الدولة / الصواني یوسف محمد جمعة. - مركز دراسات الوحدة العربیة. - 

ھدیة

لیبیا -الثورة - -بناء -الدولة
55380                                                                                                                                  

.  یوسف دودین، أحمد7443

سم.30ص : عالف ملون ؛ 2019. - 327التكتالت االقتصادیة الدولیة / أحمد یوسف دودین. - عمان : دار األكادیمیون، 

978-9957-637-51-4ر.د.م.ك 

التكامل االقتصادي؛ التكتالت االقتصادیة؛ العولمة االقتصادیة؛ الشراكة األوروبیة المتوسطیة؛ الجات؛ المنظمة العالمیة للتجارة
56032                                                                                                                                  

  .7444Matveev، Igor A

The economic impact of the Syria crisis : lessons and prospects / Igor A Matveev. - Arab Scientific Publishers Inc - .
سم.30ص : عالف ملون ؛ 157

56130                                                                                                                                  

Michel drain/Cécile  .7445
dubernet 

Michel drain/Cécile
dubernet 

Michel drain/Cécile
dubernet 

Michel drain/Cécile
dubernet 

drain، Michel

Relation internationnales Annes 2017-2018 / Michel Michel drain/Cécile
dubernet 

Michel drain/Cécile
dubernet 

Michel drain/Cécile
dubernet 

Michel drain/Cécile
dubernet 

drain، dubernet Cécile سم.30. - ص : عالف ملون ؛

732



56118                                                                                                                                  

  .7446Mohammed، Benyahia

La Conjuration Au Pouvoir : Récit d'une Maquisard de l'A.L.N. / Benyahia Mohammed. - 387P. : PH 15. ؛CM..

56009                                                                                                                                  

.  رائد جمیل، عكاشة7447

2012. - 846.التكامل المعرفي / عكاشة رائد جمیل. - الجزائر : المعھد العالمي للفكر االسالمي/

978-1-56564-603-2ر.د.م.ك 

التكامل-المعرفي-التعلیم-الجامعي-الحضاریة
55350                                                                                                                                  

.  ربحي  علیان، مصطفي7448

456.أسس التسویق المعاصر / مصطفي ربحي  علیان. - 

978-9957-24-446-0ر.د.م.ك 

التسویق؛ ادارة المبیعات؛ ادارة األعمال

للتسویق دور حیوي و فعال و ھام في عمل المنظمات و المؤسسات المختلفة سواء كانت ربحیة أو غیر ربحیة ،و قد ازداد ھذا الدور أھمیة في الفترة األخیرة مع 
التطورات المتالحقة والسریعة للفكر الفكر التسویقي والتوجھات الجدیدة لھ في البیئة األعمال. والجوانب التي تم معالجتھا ھي: المفاھیم األساسیة ، البیئة التسویقیة، 

المزیج التسویقي، العالقات العامة، تسویق الخدمات، التسویق عبر األنترنیت، وبحوث التسویق ونظام المعلومات التسویقیة
29731-29733                                                                                                                      

.  رجب، عبد الحمید7449

استراتیجیة التعامل مع االزمات والكوارث : دراسة نظریة وتطبیقھ / عبد الحمید رجب.

55396-55396/5                                                                                                                  

.  رید، تي. في.7450

سم.30الحیاة الرقمیة الثقافة و السلطة و التغیر اإلجتماعي في عصر اإلنترنت / تي. في. رید. - ص : عالف ملون ؛ 

56202                                                                                                                                  

.  رشید، حملیل7451

2007. - 478.الحرب والراي العام والدعایة / حملیل رشید. - الجزائر : وزارة الثقافة/

978-9947-24-329-9ر.د.م.ك 

الحرب-الرأي-الدعایة
55352                                                                                                                                  

.  رشید، خلوفي7452

قانون المنازعات االداریة / خلوفي رشید.

55328                                                                                                                                  

.  رسول، جواس حسن7453

سم.30البرلمان األوروبي طریق إلى التكامل األوروبي / جواس حسن رسول. - ص : عالف ملون ؛ 

56177                                                                                                                                  
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.  رقیب محمد، جاسم الحماوي7454

مشروعیة حیازة واستخدام االسلحة النوویة / جاسم الحماوي رقیب محمد.

55408/1-55408/4                                                                                                              

.  س.مجدال، جویل7455

سم.30الدولة في المجتمع / جویل س.مجدال. - ص : عالف ملون ؛ 

56075                                                                                                                                  

.  سلمان رشوان، عبد الرحمن محمد7456

تحلیل العالقة بین المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة و تخفیض تكلفة  رأس المال و أثرھا على قرار االستثمار / عبد الرحمن محمد سلمان رشوان. - ص : عالف 
سم.30ملون ؛ 

56228                                                                                                                                  

.  سالم، سمیرة7457

سم.30ص : عالف ملون ؛ 2018. - 197تحدیات األمن اإلنساني في عصر العولمة / سمیرة سالم. - عمان : دار الحامد للنشر و التوزیع، 

978-9957-66-023-9ر.د.م.ك 

األمن اإلنساني؛ القانون الدولي
56058                                                                                                                                  

.  سمارة، نصیر7458

ظاھرة التسیب االداري في الجزائر / نصیر سمارة.

55330                                                                                                                                  

.  شالطة، أحمد زغلول7459

سم.30اإلسالمیون في السلطة تجربة اإلخوان المسلمین في مصر / أحمد زغلول شالطة. - ص : عالف ملون ؛ 

56166                                                                                                                                  

.  سلیم، مجلخ7460

 واثرھا على الدول النامیة / مجلخ سلیم.2008االزمة المالیة واالقتصادیة العالمیة : لسنة 

554114/1-55414/2                                                                                                            

.  شمیت، كارل7461

ص : 2018. - 192الالھوت السیاسي / كارل شمیت، (ترجمة)  الساحلي رانیة؛ (ترجمة)  الصاروط یاسر. - بیروت : المركز العربي لألبحاث و دراسة السیاسات، 
سم.30عالف ملون ؛ 

978-614-445-179-3ر.د.م.ك 

الالھوت االجتماعي_مسیحیة؛ الالھوتیة؛ السیادة؛ الالھوت_علم؛ الدین و السیاسة؛ الفلسفة األلمانیة؛ الدین و الدولة؛ الالھوت المسیحي؛ الفلسفة المسیحیة؛ المسیحیة و 
السیاسة

56035                                                                                                                                  

.  سالم، أمنیة7462

سم.30ص : عالف ملون ؛ 2018. - 338آلیات مواجھة اإلرھاب في دول مجلس التعاون الخلیجي / أمنیة سالم. - القاھرة : المكتب العربي للمعارف، 

978-977-812-182-7ر.د.م.ك 
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اإلرھاب؛ التعاون الدولي و اإلقلیمي؛ االستراتیجیة األمنیة؛ دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة؛ المنظمات الدولیة و اإلقلیمیة
56066                                                                                                                                  

.  سالم، أمنیة7463

سم.30قضیة الالجئین السوریین في دول مجلس التعاون الخلیجیة / أمنیة سالم. - ص : عالف ملون ؛ 

56096                                                                                                                                  

.  صالح عوض، عبد العال7464

2013. - 158.سوریا الجدار األخیر / عبد العال صالح عوض. - الجزائر : الشروق لالعالم ةالنشر/

978-9931-353-23-2ر.د.م.ك 

تلمسان-مقاومة-الجزائر-ایرانیة
55356                                                                                                                                  

.  شابرا، محمد عمر7465

. - لبنان : المعھد العالمي للفكر االسالمي، 1الحضارة االسالمیة : اسباب االنحطاط والحاجة الى االصالح / محمد عمر شابرا، ترجمة : محمد زھیر السمھوري. - ط
.272 - .2012

978-56564-605-6ر.د.م.ك 

الفكر االسالمي؛ الحضارة االسالمیة؛ الدراسات الحضاریة؛ التجدید واالصالح؛ االقتصاد االسالمي

للكتاب دراسة متعددة التخصصات تركز على اسباب انحطاط المسلمین ، وعلى طبیعة االزمة الراھنة التي یمرون بھا ، وتتصدى لمسائل تتعلقى بالحضارة االسالمیة 
في سیاق المصفوفة العالمیة ، فتحدد العناصر الرئیسیة االستراتیجیة شاملة واالصالح واعادة البناء ، نابعة من رؤیة االسالم االخالقیة ، الروحیة ؛استراتیجیة تحشد 

العوامل االقتصادیة والسوسیولوجیة والسیاسیة والتكنولوجیة ،العادة بناء المجتمع االسالمي والدولة االسالمیة .ویعد ھذا نموذجا جدیدا الصالح یحقق التكامل بین 
ن ، çاالبعاد المعنویة والمادیة وینسجم مع الروح التاریخیة المة االسالمیة ، والكتاب مساھمة قیمة في تطویر الفكر االجتماعي -االقتصادي االسالمي في عصرنا الراه

یفتح افاقا جدیدة للخطاب الفكري والحوار بین العلماء المسلمین ،ویوفر اساسا متینا لصیاغة جدیدة للسیاسیات ، واعادة الھیكلة االجتماعیة -االقتصادیة للمجتمع االسالمي
55361                                                                                                                                  

.  صایل، الخطایبة7466

مدخل  إلى علم السیاسة / الخطایبة صایل.

34902-34907                                                                                                                      

.  طارق الشعالن، سالفة7467

سم.30أثر النزاعات المسلحة على البیئة / سالفة طارق الشعالن. - ص : عالف ملون ؛ 

56205                                                                                                                                  

.  طاھر، عالء7468

1998. - 752.العالم االسالمي في االستراتیجیات العالمیة المعاصرة / عالء طاھر. - بیروت : مركز الدراسات العربي -االوروبي، 

2-84452-002-2ر.د.م.ك 

العالم االسالمي - االستراتیجیات العالمیة

یتضمن ھذا الكتاب اوال تعریف مفصل وشمولي  لمفھوم العالم االسالمي كمفھوم علمي یقع ضمن االطار االكادیمي لعلم الجیوبولیتیكا.
ویعرض مفاھیم جدیدة اخرى مثل النقاط االستراتیجیة المؤثرة عالمیا والموجودة داخل العالم االسالمي مثل مفھوم (النواة االستراتیجیة ) ، ومن خالل ھذه البانورما 

تتأكد واقعتین تسمیان تاریخ العالم االسالمي الحدیث االولي ھي عقالنیة الھیمنات االجنبیة على البلدان االسالمیة ،وثانیة ھي مدى امكانیة التوقعات بامل مستقبلي للعالم
55376                                                                                                                                  

.  ضیاء، عبد المحسن محمد7469

الجغرلفیا البولویتیكیة / عبد المحسن محمد ضیاء.

55397-55397/3                                                                                                                  
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.  صبیحة، بخوش7470

 / بخوش صبیحة. - عمان : دار و مكتبة الحامد للنشر و التوزیع، 1989-2007اتحاد المغرب العربي بین دوافع التكامل اإلقتصادي والمعوقات  السیاسیة 
سم..24ص. : غلف.ملو. ؛ 2010. - 508ص.508

جداول

المغرب العربي - التكامل اإلقتصادي
44012-44016/1                                                                                                                  

.  ستیفنز، آالن7471

 / بیكر نیكوال. - سوریا : Making Sense of War : Strategy for the 21 st Centuryمنطق الحروب و إستراتیجیات القرن الحادي و العشرین = = 
سم.30 ص. : غالف ملون و مصور ؛ 2017. - 398دار مؤسسة رسالن، 

الحروب
56043                                                                                                                                  

.  ضرغام، الدباغ7472

استخدام القوة المسلحة في العالقات الدولیة / الدباغ ضرغام.

555407/1-55407/5                                                                                                            

.  سبروت، ھندریك7473

الدولة ذات السیادة و منافسوھا : تحلیل لتغیر األنظمة / ھندریك سبروت، (ترجمة)  خالد بن مھدي؛ (مراجعة)  محمد صالح. - بیروت - لبنان : مركز إنماء للبحوث 
18 )).سم. - (ترجمات ( 30 ص. : عالف ملون ؛ 2018 .. - 487الدراسات، 

الدولة؛ السیادة؛ السیاسة
56022                                                                                                                                  

.  سبھان عبد هللا الجبوري، خیر هللا7474

ص 2019. - 235مواقع التواصل اإلجتماعي و دورھا في التحوالت السیاسیة / خیر هللا سبھان عبد هللا الجبوري. - عمان : شركة دار األكادیمیون للنشر و التوزیع، 
سم.30: عالف ملون ؛ 

978-9957-637-79-8ر.د.م.ك 

2011 كانون الثاني 25مواقع التواصل االجتماعي؛ التحول السیاسي؛ ثورة 
56057                                                                                                                                  

.  زیاني، صالح7475

العدالة اإلنتقالیة في التجارب العربیة : الحقیقة و المصالحة و أولولیات السلم األھلي ( الصفح و الذاكرة ) / صالح زیاني، (إشراف)  بوحنیة قوي. - عمان : دار و 
سم.30 ص. : عالف ملون ؛ 2017.. - 388مكتبة حامد لنشر و التوزیع، 

مكافحة اإلرھاب _ التجربة الجزائر؛ العدالة اإلنتقالیة؛ المصالحة الوطنیة؛ األحوال السیاسیة؛ الجزائر
56028                                                                                                                                  

.  زیادة، خالد7476

سم.30المسلمون و الحداثة األوروبیة / خالد زیادة. - ص : عالف ملون ؛ 

56110                                                                                                                                  

.  زیدان، سعد عید قاسم7477

سم.30إدارة المؤسسات االجتماعیة / سعد عید قاسم زیدان. - ص : عالف ملون ؛ 

56074                                                                                                                                  
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.  سیفتون، جون7478

سم.30العنف في كل مكان من حولنا / جون سیفتون. - ص : عالف ملون ؛ 

56210                                                                                                                                  

  .7479Olivier، Lanotte

La Belgique et L'Afrique Centrale : de 1960 A nos Jours / Lanotte Olivier. - Bruxelles : Editions GRIP, 2000. - 380P ؛ .
15cm.. - ("Collection " Les Livres du GRIP.(

33923                                                                                                                                  

.  سراج، نادر7480

سم.30الخطاب االحتجاجي / نادر سراج. - ص : عالف ملون ؛ 

56109                                                                                                                                  

.  سري الدین، عایدة العلي7481

سم.30 ص. : غالف ملون ؛ 2016. - 335البوابة السوریة و العودة الروسیة / عایدة العلي سري الدین. - بیروت : الدار العربیة للعلوم ناشرون، 

978-614-01-1926-0ر.د.م.ك 

العالقات العربیة-الروسیة؛ سوریا
56051                                                                                                                                  

.  سریر، عبد هللا رابح7482

سم.24 : عالف ملون ؛ 2011. - 261القرار االداري / عبد هللا رابح سریر. - دار االمة : الجزائر، 

اتخاذ القرار - صنع القرار  المشكلة االداریة
56145/1-56145/3                                                                                                              

.  شریف، عتلم7483

.ICRC. - 634المحكمة الجنائیة الدولیة / عتلم شریف. - الجزائر : 

المحكمة -الجنائیة -الدولیة
55359                                                                                                                                  

.  زروقي، إبراھیم7484

سم.30الھجرة السریة و األمن القومي : دراسة في اإلنعكاسات و استراتیجیة المواجھة / إبراھیم زروقي. - ص : عالف ملون ؛ 

56209                                                                                                                                  

.  شكاكطة، عبد الكریم7485

2018. -  / عبد الكریم شكاكطة. - عمان : دار الحامد للنشر و التوزیع، 1973-2014األھمیة اإلستراتیجیة للطاقة في العالقات الدولیة : دراسة حالة األوبك 
سم.30ص : عالف ملون ؛ 347

978-9957-617-61-5ر.د.م.ك 

األوبك؛ النفط؛ العالقات الدولیة؛ الطاقة
56055                                                                                                                                  

.  سعدي، بزیان7486

سم..24ص. : غلف.ملو. ؛ 1997. - 104الصراع حول قیادة اإلسالم في فرنسا / بزیان سعدي. - الجزائر : (د.ن.)، 

اإلسالم- فرنسا
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56000                                                                                                                                  

.  زه نكھھ، عبد الصمد رحیم كریم7487

سم.30انتھاء مھمة البحوث الدبلوماسي والبعثة الدبلوماسیة / عبد الصمد رحیم كریم زه نكھھ. - ص : عالف ملون ؛ 

56162                                                                                                                                  

.  شو، مارتن7488

سم.30االبادة الجماعیة / مارتن شو. - ص : عالف ملون ؛ 

56171                                                                                                                                  

.  شوتار، صوفي7489

سم.30جیوبولیتیك القرن العشرین / صوفي شوتار. - ص : عالف ملون ؛ 

56207                                                                                                                                  

.  سوتو، ھرنانودي7490

سم.30لغز رأس المال / ھرنانودي سوتو. - ص : عالف ملون ؛ 

56223                                                                                                                                  

  .7491Pascal، Boniface

L'Année 2005 Strategique : Stratéco analyse des enjeux internationaux / Boniface Pascal.

33925                                                                                                                                  

  .7492Pascal، Boniface

l'Annee 2005 Strategique Stratéco : Analyse des Enjeux Internationaux / Boniface Pascal. - Paris.: 

56011                                                                                                                                  

  .7493Pascal، Bonifacel

L'Année Stratégique 2002 : Analyse des Enjeux Stratégiques, Diplomatiques et Economiques / Bonifacel Pascal - .
France : L'Etudiant, 2001. - 647p. : ills 15 ؛cm..

DON

33926                                                                                                                                  

  .7494R.، Machlab

سم..24.. - بیروت-لبنان : دار الراتب الجامعیة، (د.تا.). - Machlab R صناعة الترجمة و أصولھا / The Professional Translatorالترجمان المحترف : 

ھدیة

قاموس مترجم
56008                                                                                                                                  

.  كالین، نایومي7495

سم.30الرفض لیس كافیا / نایومي كالین. - ص : عالف ملون ؛ 

56106                                                                                                                                  
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.  كومار، أبدش7496

سم.30االنتحاریون / أبدش كومار. - ص : عالف ملون ؛ 

56158                                                                                                                                  

.  كونیسا، بییر7497

. - بیروت : المركز العربي لألبحاث و دراسة 2صنع العدو أوكیف تقتل بضمیر مرتاح / بییر كونیسا، (ترجمة)  عجان نبیل؛ (مراجعة)  المولى سعود. - ط.
سم.30 ص. : عالف ملون ؛ 2018. - 367السیاسات، 

الحرب و المجتمع؛ الحرب و السالم؛ الحرب _ فلسفة؛ اإلستراتیجیة؛ السیاسة و الحرب
56031                                                                                                                                  

.  كوانت، ولیام ب.7498

سم.30مدخل إلى المفاوضات التجاریة / ولیام ب. كوانت. - ص : عالف ملون ؛ 

56217                                                                                                                                  

.  كوانت، ولیام ب.7499

سم.30عملیة السالم / ولیام ب. كوانت. - ص : عالف ملون ؛ 

56248                                                                                                                                  

.  قادري، عبد العزیز7500

 / عبد العزیز قادري. - الجزائر : دار الھومھ، les investssements internationauxاالستثمرات الدولیة : التحكیم التجاري الدولي ضمان االستثمرات = 
.488 - .2004

9961-66-773-5ر.د.م.ك 

االستثمرات الدولیة - االستثمار - التحكیم التجاري  - التجارة الدولیة
55349                                                                                                                                  

.  قاسم نایف علوان7501

284. /  قاسم نایف علوان. - 9001إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات االیزو 

9957-16-065-6ر.د.م.ك 

إدارة اإلنتاج؛ حمایة المستھلك

الفصل االول : التعریف بالجودة ومراحل تطورھا 
الفصل الثاني : نظام ضبط الجودة 

الفصل الثالث : االطار الفكري الدارة الجودة الشاملة 
 الفصل الرابع : متطلبات ادارة الجودة الشاملة ومراحل تطبیقھا 

الفصل الخامس : دور حلقات الجودة في تطویر ادارة الجودة الشاملة  
9000 الفصل السادس : ادارة الجودة الشاملة : دراسة تطبیقیة الفصل سابع : الخلفیة العامة لسلسلة مواصفات االیزو 

9001-2000 الفصل الثامن : طبیعة المواصفات الدولیة ایزو
 دراسة حالة تطبیقیة200-9001الفصل التاسع : المواصفات الدولیة ایزو 

29726-29731                                                                                                                      

.  قدري، محمود اسماعیل7502

العالقات السیاسیة العربیة / محمود اسماعیل قدري.

55415/1-55415/3                                                                                                              

.  قشي، فاطمة الزھراء7503

عماري, (تصدیر)  محمد. - الجزائر : دار بھاء الدین  للنشر 120؛ 020م / فاطمة الزھراء قشي، (تقدیم)  1771-1792ه 11854-1207سجل صالح باي لألوقاف 
سم.30ص : عالف ملون ؛ 2009. - 256و التوزیع، 
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صالح باي - سجل االوقاف - االوقاف
56013                                                                                                                                  

.  قطوش، عز الدین7504

2015.الناتو و الجزائر من العداء إلى الشراكة / عز الدین قطوش. - الجزائر : دار الكتاب، 

الناتو- الجزائر، النزاعات الداخلیة- التحالف
55364                                                                                                                                  

.  قومیري، فارس إسالم7505

سم.30الحرب كأداة لتحقیق أھداف السیاسة / فارس إسالم قومیري. - ص : عالف ملون ؛ 

56230                                                                                                                                  

.  قوي، بوحنیة7506

سم.30الدیمقراطیة التشاركیة في ظل اإلصالحات السیاسیة واإلداریة في الدول المغاربیة / بوحنیة قوي. - ص : عالف ملون ؛ 

56148                                                                                                                                  

.  عماد الدین حسن، مصطفى7507

سم.30الدلیل الكامل للممارسة التخصصیة وفق منھج التخطیط االستراتیجي المبني على النتائج / مصطفى عماد الدین حسن. - ص : عالف ملون ؛ 

56240                                                                                                                                  

.  عناني، عبد العزیز طبي7508

2003. - 252.مدخل الى اآللیات االممیة لترقیة و حمایة حقوق االنسان / عبد العزیز طبي عناني. - الجزائر : دار القصبة، 

حقوق االنسان- النظام الدولي االممي

لقد اصبح النظام الدولي لترقیة و حمایة حقوق االنسان یتسم بدرجة عالیة من التعقید  و التنوع، لیس فیما یتعلق بالصكوك و المعاھدات الدولیة فحسب بل و كزلك فیما 
یتعلق باآلیات و وسائل مراقبة تنفیذ احكامھا. و العمل الذي یقدمھ المؤلف حول الصكوك و اآللیات المكونة للنظام الدولي االممي لحمایة و ترقیة حقوق النسان من 

االجتھادات المتمیزة التي یجب التنویھ بھا، النھا تواجھ مباشرة صعوبة الموضوع، و تركز بصفة منھجیة على جمیع جزئیاتھ و اركانھ، كما أنھا ترتكز على معرفة 
دقیقة بقرارات و توصیات االجھزة االممیة ذات الصلة.

55365                                                                                                                                  

.  علي، زكاز7509

الدینامیكیات االجتماعیة للعمل في المؤسسة الصناعیة الجزائریة / زكاز علي، نصر الدین بوشیشة.

55329                                                                                                                                  

.  علي عباس7510

399.إدارة األعمال الدولیة /  علي عباس. - 

1121/4/2008ر.د.م.ك 

إدارة؛ إدارة األعمال الدولیة؛ التسویق
29700-29701                                                                                                                      

.  علي، عباس حبیب7511

سم..14ص. ؛ 1999. - 371الفدرالیة و اإلنفصالیة في إفریقیا : دراسات تحلیلیة عن أرتریا- جنوب السودان- بیاقرا / عباس حبیب علي. - القاھرة : مكتبة مدبولي، 

السیاسة اإلفریقیا- األمریكیة- السیاسیة السوفیتیة
55998                                                                                                                                  
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.  علي عبد العزیز شري، عبیر7512

سم.30المركز القانوني للمبحوث الدبلوماسي / عبیر علي عبد العزیز شري. - ص : عالف ملون ؛ 

56196                                                                                                                                  

.  علي، غربي7513

العرب وامریكا بین التطویر والتطویع / غربي علي، اسماعیل قیرة.

55331                                                                                                                                  

.  عمر، بوعشة7514

سم..15ص. ؛ 2012. - 287اإلستراتیجیة العسكریة األمریكیة و إنعكاساتھا على السلم الدولي / بوعشة عمر. - الجزائر : مطبعة النجاح، 

اإلستراتیجیة العسكریة - التكامل اإلقتصادي
56006                                                                                                                                  

.  عمورة، عبد الفتاح7515

سم.30تحلیل الخطاب السیاسي / عبد الفتاح عمورة. - ص : عالف ملون ؛ 

56252                                                                                                                                  

.  غالي، محسن حنون7516

سم.30الرقابة الدولیة  و الوطنیة على إنفاذ أحكام القانون الدولي لحقوق االنسان / محسن حنون غالي. - ص : عالف ملون ؛ 

56244                                                                                                                                  

.  عامر، بغدادي7517

2014. - 192.المكون العربي االسالمي في الھویة الجزائریة / بغدادي عامر. - الجزائر : كنوز الحكمة، 

المكون-العربي-االسالمي-الھویة-الجزائریة
55351                                                                                                                                  

.  عامر حضیر، الكبیسي7518

مدخل لدراسة االستراتیجیات / الكبیسي عامر حضیر.

55400-554008/3                                                                                                                

.  عاصي، طارق عبد الرؤوف7519

سم.30القیادة االداریة والتمكین االداري / طارق عبد الرؤوف عاصي، إیھاب عیسى المصري. - ص : عالف ملون ؛ 

56132                                                                                                                                  

.  عثمان، عبد عثمان7520

الدولة اإلسالمیة : بین النظام الوطني الدیمقراطي القائم على توزیع السلطات و الصحوة اإلرھابیة الداعیة لنظام الخالفة العالمیة اإلستبدادي / عبد عثمان عثمان. - 
سم.. - (سلسلة الدراسات اإلستراتیجیة اإلسالمیة).24ص. : غلف.ملو. ؛ 2003. - 208بیروت- لبنان : درا و مكتبة الھالل، 

ھدیة

الدولة اإلسالمیة -  النظام الدیمقراطي - الصحوة اإلرھابیة
55993                                                                                                                                  

.  عباس الحاج عبد هللا، محمد7521

سم.30ص : عالف ملون ؛ 2017. - 436أسس اإلدارة الحدیثة / محمد عباس الحاج عبد هللا. - عمان : دار الحامد للنشر و التوزیع، 
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978-9957-617-74-5ر.د.م.ك 

اإلدارة؛ النظریات اإلداریة؛ التخطیط؛ التنظیم؛ التوجیھ؛ التنسیق؛ الرقابة؛ اتخاذ القرارات؛ منظمات األعمال
56056                                                                                                                                  

.  عبد اللطیف، بن اشنھو7522

مدخل الى االقتصاد السیاسي / بن اشنھو عبد اللطیف.

26871-26871/1                                                                                                                  

.  عبد هللا، ثناء فؤاد7523

الیات التغییر الدیمقراطیة في الوطن العربي / ثناء فؤاد عبد هللا.

2ھبة ن

16042-16042/1                                                                                                                  

.  عبد هللا، ھشام صالح7524

سم.30فھم الالعنف مالمح وسیاقات / ھشام صالح عبد هللا. - ص : عالف ملون ؛ 

56140                                                                                                                                  

.  عبد الرؤوف، طارق7525

سم.30التدریب و االحتیاجات التدریبیة / طارق عبد الرؤوف. - ص : عالف ملون ؛ 

56116                                                                                                                                  

.  عبد الرحمن، زیاد  إبراھیم یونس7526

سم.30المكتبات اللكترونیة والرقمیة وأثرھا الثقافي في المجتمع / زیاد  إبراھیم یونس عبد الرحمن. - ص : عالف ملون ؛ 

56122                                                                                                                                  

.  عبد الرحمن، زیاد  إبراھیم یونس7527

سم.30المكتبات األكادیمیة وحمایة حقوق الكلكیة الفكریة في البیئة التقلیدیة والرقمیة / زیاد  إبراھیم یونس عبد الرحمن. - ص : عالف ملون ؛ 

56124                                                                                                                                  

.  عبد الرحمن عبد هللا الحسن، عبد اللطیف7528

سم.30العالقات السیاسیة بین إیران و العرب جذورھا مراحلھا و أطوارھا / عبد اللطیف عبد الرحمن عبد هللا الحسن. - ص : عالف ملون ؛ 

56203                                                                                                                                  

.  عبد الرحمان حسن، حمدي7529

سم.. - (سلسلة 24ص. : غلف.ملو. ؛ 1998. - 304قضایا في النظم السیاسیة اإلفریقیة / حمدي عبد الرحمان حسن. - القاھرة : مركز دراسات المستقبل اإلفریقي، 
1998).، 5دراسات إفریقیة 

النظم السیاسیة - نظم الحكم - إفریقیا
55995                                                                                                                                  

.  عبد القادر، محمودي7530

 : غلف.ملو.،صو. ؛ 2012. - 146الثورات العربیة االدراك و االستجابة ( حوار مع شاب عربي ) / محمودي عبد القادر. - الجزائر : دار قرطبة للنشر و التوزیع، 
سم..20
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الثورات العربیة
55212-55212/1                                                                                                                  

.  عبد القادر، رزیق المخادمي7531

سم..24ص. : غلف.ملو. ؛ 2005. - 180النظام العالمي الجدید لإلعالم : األسس و األھداف / رزیق المخادمي عبد القادر. - القاھرة : دار الفجر للنشر و التوزیع، 

جداول - أشكال - ھدیة

النظام العالمي - االعالم
55990                                                                                                                                  

.  عبد الغني، مروة محمد7532

سم.30الستة سیجما و دورھا في جودة التعلیم الجامعي / مروة محمد عبد الغني. - ص : عالف ملون ؛ 

56181                                                                                                                                  

.  عبد الغفور، مرازقة7533

2017. - السلوك البشري المعاصر في منظمات االعمال-المفاھیم والمحددات / مرازقة عبد الغفور، أیوب أحمد؛ اعبد المعطب محمد عساف. - الجزائر : دار األمة/
.327

978-9961-67-368-3ر.د.م.ك 

السلوك-البشري-المعاصر-منظمات-األعمال
55353                                                                                                                                  

.  عبد الغفور، ئارام نجم الدین7534

سم.30إدارة العملیة اإلنتخابیة / ئارام نجم الدین عبد الغفور. - ص : عالف ملون ؛ 

56224                                                                                                                                  

.  عبد الفتاح عبد الكافي، اسماعیل7535

 ص. : غالف ملون ؛ 2018. - 443العصر النووي و القوة النوویة في العالم المعاصر / اسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي. - القاھرة : المكتب العربي للمعارف، 
سم.30

العصر النووي؛ القوة النوویة؛ اسرائیل؛ مصر؛ ایران
56052                                                                                                                                  

.  عبد الواحد، الناصر7536

سم..24ص. ؛ 2002. - 203اإلھارب و عدم المشروعیة في العالقات الدولیة / الناصر عبد الواحد. - المغرب : مطبعة النجاح الجدیدة، 

اإلرھاب-  العالقات الدولیة
56007                                                                                                                                  

.  عبد الوھاب، بن خلیف7537

2017. - 447.الدور الفرنسي-األلماني / بن خلیف عبد الوھاب. - مكتبة الوفاء القانونیة، 

اھداء من االستاذ عبد الوھاب بن خلیف

الدور- الفرنسي-األلماني
55378                                                                                                                                  

.  عبد علي، حیدر كاظم7538

سم.30آلیات تنفیذ القانون الدولي / حیدر كاظم عبد علي. - ص : عالف ملون ؛ 

56219                                                                                                                                  
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.  عبده احمد، فتحي السید7539

سم.30التیارات السیاسیة و قضیة العنف / فتحي السید عبده احمد. - ص : عالف ملون ؛ 

56090                                                                                                                                  

.  غبلایر، أشرف سلیمان7540

سم.30علم اجتماع األمني / أشرف سلیمان غبلایر. - ص : عالف ملون ؛ 

56073                                                                                                                                  

.  عبو، عبد هللا علي7541

سم.30بحوث دولیة معاصرة / عبد هللا علي عبو. - ص : عالف ملون ؛ 

56154                                                                                                                                  

.  عدنان، السید حسین7542

سم..24ص. : غلف.ملو. ؛ 2001. - 211العرب في دائرة النزاعات الدولیة / السید حسین عدنان. - بیروت-لبنان : مطبعة سیكو، 

جدالول، أشكال - ھدیة

النزعات الدولیة - العرب
55992                                                                                                                                  

.  عیاد، محمد سمیر7543

سم.24 : عالف ملون ؛ 2013. - 251التكامل الدولي : دراسة في النظریات والتجارب / محمد سمیر عیاد. - دار االمة : الجزائر، 

مفھوم التكامل - مجالت التكامل -مؤشرات التكامل - االتحاد االوروبي - المغرب العربي
56206/1-56206/5                                                                                                              

.  عز الدین، مدثر حسن سالم7544

سم.30إدارة الموارد البشریة رؤى و اتجاھات / مدثر حسن سالم عز الدین. - ص : عالف ملون ؛ 

56086                                                                                                                                  

، خالد7545 .  عطا

. - عمان : دار الحامد للنشر و التوزیع،  سم.30ص : عالف ملون ؛ 2018. - 226السیاسة العامة بین التخطیط و التنفیذ : الجزائر أنموذجا / خالد عطا

978-9957-66-041-3ر.د.م.ك 

السیاسة العامة؛ الجزائر
56036                                                                                                                                  

.  عطیة، إدریس7546

التھدیدات االرھابیة الجدیدة في إفریقیا : دراسة في توظیف الظاھرة و تموضعھا الجیوبولیتیكي / إدریس عطیة. - تبسة : دار االعصار العلمي للنشر و التوزیع، 
سم.25ص : عالف ملون ؛ 2018. - 309

التھدیدات االرھابیة - االرھاب - إفریقیا
56012                                                                                                                                  

.  عشقي، انور ماجد7547

2004. - 147.. - القاھرة : دار الثقافة للنشر، 1االحتالل االمریكي للعراق : من خالل كتابات المفكر االستراتیجي / انور ماجد عشقي، الطحاوي عبد الحكیم. - ط

977-339-191-8ر.د.م.ك 
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االحتالل االمریكي - العراق

االحتالل االمریكي للعراق: من خالل كتابات المفكر االستراتیجي اللواء الركن الدكتور انور ماجد عشقي ، یتحدث ھذا الكتاب على قضیة العراق والحرب الباردة 
والخطاب للرئیس االمریكي ، والتناقض السیاسي والعسكریال واالھمیة االستراتیجیة للعراق ...الخ اي مجموع من االحداث الممھدة الحتالل العراق  حتى االحتالل 

النھائي للعراق والھیمة االمریكیة علیھ
55371                                                                                                                                  

.  عودة، جھاد7548

 : عالف ملون ؛ 2016. - 714السیاسة الدولیة واالستراتیجیة -الحركات الجھایة وبنء الشرق االوسط الجدید / جھاد عودة. - المكتب العربي للمعارف : القاھرة، 
سم.30

الحركات الجھادة -السیاسة الدولیة - الشرق االوسط الجدید - بناء الشرق االوسط - داعش- التوسع االیراني - الحركات السلفیة الجھادیة
56211                                                                                                                                  

.  عوده، جھاد7549

سم.30مقدمة في السیاسات العامة المقارنة / جھاد عوده. - ص : عالف ملون ؛ 

56131                                                                                                                                  

.  فاضل، مشتاق طلب7550

سم.30مواقع التواصل ودورھا في التوجھات السیاسیة / مشتاق طلب فاضل. - ص : عالف ملون ؛ 

56134                                                                                                                                  

.  فراس محمد، احمد الجحیشي7551

االتوازنات االستراتیجیة الجدیدة في ضوء بیئة امنیة متغیرة / احمد الجحیشي فراس محمد.

55409/1-55409/4                                                                                                              

.  فرح، سھیل7552

سم.30الحضارة الروسیة (المعنى و المصیر) / سھیل فرح. - ص : عالف ملون ؛ 

56104                                                                                                                                  

.  فرید محاجنة، إبراھیم7553

ص : عالف ملون ؛ 2017. - 639الجامعات و البحث العلمي في العالم العربي / إبراھیم فرید محاجنة. - بیروت : المركز العربي لألبحاث و دراسة السیاسات، 
سم.30

978-614-445-131-1ر.د.م.ك 

التعلیم العالي؛ البلدان العربیة؛ البحث العلمي؛ الجامعات و الكلیات
56038                                                                                                                                  

.  فضل هللا، علي عبد هللا7554

سم.30الحرب الشرعیة والحرب المشروعة / علي عبد هللا فضل هللا. - ص : عالف ملون ؛ 

56159                                                                                                                                  

.  فھمي، خلیفة الفھداوي7555

االدارة في االسالم : لبمنھجیة والتطبیق والقواعد / خلیفة الفھداوي فھمي.

55401-55401/5                                                                                                                  

.  ھاني، الرضا7556
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سم..24ص. : غلف.ملو. ؛ 2013. - 255الرأي العام و اإلعالم و الدعایة / الرضا ھاني. - بیروت : مجد المؤسسة الجامعیة للدرسات و النشر و التوزیع، 

الرأي العام- اإلذاعة و التلفزیون - الدعایة - الصھیونیة
56004                                                                                                                                  

.  ھاتف الفتالوي، میثاق7557

سم.30إضاءات فكریة في المتغیرات اإلداریة الحدیثة / میثاق ھاتف الفتالوي. - ص : عالف ملون ؛ 

56200                                                                                                                                  

.  ھاوس، دستین إلیس7558

سم.30حریة بالعنف / دستین إلیس ھاوس. - ص : عالف ملون ؛ 

56121                                                                                                                                  

.  ھیبو، بیاتریس7559

سم.30التشریح السیاسي للسیطرة / بیاتریس ھیبو. - ص : عالف ملون ؛ 

56083                                                                                                                                  

.  ھدیر، محمد7560

2016. - 480.صناعة الخبر في المیدیا االمریكیة : دراسة حالة فوكس نیوز / محمد ھدیر. - الجزائر : مركز البحوث والدراسات حول الجزائر والعالم، 

978-9931-9298-5-7ر.د.م.ك 

صناعة الخبر -المیدیا االمریكیة - فوكس نیوز

یحتوي ھذا الكتاب في الفصل االول على التطور التاریخي للصحافة المكتوبة اما الفصل الثاني فھو یحتوي على تطور االذاعة والتلفزیون في الوالیات المتحدة 
االمریكیة ، اما الفصل الثالث فھو یحتوي صناعة الخبر في و م أ ، اما الفصل الرابع فھو یحتوي على القانون والتنظیم المیدیا في و م أ ، اما الفصل الخامس فھو 

یحتوي على االخبار الدولیة في الصحافة االمریكیة ، وعالقتھا بالسیاسة الخارجیة ، في حین جاء الفصل االخیر بتطبیق فاكس میوز كحالة المیدیا االمریكیة .
صناعة الخبر في المیدیا االمریكیة : دراسة حالة فوكس نیوز

55343-55347                                                                                                                      

.  إبراھیم، حسنین توفیق7561

سم..24ص. ؛ 2005. - 423النظم السیاسیة العربیة : االتجاھات الحدیثة في دراستھا / حسنین توفیق إبراھیم. - بیروت : مركز درسات الوحدة العربیة، 

 ھبة6ن 

األنظمة السیاسیة - البلدان العربیة - الدول القطریة - الدیمقراطیة - اإلسالم و السیاسیة - المجتمع المدني
47554-47558-47558/1                                                                                                      

.  إبراھیم، عبد الكریم7562

2004. - الصناعات العسكریة اإلسرائیلیة : المحددات - البنیة - الصادرات / عبد الكریم إبراھیم. - أبوظبي : مركز اإلمارات للدراسات و البحوث اإلستراتیجیة، 
سم..15ص. : غلف.ملو. ؛ 234

الصناعات العسكریة - إسرائیل
55996                                                                                                                                  

.  إدریس، سوزان عبد هللا7563

سم.30ال أخالقیة العنف عند جان بودریار / سوزان عبد هللا إدریس. - ص : عالف ملون ؛ 

56153                                                                                                                                  

.  إیغرتون، فرایزر7564

 ص. : 2017. - 288الجھاد في الغرب صعود السلفیة المقاتلة / فرایزر إیغرتون، (ترجمة)  فادي ملحم. - بیروت : المركز العربي لألبحاث و دراسة السیاسات، 
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سم..24غالف ملون و مصور ؛ 

978-614-445-129-8ر.د.م.ك 

اإلرھاب؛ اإلرھاب-الجوانب الدینیة-اإلسالم؛ اإلسالم و الغرب؛ التطرف الدیني؛ الجھاد في اإلسالم؛ األصولیة اإلسالمیة
56044                                                                                                                                  

.  إسماعیل، جودت علي محمد7565

سم.30اإلنتاج الفكري للمكتبات كماصدر للمعلومات / جودت علي محمد إسماعیل. - ص : عالف ملون ؛ 

56123                                                                                                                                  

.  إسماعیل، جودت على محمد7566

سم.30المكتبات الرقمیة الحدیثة / جودت على محمد إسماعیل. - ص : عالف ملون ؛ 

56126                                                                                                                                  

.  ولید، سالم محمد7567

مأسسة السلطة وبناء الدولیة -االمة -العراق / سالم محمد ولید.

55404/1-55404/4                                                                                                              

.  واكد، نعیمة7568

184.مبادئ في علم االتصال / نعیمة واكد. - طاكسیج .كوم للدراسات والنشر والتوزیع. - 

978-9947-962-06-0ر.د.م.ك 

علم االتصال ،العملیة االتصالیة ، اشكال االتال ، نماذج االتصال ، االتصال في مجال العلوم االخرى ، وسائل االتصال المباشر (الموجھ)

یحتوي ھذا الكتاب على مقدمة في علم االتصال وایضا شرح العملیة االتصالیة ، باالضافة الى اشكال االتصال و نماذج االتصال ، االتصال في مجال العلوم االخرى ، 
وسائل االتصال المباشر (الموجھ)

55333                                                                                                                                  

.  واكد، نعیمة7569

205.مقدمة في علم االعالم / نعیمة واكد. - 

978-9947-962-10-7ر.د.م.ك 

علم االعالم ، وسائل االعالم ، القائم باالتصال ، الرسالة االعالمیة ، نظریات تأثیر  وسائل االعالم ، نظریات االعالم

یحتوي ھذا الكتاب الى مقدمة في علم االعالم و وسائل االعالم ،باالضافة الى  القائم باالتصال ، الرسالة االعالمیة ، نظریات تأثیر  وسائل االعالم ، نظریات االعالم
55332                                                                                                                                  

.  واكد، نعیمة7570

الدالالت اإلیقونیة والداللة اللغویة في الرسالة االعالنیة : تطبیق على برامج االتصال االجتماعي للتلفزیون الجزائري / نعیمة واكد. - طاكسیج .للدراسات والنشر 
2012. - 311.والتوزیع. - 

978-9947-962-15-2ر.د.م.ك 

الدالالت اإلیقونیة - الداللة اللغویة -الرسالة االعالنیة :

یحتوي ھذا الكتاب في الفصل االول على ماھیة االتصال وخصوصیاتھ  وھذا بشرح مفھوم االتصال االجتماعي ودعائمھ ومجاالتھ  اما الفصل الثاني فھو یحتوي على 
التضمینات البالغیة  الرسالة االعالنیة اما الفصل الثالث فھو یحتوي على الدالالت اإلیقونیة للصورة الفیلمیة وفي االخیر جاء الفصل التطبیقي  برامج االتصال 

االجتماعي للتلفزیون الجزائري
55342                                                                                                                                  

.  ویست، زیان خوشھ7571
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سم.30االعتراف بالدولة بین التصور القانوني والتعامل الدولي / زیان خوشھ ویست. - ص : عالف ملون ؛ 

56174                                                                                                                                  

.  وسیم، حرب7572

368 . - ص.2010إشكالیات الدیمقراطیة والتنمیة في المنظمة العربیة : مقاربة إصالحیة في خدمة حكم القانون / حرب وسیم. - بیروت : منشورات الحلبي الحقوقیة، 
سم..25: غلف.ملو.صو. ؛ 

الدیمقراطیة - القانون

تناول الكتاب الواقع الدستوري القانوني ألنظمة الحكم في الدول العربیة، و قیاس حال الدیموقراطیة و التحوالت السیاسیة في البالد العربیة منذ مطلع السبعینات، مع 
واقع تنظیم اإلدارة المحلیة في بعض الدول العربیة، باإلضافة بنیة الدولةة و األنظمة من البنیة اإلیدولوجیة: العروبة، الفكر القومي، اإلسالم و الفكر الدیني، مع تقدیم 

تعریفات و مقوالت حول الدیمقراطیة و الحكم الصالح و معاییر القیاس الدیمقراطي.
38576-38580                                                                                                                      

320.12.  

.  محمد، عاشور مھدي7573

سم.. - ((سلسلة 24ص. : غلف.ملو. ؛ 1996. - 274الحدود السیاسیة و واقع الدولة في إفریقیا / عاشور مھدي محمد. - القاھرة : مركز دراسات المستقبل اإلفریقي، 
2)).دراسات افریقیة،

جداول- خرائط- ھدیة
جداول- خرائط - ھدیة

إفریقیا - الحدود السیاسیة
55994                                                                                                                                  

علوم تطبیقیة   .600 

.  محمود جاسم، الصمیدعي7574

317.إدارة األعمال الدولیة / الصمیدعي محمود جاسم، ردینة عثمان یوسف. - 

9957-18-128-9ر.د.م.ك 

ادارة األعمال؛ المبیعات

مقدمة في ادارة االعمال الدولیة 
 بیئة االعمال الدولیة 

نظریات ادارة االعمال
السویق الدولي 

ادارة االنتاج الدولي ونظام االمداد
29702-29707                                                                                                                      

748


