
 

 قائمة الوثائق 

 

النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
517.91/برو 03   مسألة محلولة في المعادالت التفاضلیة 2500 برونسون ریتشارد 
 
512.64/لبش 09   مسألة محلولة في الجبر الخطي 3000 لبشوتز سایمور 
 
517/مند 06  ة في حساب التفاضل و التكاملمسألة محلول 3000 مندلسون إلیوت   
 
517/مند 03   مسألة محلولة في حساب التفاضل و التكامل 3000 مندلسون إلیوت 
 
339/بجا 07  تحدیات جدیدة للقانون: من أجل نظام إقتصادي دولي جدید  بجاوي محمد   
 الدولي    
 
167/الر 02  ریة و إقتصادیةتطبیقات إدا: مناھج البحث العلمي  الرفاعي أحمد حسین   
 
167/الر 05  تطبیقات إداریة و إقتصادیة: مناھج البحث العلمي  الرفاعي أحمد حسین   
 
167/ب/الت 03   مناھج البحث العلمي اإلحصاء في البحث العلمي، الكتاب الثاني التل سعید 
 
167/بوح 10   مناھج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث بوحوش عمار 
 
167/داو 05   مناھج البحث العلمي والتربوي داود حنا عزیز 
 
167/داو 05   مناھج البحث العلمي والتربوي داود حنا عزیز 
 
303.01/أحم 03   مناھج البحث في العلوم اإلقتصادیة و اإلجتماعیة أحمد سھیر عبد الظاھر 
 
167/الد 05   مناھج وطرق البحث العلمي الدعیلج إبراھیم بن عبد العزیز 
 
167/الد 05   مناھج وطرق البحث العلمي الدعیلج إبراھیم بن عبد العزیز 
 
339.94)394.7/(إتح 02   مؤتمر إتحاد المصارف العربیة في خدمة التكامل اإلقتصادي إتحاد المصارف العربیة 
 العربي    
 
339.94)394.7/(إتح 02  في خدمة التكامل اإلقتصاديمؤتمر إتحاد المصارف العربیة  إتحاد المصارف العربیة   
 العربي    
 
343.2=)411.21/(سلي 02  إشكالیات القیاس: مؤشر الفساد في األقطار العربیة  سلیم أحمد   
 ...والمنھجیة،بجوث ومناقشات الحل  22.2  
 
343.22)411.21/(سلي 02  إشكالیات القیاس: مؤشر الفساد في األقطار العربیة  سلیم أحمد   
لمنھجیة،بجوث ومناقشات الحلوا  2.2   ... 
 
330.1)28/(فرح 04  دراسة تطبیقیة: مؤسسات الزكاة وتقییم دورھا اإلقتصادي  فرحان محمد عبد الحمید محمد   
 
65/الع 25  الوظائف،الھیاكل،األدوار: مؤسسات اإلعالم واإلتصال  العیفة جمال   
 
339.543.6/اإل 03  ارة الحرة العربیة التحدیات و ضرورات التحقیقمنطقة التج اإلمام محمود محمد   
 
331.34/جود 02  المفاھیم و الوظائف: منظمات األعمال  جوده محفوظ   
 
331.34/جود 03  المفاھیم والوظائف: منظمات األعمال  جوده محفوظ   
 
331.34/معم 03  الحوافز و المكافآت: منظمات األعمال  معمر داود   
 
334.02/عبد 07  بد الرحیم محمد إبراھیمع   منظمات إقتصادیة دولیة في زمن العولمة 
 
001.5:336/الق 02   أنظمة المعلومات المالیة والمصرفیة القدومي ثائر 
 
001.5:336/الق 02   أنظمة المعلومات المالیة والمصرفیة القدومي ثائر 
 
65.012.4/بره 05   أنظمة المعلومات اإلداریة برھان محمد نور 
 
65.012.4/بره 05   أنظمة المعلومات اإلداریة برھان محمد نور 
 
339.178/الر 01   منظمة األوبك و أسعار النفط العربي الخام الرومي نواف 
 
339.5.012/الف 14   منظمة التجارة العالمیة الفتالوي سھیل حسین 
 
339.5.012/الل 08   منظمة التجارة العالمیة اللقماني سمیر 
 
339.5.012/سال 06  النظام الدولي للتجارة الدولیة: منظمة التجارة العالمیة  سالمة مصطفى   
 
339.5.012/الس 02  دلیل لإلطار العام للتجارة الدولیة: منظمة التجارة العالمیة  الس داس بھاجیرات   

 

 الصفحة 1 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
339.5.012/جاح 03  عرض تاریخي تحلیلي لبنان و منظمة: منظمة التجارة العالمیة  حجازي المرسي السید   
 التجارة العالمیة    
 
339.5.012/الس 03   منظمة التجارة العالمیة و الدول النامیة السحمراني المحامي خلیل 
 
339.5.012/قاب 03  یر التجارة الدولیةمنظمة التجارة العالمیة وتحر قابل محمد صفوت   
 
339.5.01/أبو 01   منظمة التجارة العالمیة وإقتصادیات الدول النامیة أبو دوح محمد عمر حماد 
 
004.4/الق 02   أنظمة التشغیل القاضي زیاد 
 
004.4/الق 02   أنظمة التشغیل القاضي زیاد 
 
378/الم 02  دراسة تحلیلیة: اتیجي في التعلیم العالي منظومة التخطیط اإلستیر المنظمة العربیة للتنمیة   
 ...بالتطبیق علي عد    
 
65.012.4/توف 02  الرقابة اإلداریة: منھج أسالیب اإلرتقاء باألداء البشري  توفیق عبد الحمان   
 األدوات واألسالیب..    
 
657/توف 02  ي منظمات المجتمعالتقاریر المالیة ف: منھج المحاسبة التطبیقیة  توفیق عبد الرحمان   
 المدني    
 
65.012.4/توف 02  األداء المتمیز للمدیر: منھج المدیر الفعال  توفیق عبد الرحمان   
 
658.512.4/توف 02  التخطیط والمتابعة: منھج المھارات اإلداریة  توفیق عبد الرحمان   
 
65.012.4/توف 02  یم الوسائل العلمیةتصم: منھج اإلدارة والقیادة  توفیق عبد الرحمان   
 
336.14) 65/(لعم 06   منھجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائر لعمارة جمال 
 
167/مور 10  تدریبات عملیة: منھجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة  موریس أنجرس   
 
167:35:657/الد 06  ة و المحاسبةمنھجیة البحث العلمي في اإلدار الدھراوي كمال الدین مصطفى   
 
303/شعب 30  كیف تكتب مذكرة: منھجیة البحث في العلوم اإلجتماعیة  شعباني إسماعیل   
 ... تخرج،رسالة ماجستیر،أطروحة    
 
167/الق 03   منھجیة و أسالیب البحث العلمي و تحلیل البیانات بإستخدام القاضي دالل 
 ... spssالبرنامج اإلحصائي    
 
339)394.7/(الت 03   ألیلت العولمة اإلقتصادیة و آثارھا المستقبلیة في االقتصاد العربي التكریتي یاسین ھیفاء عبد الرحمان 
 
343.53/الم 01  بحوث و: آلیات حمایة المال العام والحد من الفساد اإلداري  المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة   
 ...أوراق عمل الملتقى ال    
 
339.923/طاق 01   مأزق العولمة طاقة محمد 
 
336.76/الي 02   ألف باء بورصة الین إسالم أون 
 
339.7/الع 05   مالیة الدولة العلي عادل فلیح 
 
336.76/رجم 15  دروس،تمارین محلولة،تطبیقات: مالیة السوق  رجم نصیب   
 
330.81/كار 02  .كارلسون روبرت ب  و ما بعدھاماذا یعرف اإلقتصادیون عن التسعینات    
 
311.12/الن 03   malab السالیب االحصائیة باستخدام حزمة النعیمي محمد عبد العال 
 
330.34/داو 03   الستراتیجیة الذاتیة لتمویل التنمیة االقتصادیة داودي الطیب 
 
330.34/قري 07   مذكرات في التنمیة اإلقتصادیة قریصة صبحي تادرس 
 
330.43/حشم 09  لودحشمان مو  دراسة مدعمة بأمثلة: نماذج و تقنیات التنبؤ القصیر المدى    
 محلولة    
 
339.732/زغل 02  دراسة قانونیة و إقتصادیة: مثلث قیادة اإلدارة العالمیة  زغلول حلمي خالد سعد   
 
336.76/كوي 02   مبادلة العمالت كویل برایان 
 
336.1/درا 06  2.ج: لمالیة العامة مبادىء ا دراز حامد عبد المجید   
 
336/الش 03  1مبادىء المالیة الشبیري فارس ناصیف   principales of finance 
 
657.41/الد  03   مبادىء المحاسبة المالیة الدھراوي كمال الدین مصطفى 
 
657.41/إبر 06  ییرمدخل نظم المعلومات وفقا لمعا: مبادىء المحاسبة المالیة  إبراھیم عثمان األمیرة   
 ... المحاسبة الدولیة و    
 
311.1/الم 03  متضمن التحلیل االحصائي: مبادىء االحصاء  المشھداني خالد احمد فرحان   SPSS 
 
339.138/الص 06   مبادىء التسویق الصحن محمد فرید 

 
 الصفحة 2 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
339.138/الع  06   مبادىء التسویق العمر رضوان المحمود 
 
330.101/عوض 15   مبادىء اإلقتصاد السیاسي عوض هللا زینب 
 
330.101.541/بكر 03   مبادىء اإلقتصاد الكلي بكري كامل 
 
311.1/محم 06   مبادىء علم اإلحصاء محمد سالم كمال سلطان 
 
311.1/عبد 06  علم اإلحصاءمبادىء  عبد ربھ إبراھیم علي إبراھیم   
 
311.1/عبد 05   excel 2000 : مبادىء علم اإلحصاء و تطبیقاتھا باستخدام عبد ربھ إبراھیم علي إبراھیم 
 
330.101/شمع 92   مبادىء في اإلقتصاد السیاسي شمعون شمعون 
 
658.15/آل ش 02   مبادئ  اإلدارة المالیة آل شبیب درید كامل 
 
330.101.542/الس 03  تي السید محمد أحمدالسری   مبادئ  اإلقتصاد الجزئي 
 
657.1/الب 02   مبادئ محاسبة األداء في المؤسسات الخدمیة البیاتي فارس رشید 
 
35.07)100/(الف 02   مبادئ المنظمات الدولیة العالمیة واإلقلیمیة الفتالوي سھیل حسین 
 
35.07)100/(الف 02  الدولیة العالمیة واإلقلیمیة مبادئ المنظمات الفتالوي سھیل حسین   
 
336.1/درا 04   مبادئ المالیة العامة دراز حامد عبد المجید 
 
336.1/درا 08   مبادئ المالیة العامة دراز حامد عبد المجید 
 
336.1/الو 14   مبادئ المالیة العامة الوادي محمود حسین 
 
336.1/عوض 02  امةمبادئ المالیة الع عوض هللا زینب حسین   
 
336.1/درا 02   مبادئ المالیة العامة دراز حامد عبد المجید 
 
336.1/عوض 04   مبادئ المالیة العامة عوض هللا زینب 
 
336.1/الوا 03   مبادئ المالیة العامة الوادي محمود حسین 
 
336.1/الو 03   مبادئ المالیة العامة الوادي محمود حسین 
 
336/الق 01  حمید محمدالقاضي عبد ال  دراسة في اإلقتصاد العام: مبادئ المالیة العامة    
 
657.1/دھم 08   مبادئ المحاسبة دھمش نعیم 
 
657.1/دھم 03   مبادئ المحاسبة دھمش نعیم 
 
657.1/اال 03  أسس و أصول علمیة و عملیة: مبادئ المحاسبة  ال ادم یوحنا   
 
657.1/أ/عار 01  1.ج: حاسبة مبادئ الم عارف حسین ناجي   
 
657.1/ب/عار 03  2.ج: مبادئ المحاسبة  عارف حسین ناجي   
 
657.1/أ/باس 06  رؤیة معاصرة 1ج: مبادئ المحاسبة  باسیلي مكرم عبد المسیح   
 
657.1/ب/باس 06  رؤیة معاصرة 2ج: مبادئ المحاسبة  باسیلي مكرم عبد المسیح   
 
657.41/حما 03  دئ المحاسبة المالیةمبا حماد طارق عبد العال   
 
657.41/مطر 06  الدورة المحاسبیة و مشاكل 2.وج 1.ج: مبادئ المحاسبة المالیة  مطر محمد   
 ... اإلعتراف و القیاس    
 
657.41/أ/الص 03  األسس العلمیة و العملیة في القیاس 1ج: مبادئ المحاسبة المالیة  الصفار ھادي رضا   
 المحاسبي    
 
657.41/ب/الد 03  2ج: مبادئ المحاسبة المالیة  الدلیمي خلیل   
 
657.1/ب/الع 03  2.ج: مبادئ المحاسبة و تطبیقاتھا  العناتي رضوان محمد   
 
657.1/أ/الع 03  1ج: مبادئ المحاسبة و تطبیقاتھا  العناتي رضوان محمد   
 
657.1/أ/الع 02  1ج: مبادئ المحاسبة و تطبیقاتھا  العناتي رضوان محمد   
 
657.1/أ/الع 02  1ج: مبادئ المحاسبة و تطبیقاتھا  العناتي رضوان محمد   
 
657.1/ب/الع 03  2ج: مبادئ المحاسبة و تطبیقاتھا  العناتي رضوان محمد   
 
657.1/الج 01   مبادئ المحاسبة وإمساك الدفاتر الجزیري محمد حسن 
 
517.91/ إبر 04  لمعادالت التفاضلیةمبادئ ا إبراھیم معن عبد المجید   
 
311.1/الب 14   مبادئ االحصاء البشتي فاروق عبد الحمید 
 
330.322/رمض 10  المالي و الحقیقي: مبادئ االستثمار  رمضان زیاد   
 
 الصفحة 3 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
330.322/رمض 04  مالي و الحقیقيال: مبادئ االستثمار  رمضان زیاد   
 
330/عزي 03   مبادئ االقتصاد عزیز محمد 
 
330/ب/الن 02  2.ج: مبادئ االقتصاد  النصر محمد   
 
368/عبد 03   مبادئ التأمین عبد ربھ إبراھیم علي إبراھیم 
 
65.012.4/الص 05   مبادئ التنظیم و اإلدارة الصیرفي محمد 
 
336/الح 02  لمبادئ التموی الحاج طارق   
 
330.4/رود 05   مبادئ التحلیل الریاضي رودن رودن 
 
330.101/الع 04   مبادئ التحلیل اإلقتصادي العمر حسین 
 
330.101/الس 02  الجزئي و الكلي: مبادئ التحلیل اإلقتصادي  السمان محمد مروان   
 
330.101/الس 02  لكليالجزئي و ا: مبادئ التحلیل اإلقتصادي  السمان محمد مروان   
 
330.101/الس 06  الجزئي و الكلي:مبادئ التحلیل اإلقتصادي السمان محمد مروان   
 
339.138/ الم 01   مبادئ التسویق المؤذن محمد صالح 
 
339.138/أبو 01   مبادئ التسویق أبو قحف عبد السالم 
 
339.138/الم 05   مبادئ التسویق المؤذن محمد صالح 
 
339.138/الم 03  ؤذن محمد صالحالم   مبادئ التسویق 
 
339.138/بال 02   مبادئ التسویق بالمر أدریان 
 
339.138/الع  04   مبادئ التسویق العمر العمر 
 
339.138/عاش 03   مبادئ التسویق عاشور نعیم العبد 
 
339.138/توف 06   مبادئ التسویق توفیق رائف 
 
339.138/الص 03  دئ التسویقمبا الصمیدعي محمود جاسم   
 
339.138/الم 03   مبادئ التسویق المؤذن محمد صالح 
 
339.138/الم 03   مبادئ التسویق المؤذن محمد صالح 
 
339.138/الص 03   مبادئ التسویق الصمیدعي محمود جاسم 
 
339.138/الم 03   مبادئ التسویق المؤذن محمد صالح 
 
339.138/الع 03  دئ التسویقمبا العمر رضوان المحمود   
 
339.138/الخ 01  مفاھیم أساسیة: مبادئ التسویق  الخطیب فھد   
 
339.138/الق 07   مبادئ التسویق الحدیث القریوتي محمد قاسم 
 
339.138/الط 03  مدخل شامل: مبادئ التسویق الحدیث  الطائي حمید   
 
339.138/عزا 03  نظریة و التطبیقمبادئ التسویق الحدیث بین ال عزام زكریا أحمد   
 
339.138/عزا 10   مبادئ التسویق الحدیث بین النظریة والتطبیق عزام زكریا 
 
658.8/عزا 03   مبادئ التسویق الحدیث بین النظریة والتطبیق عزام زكریا أحمد 
 
658.8/عزا 03   مبادئ التسویق الحدیث بین النظریة والتطبیق عزام زكریا أحمد 
 
339.138/أبو 06   مبادئ التسویق الدولي أبو قحف عبد السالم 
 
338.48/الم 03   مبادئ التسویق السیاحي و الفندقي الملكاوي عمر جوابرة 
 
658.8/الش 03   مبادئ التسویق و الترویج الشریف إبراھیم 
 
517.9/سفي 04   مبادئ التفاضل و التكامل سفیر فرید 
 
517.9/سفي 06  ضل و االتكاملمبادئ التفا سفیر فرید   
 
512/نزا 04   مبادئ الجبر الحدیث نزال شكري 
 
330.42/ درو 03   مبادئ الریاضة المالیة درویش أحمد عبد هللا 
 
330.4/غبر 04   مبادئ الریاضیات اإلقتصادیة غبلایر إبراھیم ریاض 
 
338.48/الق 08   مبادئ السیاحة القعید مرزوق عاید 
 
338.48/الق 08  د مرزوق عایدالقعی   مبادئ السیاحة 

 
 الصفحة 4 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
347.7/الب 15  المحل- نظریة التاجر- األعمال التجاریة: مبادئ القانون التجاري  البقیرات عبد القادر   
الشركات ا-التجاري     ... 
 
659.4/الش 02  العالقات العامة مبادئ الشرمان زیاد محمد   
 
659.4/عار 02   مبادئ العالقات العامة عارف حسین ناجي 
 
659.4/عار 04   مبادئ العالقات العامة عارف حسین ناجي 
 
65.012.4/منص 06  أسس و مفاھیم: مبادئ اإلدارة  منصور علي محمد   
 
65.012.4/الق 03  لعملیات و الوظائفالنظریات و ا: مبادئ اإلدارة  القریوتي محمد قاسم   
 
65.012.4/فیا 06  وظائف المدیر: مبادئ اإلدارة  فیاض محمود أحمد   
 
65.012.4/الش 06   مبادئ اإلدارة مع التركیز على إدارة األعمال الشماع خلیل محمد حسن 
 
658.15/آل ش 02   مبادئ اإلدارة المالیة آل شبیب درید كامل 
 
658.15/آل ش 03  د كاملآل شبیب دری   مبادئ اإلدارة المالیة 
 
658.15/تیم 04   مبادئ اإلدارة المالیة تیم فایز 
 
658.15/تیم 04   مبادئ اإلدارة المالیة تیم فایز 
 
658.15/آل ش 02   مبادئ اإلدارة المالیة آل شبیب درید كامل 
 
65.012.4/حري 01  وظائف- ت اإلداریةالعملیا-النظریات: مبادئ اإلدارة الحدیثة  حریم حسین   
 المنظمة    
 
65.012.4/حري 09  النظریات،العملیات اإلداریة وظائف: مبادئ اإلدارة الحدیثة  حریم حسین   
 المنظمة    
 
65.012.4/ب/فیا 02  وظائف المنظمة: ب .مبادئ اإلدارة ج فیاض محمود أحمد   
 
311.1/الش 03   مبادئ اإلحصاء الشبلي أحمد اكرم 
 
311.1/لصا 05   مبادئ اإلحصاء الصوص نداء محمد 
 
311.1/طبي 03   مبادئ اإلحصاء طبیھ أحمد عبد السمیع 
 
311.1/أبو 07   مبادئ اإلحصاء أبو صالح محمد صبحي 
 
311.1/الخ  06   مبادئ اإلحصاء الخولي حسني أحمد 
 
311.1/حمد 02   مبادئ اإلحصاء للمھن التجاریة حمدان فتحي خلیل 
 
311.1/غري 05   مبادئ اإلحصاء للبیولوجیا غریب غریب موسى 
 
311.1/الب 02   مبادئ اإلحصاء لطلبة اإلدارة واإلقتصاد البطاینة إبراھیم محمد 
 
311.1/الب 02   مبادئ اإلحصاء لطلبة اإلدارة واإلقتصاد البطاینة إبراھیم محمد 
 
311.1/إسم 03  حصاء الوصفي و التطبیقيمبادئ اإل إسماعیل سعید السید علي   
 
311.1/بدر 14   مبادئ اإلحصاء الوصفي و اإلستداللي بدر سالم عیسى 
 
311.1/بدر 03   مبادئ اإلحصاء الوصفي و اإلستداللي بدر سالم عیسى 
 
330.322/صیا 03   مبادئ اإلستثمار صیام أحمد زكریا 
 
330.322/رمض 02  والحقیقي مبادئ اإلستثمار المالي رمضان زیاد   
 
519.2/ الھ 02   مبادئ اإلستدالل اإلحصائي الھانسي مختار محمود 
 
330/األ 04   مبادئ اإلقتصاد األحمدي عمار یاسین 
 
330/سال 12   مبادئ اإلقتصاد سالفاتور دومینیك 
 
330.101.542/عري 15  التحلیل الجزئي: مبادئ اإلقتصاد  عریقات حربي محمد   
 
330.101.541/عري 05  التحلیل الكلي: مبادئ اإلقتصاد  عریقات حربي محمد   
 
330/أ/الن 02  1.ج: مبادئ اإلقتصاد  النصر محمد   
 
330/ب/شام 02  2.ج: مبادئ اإلقتصاد  شامیة أحمد زھیر   
 
336.741.2/دوي 04   مبادئ اإلقتصاد النقدي دویدار محمد 
 
336.7/ب/خلي 08  إضاءات حول:  2.إلقتصاد النقدي والمصرفي  جمبادئ ا خلیل عبد القادر   
 ...الجھاز المصرفي والسیاسات الن    

 
 الصفحة 5 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
336.7/ب/خلي 05  إضاءات حول:  2.مبادئ اإلقتصاد النقدي والمصرفي  ج خلیل عبد القادر   
ت النالجھاز المصرفي والسیاسا     ... 
 
336.7/أ/خلي 08  مفاھیم أولیة وتطبیقات:  1.مبادئ اإلقتصاد النقدي والمصرفي ج خلیل عبد القادر   
 ...حول النقود والنظري    
 
330.101.542/ناص 01   مبادئ اإلقتصاد الجزئي ناصف إیمان عطیة 
 
330.101.542/كرا 02   مبادئ اإلقتصاد الجزئي كراجة عبد الحلیم 
 
330.101.542/مند 01   مبادئ اإلقتصاد الجزئي مندور أحمد محمد 
 
330.101.542/حسن 11   مبادئ اإلقتصاد الجزئي حسن توفیق عبد الرحیم 
 
330.101.542/قطف 05   مبادئ اإلقتصاد الجزئي قطف إبراھیم سلیمان 
 
330.101.542/الن 02   مبادئ اإلقتصاد الجزئي النصر محمد محمود 
 
330.101.542/الن 02   مبادئ اإلقتصاد الجزئي النصر محمد محمود 
 
330.101.542/الن 10   مبادئ اإلقتصاد الجزئي النصر محمد محمود 
 
330.101.542/الن 03   مبادئ اإلقتصاد الجزئي النصر محمد محمود 
 
330.101.542/سحن 27  ةدروس و تمارین محلول: مبادئ اإلقتصاد الجزئي  سحنون محمد   
 
330.101.542/صخر 20   مبادئ اإلقتصاد الجزئي الوحدوي صخري عمر 
 
330.101.542/صخر 03   مبادئ اإلقتصاد الجزئي الوحدوي صخري عمر 
 
330.111/عقل 03   مبادئ اإلقتصاد الجزئي و الكلي عقل خضر 
 
339/ناص 12   مبادئ اإلقتصاد الدولي ناصف إیمان عطیة 
 
330.101/الط  11   مبادئ اإلقتصاد السیاسي الطاھر عبد هللا 
 
330.101/دوي 03  ا إلقتصاد المالي: مبادئ اإلقتصاد السیاسي  دویدار محمد   
 
330.101/دوي 06  اإلقتصاد النقدي: مبادئ اإلقتصاد السیاسي  دویدار محمد   
 
330.101/ب/دوي 03  النقدياإلقتصاد  2.ج : مبادئ اإلقتصاد السیاسي  دویدار محمد   
 
330.101/أ/دوي 03  األساسیات 1.ج: مبادئ اإلقتصاد السیاسي  دویدار محمد   
 
330.101/أ/دوي 02  األساسیات 1.ج: مبادئ اإلقتصاد السیاسي  دویدار محمد   
 
330.101/ب/دوي 01  اإلقتصاد النقدي 2.ج: مبادئ اإلقتصاد السیاسي  دویدار محمد   
 
330.101/ب/دوي 01  محمد دویدار  اإلقتصاد النقدي 2.ج: مبادئ اإلقتصاد السیاسي    
 
330.101/ت/دوي 01  اإلقتصاد الدولي 3.ج: مبادئ اإلقتصاد السیاسي  دویدار محمد   
 
330.101/ت/دوي 04  اإلقتصاد الدولي 3.ج: مبادئ اإلقتصاد السیاسي  دویدار محمد   
 
330.101/ث/دوي 04  اإلقتصاد المالي 4.ج: لسیاسي مبادئ اإلقتصاد ا دویدار محمد   
 
330.101/ث/دوي 01  اإلقتصاد المالي4.ج: مبادئ اإلقتصاد السیاسي  دویدار محمد   
 
330.101/أ/دوي 02  مذاھب الفكر اإلقتصادي 1ج: مبادئ اإلقتصاد السیاسي  دویدار محمد   
 
330.101.541/داو 03   مبادئ اإلقتصاد الكلي داود حسام علي 
 
330.101.541/سال 04   مبادئ اإلقتصاد الكلي السریتي السید محمد أحمد 
 
330.101.542/مقل 04   مبادئ اإلقتصاد الكلي مقلد رمضان محمد 
 
330.101.541/ناص 03   مبادئ اإلقتصاد الكلي ناصف إیمان عطیة 
 
330.101.541/داو 02   مبادئ اإلقتصاد الكلي داود حسام علي 
 
330.101.541/الخ 06   مبادئ اإلقتصاد الكلي الخصاونة صالح 
 
330.101.541/ناص 02   مبادئ اإلقتصاد الكلي ناصف إیمان عطیة 
 
330.101.541/األ 10   مبادئ اإلقتصاد الكلي األمین عبد هللا 
 
330.101.541/أبو 02   مبادئ اإلقتصاد الكلي أبو السعود محمد فوزي 
 
330.101.541/الس 02  لسید محمدالسریتي ا   مبادئ اإلقتصاد الكلي 
 
330.101.541/أبو 05  مفاھیم و تطبیقات عملیة: مبادئ اإلقتصاد الكلي  أبو السندس جھاد أحمد   

 

 الصفحة 6 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
330.101.541/الع 03  كیف یعمل اإلقتصاد في النظریة و: مبادئ اإلقتصاد الكلي  العیسى نزار سعد الدین   
 التطبیق    
 
330.101.54/داو 03   principles of = مبادئ اإلقتصاد الكلي داود حسام علي 
    macroeconomic 
 
330.101.541/الو 07   مبادئ اإلقتصاد الكلي بین النظریة و التطبیق الوزني خالد واصف 
 
330.101.541/الو 06   مبادئ اإلقتصاد الكلي بین النظریة و التطبیق الوزني خالد واصف 
 
330.101.541/الو 02   مبادئ اإلقتصاد الكلي بین النظریة والتطبیق الوزني خالد واصف 
 
330/حجا 03   مبادئ اإلقتصاد العام حجازي المرسي السید 
 
330/درا 01   مبادئ اإلقتصاد العام دراز حامد عبد المجید 
 
330/أ/حجا 01  جازي المرسي السیدح  النفقات و القروض العامة، الكتاب األول: مبادئ اإلقتصاد العام    
 
330/حجا 06  الموازنة العامة،اإلیرادات: مبادئ اإلقتصاد العام  حجازي المرسي السید   
 العامة،القروض    
 
330/ب/حجا 01  ة العامة، الكتابالضرائب و الموازن: مبادئ اإلقتصاد العام  حجازي المرسي السید   
 الثاني    
 
330/ب/درا 01  القسم الثاني: مبادئ اإلقتصاد العام  دراز حامد عبد المجید   
 
330:336/أحم 05   مبادئ اإلقتصاد و المالیة العامة أحمد عبد الغفور إبراھیم 
 
330.101.542/داو 13   مبادئ اإلقتصادالجزئي داود حسام علي 
 
658.6/بال 04  ر أدریانبالم   مبادئ تسویق الخدمات 
 
366.1/أبو 03   مبادئ دراسة سلوك المستھلك أبو النجا محمد عبد العظیم 
 
517/غبر 04   مبادئ حساب التفاضل و التكامل غبلایر إبراھیم ریاض 
 
311.1/الس 02   مبادئ علم اإلحصاء السعدي سلیم ذیاب 
 
311.1/ملو 05  م اإلحصاءمبادئ عل ملوخیة أحمد فوزي   
 
311.1/عبد 02  2008مبادئ علم اإلحصاء وتطبیقاتھا بإستخدام إكسیل  عبد ربھ إبراھیم علي إلبراھیم   : exel 
    2007 
 
330/الش 01   مبادئ علم اإلقتصاد الشریعي طارق عبد الفتاح 
 
330/ھاش 01   مبادئ علم اإلقتصاد ھاشم اسماعیل محمد 
 
330/عوض 02  ینبعوض هللا ز   مبادئ علم اإلقتصاد 
 
330/عوض 04   مبادئ علم اإلقتصاد عوض هللا زینب 
 
330.1/الف 7   مبادئ علم اإلقتصاد الفتالوي كامل عالوي كاظم 
 
330/حشي 01   مبادئ علم اإلقتصاد حشیش عادل أحمد 
 
330.101.541/غزل 08  وحدي، النظریة واإلقتصاد ال:  1.ج: مبادئ علم اإلقتصاد  غزالن محمد عزت   
 التطبیق    
 
339.1/منذ 02   مبادئ في العالقات الدولیة من النظریات إلى العولمة منذر محمد 
 
330/الد 04   مبادئ في اإلقتصاد الدمرداش إبراھیم طلعت 
 
330/الد 02   مبادئ في اإلقتصاد الدمرداش إبراھیم طلعت 
 
330.101.542/الد 05  لعتالدمرداش إبراھیم ط  اإلقتصادي الوحدوي: مبادئ في علم اإلقتصاد    
 
338.486/جلد 02   مبادئ إدارة مكاتب السیاحة والسفر جلدة سلیم بطرس 
 
65.011.3/الھ 6   مبادئ إدارة األزمات اإلستراتیجیة والحلول الھدمي ماجد سالم 
 
65.012.4/حمو 09   مبادئ إدارة األعمال حمود خضیر كاظم 
 
65.012.4/الد 02  وظائف وعملیات منظمات األعمال: مبادئ إدارة األعمال  الدوري زكریا   
 
65.012.4/الد 02  وظائف وعملیات منظمات األعمال: مبادئ إدارة األعمال  الدوري زكریا   
 
65.012.4/الم 02   مبادئ إدارة األعمال بمنظور منھجي متقدم المشھداني خالد أحمد فرحان 
 
330:551.588/ناص 03   مبادئ إقتصادیات الموارد و البیئة ناصف إیمان عطیة 
 
330.1/طور 02   مبادئ إقتصادیة طوروس ودیع 

 
 الصفحة 7 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
330.1/طور 02   مبادئ إقتصادیة طوروس ودیع 
 
658.15/مصط 01  سیات اإلدارة المالیةمبادئ و أسا مصطفى نھال فرید   
 
330.322/الح 08   مبادئ و أساسیات اإلستثمار الحناوي محمد صالح 
 
657.1/الد 03   مبادئ و أساسیات علم المحاسبة الدالھمھ سلیمان مصطفى 
 
336.1/الس 02  النفقات العامة، اإلیرادات: مبادئ و إقتصادیات المالیة العامة  السید عطیة عبد الواحد   
 ...العامة، الموازنة    
 
658.8/الز 03  مدخل منھجي تطبیقي: مبادئ وأسالیب التسویق  الزعبي علي فالح   
 
658.8/الز 03  مدخل منھجي تطبیقي: مبادئ وأسالیب التسویق  الزعبي علي فالح   
 
351.941/الم 02  دنحو إستراتیجیة وطنیة لمكافحة الفسا المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة   
 
351.941/الم 02   نحو إستراتیجیة وطنیة لمكافحة الفساد المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة 
 
657.41/مجخ 02  بحوث محكمة: أثر معاییر المحاسبة الدولیة علي الشركات  مجموعة خبراء   
 منتقاة    
 
336.226.12/مام 10  وھیكلھا أثر التشریع الجبائي على مردودیة المؤسسة مامش یوسف   
 
338.246.025/أبو 03  دراسة: أثر الخصخصة على العالقات الناشئة عن  عقد العمل  أبو الخیر جمال أبو الفتوح محمد   
 ...مقارنة بین القانونین ا    
 
338.246.025/الم 03   أثر الخصخصة على إدارة تطویر المنتجات المشاقبة إبراھیم عواد 
 
35.07/الز 02  صل خلیفةالزعبي فی   أثر الرؤیة اإلستراتجیة للمنظمة و عالقة القادة اإلداریین 
 ...بالتابعین على عملیة إ    
 
336.741.23/الط 02   أثر السیاسات المالیة الشرعیة في تحقیق التوازن المالي للدولة الطوابي محمد أحمد 
 الحدیثة    
 
336.71/فھد 05  اإلقتصادیة في أداء المصارف التجاریةأثر السیاسات  فھد نصر حمود مزیان   
 
336.71/فھد 04   أثر السیاسات اإلقتصادیة في أداء المصارف التجاریة فھد نصر حمود مزنان 
 
339.5.012/إبر 02   أثر العولمة ومنظمة التجارة العالمیة على إقتصادات الدول إبراھیم بدوي 
 النامیة    
 
339.5.012/إبر 02   أثر العولمة ومنظمة التجارة العالمیة على إقتصادات الدول إبراھیم بدوي 
 النامیة    
 
658.15/عبد 02   أثر اإلدارة بالقیم على األداء المتوازن عبد الرحمان رحاب محمد 
 
65.012.4/الب 02   أثر إستیراتیجیة التمكین التنظیمي علي عملیات إددارة المعرفة البناء حسین موسي 
 
65.012.4/الب 02   أثر إستراتجیة التمكین التنظیمي على عملیات إدارة المعرفة البناء حسینموسى قاسم 
 
349.23)65/(بنص 02   نشأة عالقة العمل الفردیة في التشریع الجزائري والمقارن بن صابر بن عزوز 
 
349.23)65/(بنص 02  ري والمقارننشأة عالقة العمل الفردیة في التشریع الجزائ بن صابر بن عزوز   
 
519.21/أ/مصط 02  مبادئ و تطبیقات 1.ج: نطریة اإلحتماالت  مصطفى عبد الحفیظ   
 
336.74/أبو 04   نقود وبنوك أبو شاور منیر إسماعیل 
 
336.74/أبو 04   نقود وبنوك أبو شاور منیر إسماعیل 
 
336.74/أبو 03   نقود وبنوك أبو شاور منیر اسماعیل 
 
657.4/عبد 04  لقیاس تكلفة اإلنتاج والخدمات في بیئة: نظم محاسبة التكالیف  عبد اللطیف ناصر نور الدین   
 .... األعمال المعاصرة    
 
657.4/دبي 03  صناعات المراحل و: نظم محاسبة التكالیف ألغراض القیاس  دبیان السید عبد المقصود   
 ...المقاوالت و البترول و ال    
 
35.077.6/یاس 02   نظم مساندة القرارات یاسین سعد غالب 
 
35.077.1/الط 02   نظم مساندة القرارات بإعتماد البرمجیة الجاھزة الطائي محمد عبد حسین 
 
35.077.1/الط 02   نظم مساندة القرارات بإعتماد البرمجیة الجاھزة الطائي محمد عبد حسین 
 
65.012.6/محس 02  أسسھا النظریة وبناء قواعد بیاناتھا: مات المالیة نظم المعلو محسن صباح رحیمة   
 
65.012.6/محس 02  أسسھا النظریة وبناء قواعد بیاناتھا: نظم المعلومات المالیة  محسن صباح رحیمة   
 
657.1:001.5/الق 03   نظم المعلومات المحاسبیة القباني ثناءعلى 

 
 الصفحة 8 



 
النسخ.ع  ماعةالج/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
657.1:0015/أبو 03   نظم المعلومات المحاسبیة أبو خضرة حسام عبد هللا 
 
657.1:001.5/مطي 03   نظم المعلومات المحاسبیة مطیع یاسر صادق 
 
657.1:001.5/الس 03   نظم المعلومات المحاسبیة السید سید عطاء هللا 
 
6571:001.5/عبد 02  ر الدینعبد اللطیف ناصر نو  مدخل تحلیل وتصمیم النظام: نظم المعلومات المحاسبیة    
 
657.1:001.5/مبا 03  مدخل رقابي: نظم المعلومات المحاسبیة  مبارك صالح الدین عبد المنعم   
 
657.1:001.5/دبي 07   نظم المعلومات المحاسبیة و تكنولوجیا المعلومات دبیان السید عبد المقصود 
 
657.1:001.5/عبد 03   نظم المعلومات المحاسبیة و إقتصادیاتھا و الدراسات البحثیة ذات عبد المنعم مبارك صالح الدین 
 الصلة    
 
339.138/عبو 04   نظم المعلومات التسویقیة عبوي زید منیر 
 
658.8/عرف 04   نظم المعلومات التسویقیة عرفة سید سالم 
 
658.8/الع 06  معلومات التسویقیةنظم ال العجارمة تیسیر   
 
658.8/عرف 04   نظم المعلومات التسویقیة عرفة سید سالم 
 
658.8/كور 03   نظم المعلومات التسویقیة كورتل فرید 
 
658.8/الط 04  مدخل الى تكنولوجیا المعلومات: نظم المعلومات التسویقیة  الطائي محمد عبد حسین   
 
32.019.5/الد 03  ليالدلیمي خلف حسین ع  أسس و تطبیقات: نظم المعلومات الجغرافیة    GIS 
 
338.48/الص 02   نظم المعلومات السیاحیة الصعیدي عصام حسن 
 
338.48/الص 02   نظم المعلومات السیاحیة الصعیدي عصام حسن 
 
65.012.4/الش 01   نظم المعلومات اإلداریة الشرابي فؤاد 
 
65.012.4/الن 03  صالحالنجار فایز جمعة    نظم المعلومات اإلداریة 
 
65.012.4/ملو 03   نظم المعلومات اإلداریة ملوخیة أحمد فوزي 
 
65.012.4/الس 03   نظم المعلومات اإلداریة السامرائي إیمان فاضل 
 
65.012.4/تعل 04   نظم المعلومات اإلداریة تعلب سید صابر 
 
65.012.4/یاس 04  ت اإلداریةنظم المعلوما یاسین سعد غالب   
 
65.012.4/الم 04   نظم المعلومات اإلداریة المغربي محمد الفاتح محمود بشیر 
 
65.012.4/حسا 04   نظم المعلومات اإلداریة حسان محمد أحمد 
 
65.012.4/حسا 04   نظم المعلومات اإلداریة حسان محمد أحمد 
 
65.012.4/الم 04  المعلومات اإلداریةنظم  المغربي محمد الفاتح محمود بشیر   
 
65.012.4/یاس 04   نظم المعلومات اإلداریة یاسین سعد غالب 
 
65.012.4/تعل 04   نظم المعلومات اإلداریة تعلب سید صابر 
 
65.012.4/الص 04   نظم المعلومات اإلداریة الصباح عبد الرحمان 
 
330.47/الح 02  إدارة المعلومات في عصر:  )نما(نظم المعلومات اإلداریة   الحسنیة سلیم   
 المنظمات الرقمیة    
 
65.012.4/الع 03  منظور تكنولوجي: نظم المعلومات اإلداریة  العاني مزھر شعبان   
 
65.012.4/الن 04  منظور إداري: نظم المعلومات اإلداریة  النجار فایز جمعھ   
 
65.012.4/الن 04  منظور إداري: یة نظم المعلومات اإلدار النجار فایز جمعھ   
 
65.012.4/الح 04  مدخل معاصر: نظم المعلومات اإلداریة  الحمیدي نجم عبد هللا   
 
65.012.4/الح 04  مدخل معاصر: نظم المعلومات اإلداریة  الحمیدي نجم عبد هللا   
 
65.012.4/جاد 01  إلداریةاألساسیات والتطبیقات ا: نظم المعلومات اإلداریة  جاد الرب سید محمد   
 
65.012.4/جاد 01  األساسیات والتطبیقات اإلداریة: نظم المعلومات اإلداریة  جاد الرب سید محمد   
 
65.012.4/الط 04   نظم المعلومات اإلداریة المتقدمة الطائي محمد عبد حسین آل فرج 
 
65.012.4/الط 04  قدمةنظم المعلومات اإلداریة المت الطائي محمد عبد حسین آل فرج   
 
65.012.4/الن 02   MIS نظم المعلومات اإلداریة النجار جمعة صالح 
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النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
65.012.4/علي 04  التنظیم: نظم المعلومات اإلداریة وتطبیقاتھا في الصناعة  علي ریاض سلطان   
 ...والتكنولوجیا،النظریة و    
 
65.012.4/قند 04   نظم المعلومات اإلداریة وتكنولوجیا المعلومات قندیلجي عامر إبراھیم 
 
65.012.4/قند 04   نظم المعلومات اإلداریة وتكنولوجیا المعلومات قندیلجي عامر إبراھیم 
 
330.47/الط 03  تیجیةمنظور المیزةاإلسترا: نظم المعلومات اإلستراتجیة  الطائي محمد عبد حسین   : 
 منظور المیزة اإلستراتیجیة    
 
330.47/الع 04  مدخل إستراتیجي معاصر: نظم المعلومات اإلستراتجیة  العمري غسان عیسى   
 
330.47/الع 04  مدخل إستراتیجي معاصر: نظم المعلومات اإلستراتیجیة  العمري غسان عیسى   
 
330.47/الع 04  مدخل إستراتیجي معاصر: اإلستراتیجیة نظم المعلومات  العمري غسان عیسى   
 
65.012.4/الع 03  مدخل إستراتیجي معاصر: نظم المعلومات اإلستراتیجیة  العمري غسان عیسى   
 
657.633/الذ 02   نظم المعلومات في الرقابة والتدقیق الذیبة زیاد عبد الحلیم 
 
657.633/الذ 02  ي الرقابة والتدقیقنظم المعلومات ف الذیبة زیاد عبد الحلیم   
 
35.077.6/عوي 02   نظم المعلومات ودورھا في صنع القرار اإلداري عویس حمدى أبو النور السید 
 
35.077.6/عوي 02   نظم المعلومات ودورھا في صنع القرار اإلداري عویس حمدى أبو النور السید 
 
65.011)520/(الع 02  الیابانیة ونظام اإلنتاج في الوقت المحددنظم التصنیع  العزاوي محمد عبد الوھاب   
 
65.011)520/(الع 02   نظم التصنیع الیابانیة ونظام اإلنتاج في الوقت المحدد العزاوي محمد عبد الوھاب 
 
658.8/أحم 02   نظم الجودة و متطلبات تسویق الخدمات التعلیمیة أحمد لمیاء محمد 
 
339.923/یوس 02  عولمة وأثرھا على اإلقتصاد الدولي الحرنظم ال یوسف حسن یوسف   
 
35.077.6/الخ 03   .نظم دعم القرار والنظم الذكیة الخفاف مھا مھدي 
 
35.077.6/الس 04   نظم دعم القرارات السالمي عالء عبد الرزاق 
 
65.012.6/الس 02   نظم إدارة المعلومات السالمي عالء عبد الرزاق 
 
658.56/الط 01  سف حجیمالطائي یو   نظم إدارة الجودة في منظمات اإلنتاجیة و الخدمیة 
 
35.077.1/تعل 02   نظم ودعم إتخاذ القرارات اإلداریة تعلب سید صابر 
 
35.077.1/تعل 04   نظم ودعم إتخاذ القرارات اإلداریة تعلب سید صابر 
 
378.1/حرز 10  راهلیسانس،ماستر،دكتو: د .م.نظام ل حرز هللا عبد الكریم   
 
65:004.056.5//نور 05   نظام المعلومات المطبق في التسییر نوري منیر 
 
65:004.056.5/نور 05   نظام المعلومات المطبق في التسییر نوري منیر 
 
339.138/طال 03   نظام اإلستخبارات التسویقیة طالب عالء فرحان 
 
339.138/طال 02  سویقیةنظام اإلستخبارات الت طالب عالء فرحان   
 
339.138/طال 02   نظام اإلستخبارات التسویقیة طالب عالء فرحان 
 
658.56/الع 03  دراسة علمیة: نظام إدارة الجودة الشاملة و المواصفات العالمیة  العالم فتحي أحمد یحي   
 و تطبیقیة    
 
658.56/الع 04  دراسة علمیة: ات العالمیة نظام إدارة الجودة الشاملة والمواصف العالم فتحي أحمد یحي   
 وتطبیقیة    
 
658.56/الع 04  دراسة علمیة: نظام إدارة الجودة الشاملة والمواصفات العالمیة  العالم فتحي أحمد یحي   
 وتطبیقیة    
 
658.56/الس 02   مدخل لتحسن أداء الجامعات : ISO نظام إدارة الجودة اإلیزو السمائري مھدي صالح 
 
658.8/أحم 02   أبعاد الثقافة التسویقیة للمستثمر الصغیر أحمد فتحي إبراھیم محمد 
 
336.714)28/(الغ 03   أبعاد القرار التمویلي واالستثماري في البنوك االسالمیة الغالي بن ابراھیم 
 
336.714)28/(الغ 02  دراسة: ة أبعاد القرار التمویلي واالستثماري في البنوك االسالمی الغالي بن إبراھیم   
 تطبیقیة    
 
334.73)927/(إبر 03   أبعاد العالم العربي وإحتماالت المستقبل إبراھیم عبد الحمید 
 
330.34/جما 02   : نظرات وتأمالت في التنمیة اإلقتصادیة والبشریة جماز طارق علي 
الوقت- اإلنسان-األرض      
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330.34/جما 02   : نظرات وتأمالت في التنمیة اإلقتصادیة والبشریة جماز طارق علي 
الوقت- اإلنسان-األرض      
 
336.76/كوي 01   نظرة عامة على األسواق المالیة كویل برایان 
 
334.01/الح 06   نظریات المنظمة الحسین عبد الحمید بن الشیخ 
 
338.124.4/سوك 04  .ف.سوكولینسكي ز   نظریات التراكم في اإلقتصاد السیاسي البرجوازي 
 
65.012.4/بوح 03   نظریات اإلدارة الحدیثة في القرن الواحد و العشرین بوحوش عمار 
 
330.101.541/خلي 02   نظریات اإلقتصاد الكلي الحدیثة خلیل سامي 
 
327.39/مصب 13  امل الدولينظریات تحلیل التك مصباح عامر   
 
35.077.6/الف 02  منھج كمي: نظریات إتخاذ القرار  الفضل مؤید عبد الحسین   
 
517.53/شبي 02  .شبیجل موراي ر   نظریات و مسائل في الدوال المركبة مع مقدمة في التناظر 
 الحافظ للزوایا و تطبیقاتھ    
 
517/آیر 06  و التكامل نظریات و مسائل في حساب التفاضل آیرز فرانك   
 
330.101.541/یوج 02  دیولیو.یوجین أ  یحتوي الكتاب: نظریات ومسائل في النظریة اإلقتصادیة الكلیة    
مسألة محلولة 353على       
 
330.34/قاب 05   نظریات وسیاسات التنمیة اإلقتصادیة قابل محمد صفوت 
 
330.34/قاب 02  إلقتصادیةنظریات وسیاسات التنمیة ا قابل محمد صفوت   
 
65.012.4/عسا 02  نظریة اإلدارة بالقیم: للتفوق اإلداري ) 1(نظریة  عساف عبد المعطي محمد   : 
    Management By Values °MBV ا... 
 
35.08.1/الش 02   نظریة المنظمة الشماع خلیل محمد حسن 
 
35.08.1/الش 09   نظریة المنظمة الشماع خلیل محمد حسن 
 
35.08.1/الش 06   نظریة المنظمة الشماع خلیل محمد حسن 
 
35.08.1/الر 02   نظریة المنظمة الرحاحلة عبد الرزاق سالم 
 
35.08.1/الخ 02  مدخل التصمیم: نظریة المنظمة  الخفاجي نعمة عباس   
 
35.08.1/الخ 03  مدخل التصمیم: نظریة المنظمة  الخفاجي نعمة عباس   
 
35.08.1/الخ 03  جي نعمة عباسالخفا  مدخل التصمیم: نظریة المنظمة    
 
35.08.1/.عقي 04  المنظمة ونظریة التنظیم: نظریة المنظمة  عقیلي عمر وصفي   
 
35.08.1/الس 03  الھیكل و التصمیم: نظریة المنظمة  السالم مؤید سعید   
 
35.08.1/الس 03  الھیكل و التصمیم: نظریة المنظمة  السالم مؤید سعید   
 
35.08.1/مور 05   نظریة المنظمة المبدعة مورجان جارث 
 
)031(341.215.2/أ/الف 04   نظریة المنظمة الدولیة الفتالوي سھیل حسین 
 
)031(341.215.2/أ/الف 04   نظریة المنظمة الدولیة الفتالوي سھیل حسین 
 
35.08.1/الق 03   نظریة المنظمة و التنظیم القریوتي محمد قاسم 
 
35.08.1/الق 07   نظریة المنظمة و التنظیم القریوتي محمد قاسم 
 
336.11/یحي 20   نظریة المال العام یحیاوي أعمر 
 
657.1/الق 02   نظریة المحاسبة القاضي حسین 
 
657.1/الو 08   نظریة المحاسبة الوقاد سامي محمد 
 
657.41/جمع 02  النموذج الدولي الجدید: نظریة المحاسبة المالیة  جمعة أحمد حلمي   
 
657.41/جمع 02  النموذج الدولي الجدید: نظریة المحاسبة المالیة  جمعة أحمد حلمي   
 
336.788/الم 02  دراسة مقارنة: نظریة األرباح في المصارف اإلسالمیة  المنصور عیسى ضیف هللا   
 
336.788/الم 02  دراسة مقارنة: رف اإلسالمیة نظریة األرباح في المصا المنصور عیسى ضیف هللا   
 
65.01/سال 03   نظریة التنظیم سالم محمد علي 
 
658.8/أبو 02   نظریة التوزیع أبو ناصر عقاب احمد 
 
658.8/أبو 02   نظریة التوزیع أبو ناصر عقاب احمد 
 
658.8)28/(عقل 02  تأصیلیة تطبیقیةدراسة : نظریة التوزیع في اإلقتصاد اإلسالمي  محمد عقل نادیة حسن   
 
 الصفحة 11 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
658.8)28/(عقل 02  دراسة تأصیلیة تطبیقیة: نظریة التوزیع في اإلقتصاد اإلسالمي  محمد عقل نادیة حسن   
 
35.077.6/بلع 03  مدخل إداري و كمي: نظریة القرار  بلعجوز حسین   
 
35.077.1/ءنا 02  نماذج وأسالیب كمیة محوسبة: نظریة القرارات  نائب إبراھیم عبد الواحد   
 
35.077.1/مشر 04  مدخل كمي في اإلدارة: نظریة القرارات اإلداریة  مشرقي حسن علي   
 
341.238/الس 03   نظریة العالقات الدولیة السید حسین عدنان 
 
341.238/الس 03  یة العالقات الدولیةنظر السید حسین عدنان   
 
519.21/أ/غیط 09  نظریة االحتماالت و المتغیرات 1.ج: نظریة اإلحتماالت  غیطان عبد الحمید ربیع   
 العشوائیة    
 
519.21/أ/رجا 10  مبادئ الحساب اإلحتمالي دروس و1.ج: نظریة اإلحتماالت  رجال السعدي   
 تمارین    
 
519.21/أ/رجا 20  مبادئ الحساب اإلحتمالي دروس و1.ج: ظریة اإلحتماالت ن رجال السعدي   
 تمارین    
 
519.21/ب/مصط 07  مبادئ و تطبیقات 2.ج: نظریة اإلحتماالت  مصطفى عبد الحفیظ   
 
519.21/ب/غیط 09  بعض التوزیعات االحتماالت الخاصة 2.ج: نظریة اإلحتماالت  غیطان عبد الحمید ربیع   
لى وو التقارب االحتما      ... 
 
330.101.541/الح 02  مقدمة ریاضیة: نظریة اإلقتصاد الكلي  الحمداني رفاة شھاب   
 
331/إبر 03   نظریة إقتصاد العمل إبراھیم نعمة هللا نجیب 
 
331.105.2/شاو 2  .شاو ولیام  ه   أخالقیات منظمات األعمال 
 
65.012.4/نجم 02  ولیة األعمال في شركات األعمالأخالقیات اإلدارة ومسؤ نجم عبود نجم   
 
65.012.4/توف 02   أخالقیات وقیم القائداإلداري توفیق عبد الرحمان 
 
341.238/شفي 02   مجلس التعاون الخلیجي من منظور العالقات الدولیة شفیق علي 
 
341.238/شفي 02   مجلس التعاون الخلیجي من منظور العالقات الدولیة شفیق علي 
 
339.923/داو 01   مجلس تعاون دول الخلیج و محاولة تطویره على ضوء تجربة داود عبد المنعم محمد 
 السوق األوربیة المشتركة    
 
65.012.4/توف 02   أداء الثروة البشریة توفیق عبد الرحمان 
 
657.922/أحم 03   محاسبة المنشأت الخاصة أحمد محمود جالل 
 
657:336.71)28/(سمح 03  حسین محمد سمحان   محاسبة المصارف االسالمیة 
 
657.1/الب 02   محاسبة الموارد البشریة البوعلي لعیي ھاتو 
 
657:336.71/شقي 03   محاسبة البنوك شقیر فائق 
 
657:336.71/الح 03   محاسبة البنوك الحدرب زھیر 
 
657:336.71/إسم 02  ت التأمینمحاسبة البنوك التجاریة وشركا إسماعیل مدحت محمد   
 
657.41:665.6/الق 03   محاسبة البترول القاضي حسین 
 
657.4/الت 03  بین النظریة والتطبیق: محاسبة التكالیف  التكتیري إسماعیل یحي   
 
657.4/أ/عبد 02  نظم القیاس و الرقابة  1ج: محاسبة التكالیف  عبد اللطیف ناصر نور الدین   
 
657.4/الس 02  علي أحمدالسیدیة محمد   دراسة نظریة وإجراءات تطبیقیة: محاسبة التكالیف    
 
657.4/شحا 02  التكالیف أساس األنشطة: محاسبة التكالیف ألغراض الرقابة  شحاتة السید شحاتة  - 
 ...قیاس التكلفة في المنش    
 
657.4/نور 06  معاصرةمحاسبة التكالیف ألغراض الرقابة في بیئة التصنیع ال نور أحمد محمد   
 
657.4/شحا 02  تكالیف المراحل واألوامر: محاسبة التكالیف ألغراض القیاس  شحاتة شحاتة السید  - 
 تكلفة المنتج    
 
657.4/جمع 02   محاسبة التكالیف المتقدمة جمعة أحمد حلمي 
 
657.4/الت 03  قضایا معاصرة: محاسبة التكالیف المتقدمة  التكریتي إسماعیل یحي   
 
657.4/الت 03  قضایا معاصرة: محاسبة التكالیف المتقدمة  التكریتي اسماعیل یحي   
 
657.4/عبد 06   محاسبة التكالیف المتقدمة لألغراض اإلداریة عبد المنعم مبارك صالح الدین 
 
657.4/كحا 02  رقابة وإثبات: محاسبة التكالیف المعیاریة  كحالة جبرائیل جوزیف   
 
 الصفحة 12 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
657.4/كحا 02  رقابة وإثبات: محاسبة التكالیف المعیاریة  كحالة جبرائیل جوزیف   
 
657.4/الت 02   محاسبة التكالیف في المنشآت الصناعیة بین النظریة والتطبیق التكریتي إسماعیل یحي 
 
657.4/الت 02  یحي التكریتي إسماعیل   محاسبة التكالیف في المنشآت الصناعیة بین النظریة والتطبیق 
 
657.15/الح 01   محاسبة الشركات الحارس أسامة 
 
657.15/الح 03   محاسبة الشركات الحارس أسامة 
 
657.15/الح 03   محاسبة الشركات الحدرب زھیر 
 
657.15/الس 03   محاسبة الشركات السعید معتز امین 
 
657.15/سلي 02  أموال- أشخاص: محاسبة الشركات  سلیمان محمد مصطفي   
 
657.15/أبو 02  األشخاص،األموال: محاسبة الشركات  أبو ھیبة حامد طلبة محمد   
 
657.15/أبو 02  األشخاص،األموال: محاسبة الشركات  أبو ھیبة حامد طلبة محمد   
 
657:347.72/نصر 02  األسس النظریة و مشاكل الممارسة العملیة: الشركات محاسبة  نصر علي عبد الوھاب   
 ...المحاسبة عن عملیات شر    
 
657.15/عطي 03   محاسبة اإلستثمار و التمویل في البنوك التجاریة عطیة أحمد صالح 
 
657.15/سرا 03   محاسبة شركات األموال سرایا محمد السید 
 
657.21/الق 02  ركات األشخاصمحاسبة ش القباني ثناء على   
 
657:368عطي 04   محاسبة شركات التأمین عطیة أحمد صالح 
 
368.022/جمع 02  اإلفصاح- القیاس- اإلعتراف: محاسبة عقود التأمین  جمعة أحمد حلمي   
 
368.022/جمع 02  اإلفصاح- القیاس- اإلعتراف: محاسبة عقود التأمین  جمعة أحمد حلمي   
 
657.42/جمع 02  لميجمعة أحمد ح  الترع - السدود-الجسور-األبنیة: محاسبة عقود اإلنشاء    
 ...والمصارف    
 
167/سال 15  1.ج: محاضرات في المنھج والبحث العلمي  سالطنیة بلقاسم   
 
167/سال 07  دعم بیداغوجي لطالب علم اإلجتماع: محاضرات في المنھجیة  سالطنیة بلقاسم   
 
336/الج 02  السید الجوھري عبد العزیز  دراسة مقارنة: محاضرات في األموال العامة    
 
336.74/الر 01   محاضرات في النقود والبنوك الرزاز محمد أحمد 
 
336.741.283/بلع 30   محاضرات في النظریات و السیاسات النقدیة بلعزوز بن علي 
 
330.101.541/أ/إلم 10  نظریات و 1.ج: ة  الكلیة محاضرات في النظریة اإلقتصادی إلمان محمد الشریف   
 نماذج الالتوازن    
 
330.101.541/ب/إلم 10  الدوال 2.ج: محاضرات في النظریة اإلقتصادیة  الكلیة  إلمان محمد الشریف   
 ...اإلقتصادیة الكلیة األساسیة    
 
330.101.541/ب/إلم 05  الدوال 2.ج: محاضرات في النظریة اإلقتصادیة  الكلیة  إلمان محمد الشریف   
 ...اإلقتصادیة الكلیة األساسیة    
 
330.101.541/ث/إلم 10  الدوال 3.ج: محاضرات في النظریة اإلقتصادیة  الكلیة  إلمان محمد الشریف   
 ...اإلقتصادیة الكلیة األساسیة    
 
330.101.541/ث/إلم 05  الدوال 3.ج: محاضرات في النظریة اإلقتصادیة  الكلیة  إلمان محمد الشریف   
 ...اإلقتصادیة الكلیة األساسیة    
 
311/بوه 10   محاضرات في اإلحصاء الوصفي بوھزة محمد 
 
330.101/الط 05   محاضرات في اإلقتصاد السیاسي الطویل رواء زكي 
 
330.101/الط 05   محاضرات في اإلقتصاد السیاسي الطویل رواء زكي 
 
330.101/الط 03  يالطویل رواء زك   محاضرات في اإلقتصاد السیاسي 
 
330.101.541/ساك 06   محاضرات في اإلقتصاد الكلي ساكر محمد العربي 
 
517.91/الج 04   محاضرات في حل بعض طرق المعادالت التفاضلیة العادیة الجندي بركات عبد العزیز 
 
51/عوي 02   محاضرات في طرق الریاضیات عوین علي محمد 
 
336.71/الق 07   محاضرات في إقتصاد البنوك القزویني شاكر 
 
336.581/حما 03   مخاطر اإلستثمار في المصارف اإلسالمیة حماد حمزة عبد الكریم 

 
 الصفحة 13 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
336.71)28/(بلع 04  یة والبنوك الكالسیكیةمخاطر صیغ التمویل في البنوك اإلسالم بلعجوز حسین   : 
 دراسة مقارنة    
 
336.71)28/(بلع 04   : مخاطر صیغ التمویل في البنوك اإلسالمیة والبنوك الكالسیكیة بلعجوز حسین 
 دراسة مقارنة    
 
336.71)28/(بلع 05   : مخاطر صیغ التمویل فى البنوك اإلسالمیة والبنوك الكالسكیة بلعجوز حسین 
رنةدراسة مقا      
 
338.246.025/شحا 02   مدي تأثیر المزیج التمویلي علي السیاسات المالیة للشركات شحادة حسین خلیل 
 
657.372/شنا 05   مدخل للموازنة التقدیریة لإلنتاج شناف فرید 
 
35.07:336/أبو 10   : مدخل للتنظیم اإلداري و المالیة العامة أبو منصف 
،البلدیة،الصفق-الدولة،الحكومة،الوالیة     ... 
 
336.741.23/حمي 05   مدخل للتحلیل النقدي حمیدات محمود 
 
338.24/ الط 05  أساسیات، وظائف، تقنیات التسییر والتنظیم 1ج: مدخل للتسیییر  الطیب محمد رفیق   
 والمنشأة    
 
338.24/أ/الط 10  التسییر و التنظیمأساسیات،وظائف،تقنیات   1ج: مدخل للتسییر  الطیب محمد رفیق   
 و المنشأة    
 
338.24/الط 05  أساسیات ، وظائف ، تقنیات وظائف المسیر 2ج: مدخل للتسییر  الطیب محمد رفیق   
 وتقنیات التسییر    
 
330.43/ب/توم 04  دراسة نظریة مدعمة 2.ج: مدخل لنظریة القیاس اإلقتصادي  تومي صالح   
 بأمثلة و تمارین    
 
330.43/ب/توم 03  دراسة نظریة مدعمة 2.ج: مدخل لنظریة القیاس اإلقتصادي  تومي صالح   
 بأمثلة و تمارین    
 
330.43/أ/توم  04  دراسة نظریة مدعمة 1ج: مدخل لنظریة القیاس اإلقتصادي  تومي صالح   
 بأمثلة و تمارین    
 
330.101/الب 12  السیاسيمدخل لدراسة اإلقتصاد  الباز محمود الطنطاوي   
 
368/جدي 03   مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري جدیدي معراج 
 
330.1/بنح 15   مدخل لعلم اإلقتصاد بن حمود سكینة 
 
657.41/الد 02   مدخل معاصر في المحاسبة المالیة المتقدمة الدھراوي كمال الدین 
 
657.41/الد 02  المحاسبة المتوسطة وفقا لمعاییر المحاسبةمدخل معاصر في  الدھراوي كمال الدین مصطفي   
 المالیة    
 
657.15/علي 02  األسس النظریة: محاسبة شركات األشخاص : مدخل معاصرفي  علي عبد الوھاب نصر   
 ... -ومشاكل الممارسة العلمیة    
 
336.741.23/حمي 26   مدخل التحلیل النقدي حمیدات محمود 
 
339.138/الف 01  یدالفضل مؤ  تطبیقات في منظمات: مدخل الى األسالیب الكمیة في التسویق    
 ...األعمال اإلنتاجیة و ا    
 
330/دوه 01   مدخل الى اإلقتصاد دوھیم روجیھ 
 
330.101.8/بنأ 10   مدخل الى اإلقتصاد السیاسي بن أشنھو عبد اللطیف 
 
330.101.541/عوض 06  لكليمدخل الى اإلقتصاد ا عوض طالب محمد   
 
330.1)28/ (ھیك 02   مدخل الى اإلقتصاد اإلسالمي ھیكل عبد العزیز فھمي 
 
65.012.41/بوك 03   مدخل الى تنمیة الموارد البشریة مع دراسة الواقع في الدول بوكمیش لعلى 
 العربیة    
 
330.45/الش 01   مدخل الى بحوث العملیات الشمرتي حامد سعد نور 
 
341.238/بدو 01   مدخل الى علم  العالقات الدولیة بدوي محمد طھ 
 
65.011/نجم 02   مدخل الى إدارة العملیات نجم عبود نجم 
 
330/بنع 14   مدخل في اإلقتصاد الحدیث بن عصمان محفوظ 
 
330)35.07/(الص 04   مدخل في اإلقتصاد اإلداري الصمیدعي محمود جاسم 
 
330.1/الش 01  دخل في علم اإلقتصادم الشمري ناضم محمد   
 
330.1/الش 02   مدخل في علم اإلقتصاد الشمري ناظم محمد نوري 
 
 الصفحة 14 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
338.24/معر 20   مدخل إلى مراقبة التسییر معراج ھواري 
 
658.81/الف 02  في التسویقمدخل إلى األسالیب الكمیة  الفضل مؤید   
 
330/دوه 03   مدخل إلى االقتصاد دوھیم روجیھ 
 
330.101.541/بون 15   مدخل إلى التحلیل اإلقتصادي الكلي بونوة شعیب 
 
339.164.4/أبو 02   مدخل إلى التجارة اإللكترونیة أبو زلطة محمد خلیل 
 
339.164.4/أبو 02  ونیةمدخل إلى التجارة اإللكتر أبو زلطة محمد خلیل   
 
303.823/خمي 03   مدخل إلى التخطیط خمیس موسى یوسف 
 
657.6/الت 03   مدخل إلى التدقیق من الناحیة النظریة و العملیة التمیمي ھادي 
 
657.6/الت 02   مدخل إلى التدقیق من الناحیة النظریة و العملیة التمیمي ھادي 
 
330.42/منص 12  لى الریاضیات المالیةمدخل إ منصور بن عوف عبد الكریم   
 
.338)282.254.23/(أبو 02   مدخل إلى السیاحة في األردن بین النظریة و التطبیق أبو عیاش عبد األلھ 
  48   
 
659.4/صبط 10   مدخل إلى العالقات العامة صبطي عبیدة 
 
35/عبو 05   مدخل إلى اإلدارة العامة بین النظریة و التطبیق عبوي زید منیر 
 
311.1/ حلي 15   مدخل إلى اإلحصاء حلیمي عبد القادر 
 
311.1/حلي 05   مدخل إلى اإلحصاء حلیمي ھني 
 
330.101.8/.بنأ 20   مدخل إلى اإلقتصاد السیاسي بن أشنھو عبد اللطیف 
 
330.101.8/بنا 05   مدخل إلى اإلقتصاد السیاسي بن أشنھو عبد اللطیف 
 
311/الس 05  مدالسواعي خالد مح   SPSS مدخل إلى تحلیل البیانات بإستخدام 
 
311/الس 05   SPSS مدخل إلى تحلیل البیانات بإستخدام السواعي خالد محمد 
 
070/شیا 02   مدخل إلى سیمیاء اإلعالم شیا محمد 
 
330.34/حال 03   مدخل إلى علم التنمیة حالوة جمال 
 
341.238/بدو 04  لعالقات الدولیةمدخل إلى علم ا بدوي محمد طھ   
 
341.238/بدو 04   مدخل إلى علم العالقات الدولیة بدوي محمد طھ 
 
65.012.4/كتا 04  النظریات،العملیات اإلداریة منھج: مدخل إلى إدارة األعمال  كتانھ خیري   
 تحلیلي    
 
65.012.4/أبو 03   مدخل إلى إدارة الوقت أبو شیخة نادر أحمد 
 
330.35/بار 03  ارو روبرب  دراسة تجریبیة عبر البلدان: محددات النمو اإلقتصادي    
 
339.727.22/مند 04   محددات اإلستثمار األجنبي المباشر في ظل المتغیرات مندور عصام عمر 
 اإلقتصادیة الدولیة    
 
339.727.22/مند 04   محددات اإلستثمار األجنبي المباشر في ظل المتغیرات مندور عصام عمر 
 اإلقتصادیة الدولیة    
 
339.727.22/مند 04   محددات اإلستثمار األجنبي المباشر في ظل المتغیرات مندور عصام عمر 
 اإلقتصادیة الدولیة    
 
339.727.24/عبد 02  دراسة: محددات اإلستثمار األجنبي المباشر في عصر العولمة  عبد السالم رضا   
 ...مقارنة لتجارب كل من ش    
 
339.727.24/عبد 04  دراسة: محددات اإلستثمار األجنبي المباشر في عصر العولمة  عبد السالم رضا   
 ...مقارنة لتجارب كل من ش    
 
339.727.24/عبد 04  دراسة: محددات اإلستثمار األجنبي المباشر في عصر العولمة  عبد السالم رضا   
 ...مقارنة لتجارب كل من ش    
 
339.727.22/حسب 02   محددات اإلستثمار األجنبي المباشر و غیر المباشر في البیئة حسب هللا محمد أمیرة 
 اإلقتصادیة العربیة    
 
336.764/إبر 03   أحكام البورصة و التوریق و التورق من منظور الفقھ اإلسالمي إبراھیم حسن عبد السمیع 
 ...: و اإلقتصاد المعاصر    
 
347.72/فضي 10  نادیة فضیل  شركات: أحكام الشركة في القانون التجاري الجزائري    
 األشخاص    
 
 الصفحة 15 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
330.14/الص 03   أحكام رأس المال في الشركات الصوري كفاح عبد القادر 
 
330.142)28/(الص 02  دراسة مقارنة: حكام رأس المال في الشركات أ الصوري كفاح عبد القادر احمد   
 
347.74/بره 02   أحكام عقود التجارة اإللكترونیة برھم نضال إسماعیل 
 
347.74/بره 03   أحكام عقود التجارة اإللكترونیة برھم نضال سلیم 
 
336.581)28/(الع 02  الخدمات -القروض -البیوع: أدوات اإلستثمار اإلسالمیة  العیادي أحمد صبحي   
 المصرفیة    
 
336.581)28/(الع 04  القروض،الخدمات-البیوع: أدوات اإلستثمار اإلسالمیة  العیادي أحمد صبحي   
 المصرفیة    
 
336.581)28/(الع 04  القروض،الخدمات-البیوع: أدوات اإلستثمار اإلسالمیة  العیادي أحمد صبحي   
 المصرفیة    
 
657.6/خال 05   مرام المراجعة الداخلیة للمؤسسة خالصي رضا 
 
336.7/الر 03   مراجعة المعامالت المالیة الرماحي نواف محمد عباس 
 
657.41/2ج/دحد 03  اإلطار النظري و اإلجراءات: مراجعة الحسابات المتقدمة  دحدوح حسین أحمد   
 العملیة    
 
657.41/1ج/دحد 03  اإلطار النظري و اإلجراءات: قدمة مراجعة الحسابات المت دحدوح حسین أحمد   
 العملیة    
 
657.41/أ/دحد 03  2.ج+ 1.ج: مراجعة الحسابات المتقدمة  دحدوح حسین أحمد   
 
657.41/ب/دحد 03  اإلطار النظري واإلجرات 2.ج: مراجعة الحسابات المتقدمة  دحدوح حسین أحمد   
 العملیة    
 
657/جرب 03  ة الحسابات بین النظریة والتطبیقمراجع جربوع یوسف محمود   
 
657.41/علي 02  وشركات وصنادیق: مراجعة حسابات المؤسسات المالیة  علي عبد الوھاب نصر   
 ...اإلستثمار والتمویل العقاري وف    
 
65)044/(سرح 04  عربي،انجلیزي: مراسالت في التجارة و إدارة األعمال  سرحان منذر   
 
657.41/توف 02  ق عبد الرحمانتوفی  المحاسبة المالیة للمدیرین: مركز الخبرات المھنیة لإلدارة    
 
339.747/عبد 02  تصور لما ینبغي-التبعات-الجذور: أزمة مالیة أم أزمة رأسمالیة  عبد السالم رضا   
 ...أن یكون علیھ نظام    
 
339.747/عبد 02  تصور لما- التبعات- الجذور: "أزمة مالیة أم أزمة رأسمالیة؟  عبد السالم رضا   
 ...ینبغي أن یكون علیھ نظ    
 
331.56/عبد 05  الكویت-السعودیة- دراسة مقارنة ، مصر: أزمة البطالة  عبد الحمید صالح محمد   
 
339.72.053.1/خضي 02   أزمة الدیون الخارجیة في الدول العربیة واألفریقیة خضیر حسن خضیر 
 
332.02/عجة 01  ليعجة الجیال   أزمة العقار الفالحي و مقترحات تسویتھا من تأمیم الملك الخاص 
 الى خوصصة الملك العام    
 
726/عثم 02   مسمیات المنشآت الدینیة المملوكیة وعالقتھا بالتخطیط والوظیفة عثمان محمد عبد الستار 
 
336.581)28/(الھ 01  ي و أثرھا على األسواق المالیةأسالیب االستثمار اإلسالم الھیتي قصیر عبد الكریم   : 
 البورصات    
 
339.138/الن 04   أسالیب التحلیل الكمي النسور إیاد عبد الفتاح 
 
339.138/الن 04   أسالیب التحلیل الكمي النسور إیاد عبد الفتاح 
 
330.4/ھیك 10   أسالیب التحلیل اإلقتصادي ھیكل عبد العزیز 
 
167/الخ 08  محمدالخیاط ماجد    أسالیب البحث العلمي 
 
167/علي 08   أسالیب البحث العلمي علیان ربحي مصطفى علیان 
 
167/علي 08   أسالیب البحث العلمي علیان ربحي مصطفى علیان 
 
167/الخ 08   أسالیب البحث العلمي الخیاط ماجد محمد 
 
167/الن 04  یقيمنظور تطب: أسالیب البحث العلمي  النجار فایز جمعھ   
 
167/الن 04  منظور تطبیقي: أسالیب البحث العلمي  النجار فایز جمعھ   
 
167/الن 03  منظور تطبیقي: أسالیب البحث العلمي  النجار فایز جمعة   = Scientific 
    Research Methods 

 
 الصفحة 16 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
167/علي 02  لیان ربحي مصطفىع  األسس النظریة والتطبیق العملي: أسالیب البحث العلمي    
 
167/شفي 06   أسالیب البحث العلمي بین النظریة و التطبیق شفیق محمد 
 
167/جود 02   أسالیب البحث العلمي في میدان العلوم اإلداریة جودة محفوظ 
 
311.12/الب 06  التخطیط للبحث و: سالیب البحث العلمي و التحلیل اإلحصائي أ البلداوي عبد الحمید عبد المجید   
 ...جمع و تحلیل البیانات    
 
331.12/الم 03  كیف تكتب بحثا علمیا: أسالیب البحث العلمي واإلحصاء  المعاني إسماعیل   
 
659.13/الر 02  مع التركیز أسالیب الدعایة األجنبیة الموجھة إلى الوطن العربي الراوي خالد حبیب علي   
 على العراق    
 
659.13/الر 02   أسالیب الدعایة األجنبیة الموجھة إلى الوطن العربي مع التركیز الراوي خالد حبیب علي 
 على العراق    
 
311.11/طعم 04   أسالیب اإلحصاء التطبیقي طعمة حسن یاسین 
 
311.11/طعم 03   . أسالیب اإلحصاء التطبیقي طعمة حسن یاسین 
 
517.9/الس 03  في العلوم المالیة اإلداریة: أسالیب ریضیات األعمال وتطبیقاتھا  السیفو ولید إسماعیل   
 و اإلقتصادیة    
 
659.2:02/الو 02   مصادر المعلومات وخدمات المستفیدین في المؤسسات الوردي زكي حسین 
 المعلوماتیة    
 
347.464/آلي 02  خل المتعددةمصادر الد آلین روبرت ج   
 
330.47/یاس 04   أساسیات نظم المعلومات اإلداریة و تكنولوجیة المعلومات یاسین سعد غالب 
 
657.4/مرع 01   أساسیات محاسبة التكالیف مرعي عبد الحي 
 
336.1/عبد  04   أساسیات المالیة العامة عبد هللا خبابة 
 
336.1/عوض 05  العامةأساسیات المالیة  عوض هللا زینب   
 
336.1/حشي 02  مدخل لدراسة أصول الفن المالي: أساسیات المالیة العامة  حشیش عادل أحمد   
 لالقتصاد العام    
 
336.1/حشي 03  مدخل لدراسة أصول الفن المالي: أساسیات المالیة العامة  حشیش عادل أحمد   
 لالقتصاد العام    
 
336.14/ناش 02  النفقات العامة،اإلیرادات: ت المالیة العامة أساسیا ناشد سوزي عدلي   
 العامة،المیزانیة العامة    
 
336.14/ناش 02  النفقات العامة،اإلیرادات: أساسیات المالیة العامة  ناشد سوزي عدلي   
 العامة،المیزانیة العامة    
 
657.41/لطف 02   أساسیات المحاسبة لطفي أمین السید أحمد 
 
657.41/عبد 02   أساسیات المحاسبة المالیة عبد الحى مرعي عبد الحى 
 
657.41/مرع 03  منظور المعاییر الدولیة: أساسیات المحاسبة المالیة  مرعى عطیة عبد الحي   
 
657.6/الش 05  مدخل معاصر: أساسیات المراجعة  الشیشیني حاتم محمد   
 
311.1/الس 03  اإلحصائیة لألعمال و تطبیقاتھا في العلومأساسیات األسالیب  السیفو ولید إسماعیل   
 ...المالیة و اإلداریة و    
 
339.92/مصط 02   أساسیات األعمال في ظل العولمة مصطفى نھال فرید 
 
339.92/مصط 02   أساسیات األعمال في ظل العولمة مصطفى نھال فرید 
 
336.14/لعم 02  المفاھیم و القواعد و المراحل:  أساسیات الموازنة العامة للدولة لعمارة جمال   
 ...و االتجاھات الح    
 
330.43/الس 03   أساسیات االقتصاد القیاسي التحلیلي السیفو ولید اسماعیل 
 
658.15/عبد 07   أساسیات التمویل و اإلدارة المالیة عبد الرحیم عاطف جابر طھ 
 
338.48/الح 03  ات التمویل و اإلستثمار في صناعة التمویلأساسی الحمیري موفق عدنان عبد الجبار   
 
338.48/الح 04   أساسیات التمویل واإلستثمار في صناعة السیاحة الحمیري موفق عدنان عبد الجبار 
 
338.48/الح 04   أساسیات التمویل واإلستثمار في صناعة السیاحة الحمیري موفق عدنان عبد الجبار 
 
658.15/حنف 02  رحنفي عبد الغفا   أساسیات التحلیل المالي و دراسات الجدوى 

 

 الصفحة 17 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
311.12/جمع 03   أساسیات البحث العلمي في العلوم اإلقتصادیة و المالیة و جمعة أحمد حلمي 
 اإلداریة    
 
311.12/جمع 03  العلمي في العلوم اإلقتصادیة و اإلداریةأساسیات البحث  جمعة أحمد حلمي   
 
658.8/الع 03  مدخل متكلمل: أساسیات الترویج اإللكتروني و التقلیدي  العالق بشیر   
 
338.5/عبي 06  مدخل سلوكي: أساسیات التسعیر في التسویق المعاصر  عبیدات محمد إبراھیم   
 
338.5/عبي 02  مدخل سلوكي: ر في التسویق المعاصر أساسیات التسعی عبیدات محمد إبراھیم   
 
339.138/حدا 07   أساسیات التسویق حداد شفیق 
 
339.138/ 1ج/كوت 03   أساسیات التسویق كولتر فیلیب 
 
339.138/أ/كوت 04  الكتاب األول: أساسیات التسویق  كوتلر فیلیب   
 
339.138/ب/كوت 04  نيالكتاب الثا: أساسیات التسویق  كوتلر فیلیب   
 
339.138/أبو 06  1.ج: أساسیات التسویق  أبو قحف عبد السالم   
 
339.138/عطي 04   أساسیات التسویق الحدیث عطیة طاھر مرسي 
 
339.138:615.12/الع 02   أساسیات التسویق الدوائي العالق بشیر 
 
339.138:615.12/الع 04   أساسیات التسویق الدوائي العالق بشیر 
 
339.138:615.12/الع 04   أساسیات التسویق الدوائي العالق بشیر 
 
339.138/الص 04   أساسیات التسویق الشامل و المتكامل الصمیدعي محمود جاسم 
 
517.9/خلي 03   أساسیات التفاضل و التكامل خلیل فتحي حمدان 
 
517.9/خلي 04   أساسیات التفاضل و التكامل خلیل فتحي حمدان 
 
517.9/دھب 03   أساسیات التفاضل وتطبیقاتھ دھبي نورة 
 
336.767/الح 04   أساسیات البورصة وقواعد إقتصادیات اإلستثمارات المالیة الحمزة عبد القادر 
 
336.767/الح 04   أساسیات البورصة وقواعد إقتصادیات اإلستثمارات المالیة الحمزة عبد القادر 
 
330.42/عبد  14  إبراھیم عبد ربھ إبراھیم علي   أساسیات الریاضیات  البحتة و المالیة 
 
51/صبر 05  مسائل وحلول: أساسیات الریاضیات  صبري عزام   
 
51/صبر 05  مسائل وحلول: أساسیات الریاضیات  صبري عزام   
 
51/رجب 14  الجبر و الھندسة التحلیلیة و اإلحصاء: أساسیات الریاضیات  رجب محمد حسین   
 
51/بدو 02  دوي مسعد رمضانب   أساسیات الریاضیات الحدیثة 
 
336.745/الش 03  أنشطتھا، التطلعات: أساسیات الصناعات المصرفیة اإلسالمیة  الشمري صادق راشد   
 المستقبلیة    
 
347.7/الف 03   أساسیات القانون التجاري و البحري الفقي محمد السید 
 
336.71)28/ (صوا 06  دراسة مصرفیة تحلیلیة: سیات العمل المصرفي اإلسالمي أسا صوان محمود حسن   
 مع ملحق بالفتاوي الشرعیة    
 
65.012.4/صال 04   أساسیات اإلدارة صالح فادي محمد 
 
65.012.4/صال 04   أساسیات اإلدارة صالح فادي محمد 
 
658.15/توف 01   أساسیات اإلدارة المالیة توفیق جمیل أحمد 
 
658.15/خصا 04   أساسیات اإلدارة المالیة خصاونة محمد قاسم 
 
658.15/خصا 04   أساسیات اإلدارة المالیة خصاونة محمد قاسم 
 
658.15/الد 03   أساسیات اإلدارة المالیة الدوري مؤید عبد الرحمن 
 
658.15/حنف 01  دراسات الجدوى،تحلیل مالي،ھیكل: أساسیات اإلدارة المالیة  حنفي عبد الغفار   
 ...رأس المال،سیاسات توزي    
 
65.012.45/الص 02   أساسیات اإلدارة الحدیثة الصباب أحمد بن عبد هللا 
 
65.012.45/الص 02   أساسیات اإلدارة الحدیثة لصباب أحمد عبد هللا 
 
65.012.45/الص 02   أساسیات اإلدارة الحدیثة لصباب أحمد عبد هللا 
 
65.012.4/الس 06  مؤید سعیدالسالم    أساسیات اإلدارة اإلستراتیجیة 
 
330.322/حرد 05   أساسیات اإلستثمار حردان طاھر 
 
 الصفحة 18 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
330.322/حرد 02   أساسیات اإلستثمار حردان طاھر 
 
336.581)28/(الش 02  ثمار في المصارف اإلسالمیةأساسیات اإلست الشمري صادق راشد   
 
336.581)28/(الش 02   أساسیات اإلستثمار في المصارف اإلسالمیة الشمري صادق راشد 
 
336.763/حنف 09  أسھم ، سندات،: أساسیات اإلستثمار في بورصة األوراق المالیة  حنفي عبد الغفار   
 ...وثائق اإلستثمار ،ا    
 
336.763/حنف 06  فارحنفي عبد الغ  أسھم ، سندات،: أساسیات اإلستثمار في بورصة األوراق المالیة    
 ...وثائق اإلستثمار ،ا    
 
330.1/الط 03   أساسیات اإلقتصاد عمر الطبولي أبو القاسم 
 
336.74/عوض  08   أساسیات اإلقتصاد النقدي و المصرفي عوض هللا زینب 
 
336.74/حشي 06  دراسة للمبادىء الحاكمة: قتصاد النقدي و المصرفي أساسیات اإل حشیش عادل أحمد   
 .إلقتصادیات النقود    
 
330.101.542/صوا 02   أساسیات اإلقتصاد الجزئي صوان محمود حسن 
 
339/حشي 12   أساسیات اإلقتصاد الدولي حشیش عادل أحمد 
 
330.101/شھا 06   أساسیات اإلقتصاد السیاسي شھاب مجدي محمود 
 
330.101/لفا 02   أساسیات اإلقتصاد السیاسي الفولي أسامة محمد 
 
330.101/حشي 06   أساسیات اإلقتصاد السیاسي حشیش عادل أحمد 
 
330.43/الس 06   أساسیات اإلقتصاد القیاسي التحلیلي السیفو ولید إسماعیل 
 
330.1)28/(صوا 05   أساسیات اإلقتصاد اإلسالمي صوان محمود حسن 
 
65.012.4/فحن 03   أساسیات تنظیم و إدارة األعمال حنفي عبد الغفار 
 
339.138/ الس 05  مدخل منھجي و إداري: أساسیات بحوث التسویق  السید إسماعیل محمد   
 
330.45/الص 04   أساسیات بحوث العملیات الصمادي أحمد محمد الھزاع 
 
330.45/الص 04  وث العملیاتأساسیات بح الصمادي أحمد محمد الھزاع   
 
330.45/كعب 01  نماذج و تطبیقات: أساسیات بحوث العملیات  كعبور محمد محمد   
 
330.42/الس 03   أساسیات ریاضیات األعمال و تطبیقاتھا في العلوم المالیة السیفو ولید اسماعیل 
 ،اإلداریة و اإلقتصادیة    
 
65.012.4/عبا 03   أساسیات علم اإلدارة عباس علي 
 
65.012.4/مجي 02   أساسیات علم اإلدارة مجید جاسم 
 
330.1/الع 02   أساسیات علم اإلقتصاد العناني حمدي أحمد 
 
330.1/طاق 07   أساسیات علم اإلقتصادالجزئي و الكلي طاقة محمد 
 
332.33/عبد 04   أساسیات في الموارد اإلقتصادیة عبد الحمید عبد المطلب 
 
65.012.4/طشط 02  النموذج االسالمي في القیادة و: أساسیات في القیادة و االدارة  طشطوش ھایل عبد المولى   
 االدارة    
 
658.15/الن  03   أساسیات فى اإلدارة المالیة النعیمي عدنان تایھ 
 
658.15/الن 02   أساسیات في اإلدارة المالیة النعیمي عدنان تایھ ذیاب 
 
311.1/الد 03  اھیم مرادالدعمة إبر   spss أساسیات في علم اإلحصاء مع تطبیقات 
 
336.1/خبا 03   أساسیات في إقتصاد المالیة العامة خبابة عبد هللا 
 
65.012.4/حنف 03  الوظائف والممارسات: أساسیات إدارة منظمات األعمال  حنفي عبد الغفار   
 اإلداریة    
 
658.84/شوا 01  تنمیة مھارات مدیر المبیعات الجدید: رة المبیعات أساسیات إدا شوارتز ماتثیو   
 
65.012.261/صوي 04   أساسیات إدارة المشاریع صویص غالب جلیل 
 
65.012.261/صوي 04   أساسیات إدارة المشاریع صویص غالب جلیل 
 
65.012.261/الط 02  اتأساسیات إدارة المشاریع وتكنولوجیا المعلوم الطیطي خضر مصباح إسماعیل   
 
65.012.4/حري 04  مھارات نظریة و تطبیقیة: أساسیات إدارة األعمال  حریز سامي محمد ھشام   
 
65.012.4/  أبو 06  األصول العلمیة و األدلة: أساسیات إدارة االعمال الدولیة  أبو قحف عبد السالم   
 .التطبیقیة    
 
 الصفحة 19 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
658.8/غني 02   أساسیات إدارة التسویق الحدیث دراسة علمیة مع التطبیق على غنیم أحمد إبراھیم 
 بعض دول الخلیج    
 
658.56/أبو 03   TQM : أساسیات إدارة الجودة الشاملة أبو النصر مدحت 
 
65.012.4/الض 04   أساسیات و مبادئ  إدارة األعمال الضالعین علي 
 
658.15/الح 01   أساسیات و مبادئ اإلدارة المالیة الحناوي محمد صالح 
 
658/الع 01  مدخل: أساسیات وتطبیقات الترویج اإللكتروني والتقلیدي  العالق بشیر   
 متكامل    
 
657.41/علي 02   مشاكل القیاس واإلفصاح المحاسبي من منظور المعاییر علي عبد الوھاب نصر 
یة الدولیةك إعداد القالمحاسب     ... 
 
330.43/الس 11  التنبؤ و اإلختبارات القیاسیة: مشاكل اإلقتصاد القیاسي التحلیلي  السیفو ولید إسماعیل   
 ...من الدرجة الثا    
 
336.1/یحي 20  النظریة العامة وفقا للتطورات: مساھمة في دراسة المالیة العامة  یحیاوي أعمر   
 الراھنة    
 
378.22/الت 02   مستخلصات رسائل الماجستر التركستاني حبیب هللا 
 
331.108.2/الس 02   مستجدات فكریة معاصرة في السلوك التنظیمي وإدارة الموارد الساعدي مؤید نعمة 
 البشریة    
 
331.108.2/الس 02  دمستجدات فكریة معاصرة في السلوك التنظیمي وإدارة الموار الساعدي مؤید نعمة   
 البشریة    
 
330.342/زلو 02   مستقبل اإلقتصاد العربي بین النفط و اإلستثمار زلوم عبد الحي 
 
330.8/جال 02   أضواء جدیدة على الفكر اإلقتصادي جالبریث جون كینیث 
 
339.138/عبد 04   أسرار الترویج في عصر العولمة عبد الصبور محسن فتحى 
 
336.76/كوق 02  كیف یصنع كبار المضاربین مالیین: أسرار البورصة  كوقل مایكل   
 الدوالرات مع صعود األسواق وھبوطھا    
 
502.15/األ 03  دراسة في مالمح القوة وأسباب الصعود: أسرار تقدم الصین  األخرس إبراھیم   
 
336.1/الخ 08   أسس المالیة العامة الخطیب خالد شحادة 
 
657.41/حلو 02  ضوانحلوة حنان ر  قیاس بنود قائمة المركز المالي: أسس المحاسبة المالیة    
 
657/األ 21  مطابق المخطط المحاسبي الوطني: أسس المحاسبة العامة  األعمش إبراھیم   
    1975 
 
330.34/الج 02   أسس التنمیة اإلقتصادیة الجیوسي ولید 
 
517/منص 03   أسس التحلیل الریاضي منصور عوض 
 
167/أ/سال 10  الكتاب األول: أسس البحث العلمي  سالطنیة بلقاسم   
 
167/أ/سال 05  الكتاب األول: أسس البحث العلمي  سالطنیة بلقاسم   
 
339.138/بلح 30   أسس التسویق بلحیمر إبراھیم 
 
.658- 336.71)28/(خان 03   أسس التسویق األمثل للمصارف اإلسالمیة خانجي محمد بھاء الدین 
  8   
 
.658- 336.71)28/(خان 03   أسس التسویق األمثل للمصارف اإلسالمیة خانجي محمد بھاء الدین 
  8   
 
339.138/علي 03   أسس التسویق المعاصر علیان ربحي مصطفى 
 
339.138/مند 05   أسس التسویق الحدیث مندیل عبد الجبار 
 
339.138/أبو 04  سویق الحدیثأسس الت أبو النجا محمد عبد العظیم   
 
339.138/أبو 04   أسس التسویق الحدیث أبو النجا محمد عبد العظیم 
 
331.108/كوه 03  دلیل علمي میداني: أسس التغییر التنظیمي  كوھین دان   
 
331.108/كوه 03  دلیل علمي میداني: أسس التغییر التنظیمي  كوھین دان   
 
336.717)28/(سمح 03  س العملیات المصرفیة اإلسالمیةأس سمحان حسین  محمد   = PRINCIPLES OF 
    ISLQ;IC BQNKING OPERQTION 
 
659.4/عسا 03   أسس العالقات العامة عساف عبد المعطي 

 
 الصفحة 20 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
659.4/الل 04  واألسس المفاھیم: أسس العالقات العامة  اللوزي موسى   
 
659.4/الل 04  المفاھیم واألسس: أسس العالقات العامة  اللوزي موسى   
 
659.4/جرا 07   أسس العالقات العامة بین النظریة و التطبیق جرادات عبد الناصر أحمد 
 
659.4/جرا 02   أسس العالقات العامة بین النظریة والتطبیق عبد الناصر أحمد جرادات 
 
659.4/جرا 02  رادات عبد الناصر أحمدج   أسس العالقات العامة بین النظریة والتطبیق 
 
339.1/شھا 05   أسس العالقات اإلقتصادیة الدولیة شھاب مجدي محمود 
 
65.012.4/علي 04   أسس اإلدارة المعاصرة علیان ربحي مصطفى 
 
330.322/شمو 03   أسس اإلستثمار شموط مروان 
 
65.012.261/2حمن ج   دي قاسمحمن  مدخل نظري: أسس اعداد دراسات الجدوى  وتقییم المشروعات    
 . وتطبیقي    
 
65.012.261/ملو 01   أسس دراسات الجدوى للمشروعات الصغیرة ملوخیة أحمد فوزي 
 
330.1/إبر 02   أسس علم اإلقتصاد إبراھیم نعمة هللا نجیب 
 
330.1/أ/الم 05  مذاھب،أنظمة،نظریات إقتصادیة،أسواق: قتصاد أسس علم اإل الموسوي ضیاء مجید   
 
330.101.542/الم 05  نقود و بنوك و دورات إقتصادیة و عالقات: أسس علم اإلقتصاد  الموسوي ضیاء مجید   
 إقتصادیة دولیة    
 
330.101.542/إبر 05  التحلیل الوحدى: أسس علم اإلقتصاد  إبراھیم نعمة هللا نجیب   
 
330.101.542/إبر 03  التحلیل الوحدي: أسس علم اإلقتصاد  إبراھیم نعمة هللا نجیب   
 
330.1/ب/الم 20  نقود،بنوك،دورات:  2.ج: أسس علم اإلقتصاد  الموسوي ضیاء مجید   
 إقتصادیة،عالقات إقتصادیة دولیة    
 
65.012.261/1ج/حمن 06  مدخل نظري: ات أسس إعداد دراسات الجدوى و تقییم المشروع حمندي قاسم ناجي   
 تطبیقي    
 
65.012.261/أ/حمن 02  مدخل 1.ج: أسس إعداد دراسات الجدوى و تقییم المشروعات  حمندي قاسم ناجي   
 نظري و تطبیقي    
 
65.012.261/حمن 02   أسس إعداد دراسات الجدوى و تقییم المشروعات مدخل نظري حمندي قاسم ناجي 
 وتطبیقي    
 
65.012.261/ب/حمن 01  مدخل 2.ج: أسس إعداد دراسات الجدوى وتقییم المشروعات  حمندي قاسم ناجي   
 نظري وتطبیقي    
 
657.1/الت 03  الجزء الثاني: أسس و مبادئ المحاسبة  التكریتي إسماعیل یحي   
 
330.101.541/الز 03   أسس و مبادئ اإلقتصاد الكلي الزعبي ھیثم 
 
657.41/2ج/الت 03  ي اسماعیل یحیىالتكریت   . أسس ومبادئ المحاسبة المالیة 
 
339.923/توم 05  كلمة لفھم العولمة 150: مصطلحات العولمة  تومي عبد القادر   
 
336.7:330.14/مات 05  التسلیفیة في الرأسمالیة: مشكالت النقود و األنظمة النقدیة  ماتیوخین جیورجي غافریلفتش   
 
330.34)394.7/(قصو 05  ر عديقصو   مشكالت التنمیة و معوقات التكامل اإلقتصادي العربي 
 
339.54/وفا 02   مشكالت التجارة الخارجیة وفا عبد الباسط 
 
338.48/عبي 03  دراسة میدانیة: مشكالت التسویق السیاحي  عبید طھ أحمد   
 
338.48/عبي 03  دراسة میدانیة: مشكالت التسویق السیاحي  عبید طھ أحمد   
 
331.56/عبد 04  األسباب،: مشكلة البطالة في المجتمعات العربیة و اإلسالمیة  عبد السمیع أسامة السید   
 اآلثار، الحلول    
 
331.56/نجا 02  دراسة: مشكلة البطالة وأثربرنامج اإلصالح اإلقتصادي علیھا  نجا علي عبد الوھاب   
تطبیقیة -تحلیلیة      
 
339.72.053.1/الع 03  قال محمد بن عليالع   مشكلة الدیون الخارجیة للدول اإلسالمیة و آثارھا 
 
364.66/مسع 02   مشكلة الفقر ومواجھتھا في عصر العولمة مسعد محي محمد 
 
339.137.2/الغ 02   مشكلة اإلغراق الغزالي محمد محمد 
 
347.73)28/(الع 02  دراسة: میزان الشریعة اإلسالمیة أسھم الشركات التجاریة في  العدوى محمد شكرى الجمیل   
 فقھیة مقارنة    

 
 الصفحة 21 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
347.73)28/(الع 02  دراسة: أسھم الشركات التجاریة في میزان الشریعة اإلسالمیة  العدوى محمد شكرى الجمیل   
 فقھیة مقارنة    
 
657.4/محر 06  رم زینات محمدمح   أصول محاسبة التكالیف 
 
657/الح 02   أصول المحاسبة الحلبي ریاض 
 
657.1/سنق 04   أصول المحاسبة سنقرط باسل عبد الغني 
 
657.1/سنق 02   أصول المحاسبة سنقرط باسل عبد الغني 
 
657.41/أبو 03   أصول المحاسبة المالیة أبو ھیبة حامد طلبة محمد 
 
657.41/الخ 03  الجزء االول: أصول المحاسبة المالیة  الخداش حسام الدین مصطفى   
 
657.41/نور 03  الجزء الثاني: أصول المحاسبة المالیة  نور عبد الناصر ابراھیم   
 
657.41/أ/نور 02  1ج: أصول المحاسبة المالیة  نور عبد الناصر   
 
657.41/أ/الخ 02  1لمحاسبة المالیة جأصول ا الخداش حسام الدین مصطفى   
 
657.41/أ/الخ 05  1.ج:  -أصول المحاسبة المالیة الخداش حسام الدین   
 
657.41/ب/نور 05  2أصول المحاسبة المالیة، ج نور عبد الناصر إبراھیم   
 
657/أبو 04   أصول المحاسبة القومیة أبو ھیبة حامد طلبة محمد 
 
657/أبو 04  صول المحاسبة القومیةأ أبو ھیبة حامد طلبة محمد   
 
657.1/بوي 10   أصول المحاسبة العامة وفق المخطط المحاسبي الوطني بویعقوب عبد الكریم 
 
657.1/بوي 03   أصول المحاسبة العامة وفق المخطط المحاسبي الوطني بویعقوب عبد الكریم 
 
657.6/أبو 04   أصول المراجعة أبو ھیبة حامد طلبة محمد 
 
657.6/أبو 04   أصول المراجعة أبو ھیبة حامد طلبة محمد 
 
657.6/على 02   أصول المراجعة الخارجیة الحدیثة وفقا للمعاییر المصریة و على عبد الوھاب نصر 
 الدولیة    
 
336.14/عصف 04   أصول الموازنة العامة عصفور محمد شاكر 
 
336.14/عصف 04   أصول الموازنة العامة عصفور محمد شاكر 
 
35.072/عصف 02   أصول التنظیم و األسالیب عصفور محمد شاكر 
 
35.072/عصف 02   أصول التنظیم واألسالیب عصفور محمد شاكر 
 
35.072/عصف 02   أصول التنظیم واألسالیب عصفور محمد شاكر 
 
35.072/عصف 02   أصول التنظیم واالسالیب عصفور محمد شاكر 
 
167/رشو 03  بد الحمیدرشوان حسین ع   أصول البحث العلمي 
 
167/رشو 03   أصول البحث العلمي رشوان حسین عبد الحمید 
 
339.138/معل 06  مدخل تحلیلي: أصول التسویق  معال ناجي   
 
339.138/معل 06  مدخل تحلیلي: أصول التسویق  معال ناجي   
 
658.8/أبو 07  ھ وتطبیقاتھ اإلسالمیةأسس: أصول التسویق  أبو نبعھ عبد العزیز مصطفى   
 
658.8/أبو 07  أسسھ وتطبیقاتھ اإلسالمیة: أصول التسویق  أبو نبعھ عبد العزیز مصطفى   
 
339.1.051/أبو 02   أصول التفاوض أبو شیخة نادر أحمد 
 
339.1-051/أبو 04   أصول التفاوض أبو شیخة نادر أحمد 
 
339.1-051/أبو 04  التفاوضأصول  أبو شیخة نادر أحمد   
 
339.1.051/أبو 02   أصول التفاوض أبوشیخة نادرأحمد 
 
336.2)28/(عنا 02   أصول اإلیرادات المالیة العامة في الفكر المالي اإلسالمي عنایة غازي حسین 
 
336.2)28/(عنا 02   أصول اإلیرادات المالیة العامة في الفكر المالي اإلسالمي عنایة غازي حسین 
 
336.2)28/(عنا 02   أصول اإلیرادات المالیة العامة في الفكر اإلسالمي عنایة غازي حسین 
 
336.2)28/(عنا 07   أصول اإلیرادات المالیة العامة في الفكر اإلسالمي عنایة غازي حسین 
 
330.4/الل 02   أصول اإلقتصاد الریاضي اللیثي محمد علي 
 
330.101/حشي 02  دراسة تحلیلیة مقارنة: صاد السیاسي أصول اإلقت حشیش عادل أحمد   
 
 الصفحة 22 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
330.101.541/برن 04   أصول اإلقتصاد الكلي برنییھ ب 
 
336.14/شھا 05  المالیة العامة: أصول اإلقتصاد العام  شھاب مجدي محمود   
 
336.14/شھا 03  المالیة العامة: د العام أصول اإلقتصا   
 
330.101.541/جین 05  ف.جیني    أصول اإلقتصاد الوحدي 
 
338.48/الط 02   أصول صناعة السیاحة الطائي حمید 
 
35/عثم 03   أصول علم اإلدارة العامة عثمان حسین عثمان محمد 
 
657.6/سرا 02  اإلطار: مل أصول و قواعد المراجعة و التدقیق الشا سرایا محمد السید   
 ...النظري،المعاییر و القواعد،مشا    
 
336.77.067/كوي 02   أسواق المال كویل برایان 
 
336.76/الن 03   أسواق المال و المؤسسات المالیة محاور التمویل اإلستراتیجي النجار فرید راغب 
 
336.76/حنف  05   أسواق المال و تمویل المشروعات حنفي عبد الغفار 
 
336.763/حسي 02  البورصة: أسواق األوراق المالیة  حسین عصام   
 
336.763/حسي 03  البورصة: أسواق األوراق المالیة  حسین عصام   
 
336.76/أند 01   أسواق األوراق المالیة بین ضرورات التحول اإلقتصادي و أندراوس عاطف ولیم 
 ... التحریر المالي و متطلبات    
 
336.76/كوي 02   أسواق العمالت األجنبیة كویل برایان 
 
343.232/أبو 03   مكافحة الفساد أبو سویلم أحمد محمود نھار 
 
343.232/أبو 03   مكافحة الفساد أبو سویلم أحمد محمود نھار 
 
343.222.2/یوس 03   مكافحة الفساد اإلداري والوظیفي وعالقتھ بالجریمة على یوسف أمیر فرج 
حلي واإلقلیميالمستوى الم      ... 
 
343.222.2/یوس 03   مكافحة الفساد اإلداري والوظیفي وعالقتھ بالجریمة على یوسف أمیر فرج 
 ... المستوى المحلي واإلقلیمي    
 
343.232/األ 01   مكافحة غسل األموال في ضوء التشریعات الداخلیة واإلتفاقیات األحمد وسیم حسام الدین 
 الدولیة    
 
339.747/راغ 02   أقنعة العولمة السبعة راغب نبیل 
 
339.5.012/الل 07   مقدمة إلتفاقات منظمة التجارة العالمیة الل داس بھاجیراث 
 
167/ضحا 05   مقدمة في مناھج البحث ضحاوي بیومي محمد 
 
167/حال 05   مقدمة في مناھج البحث العلمي حالق حسان 
 
167/حال 05  في مناھج البحث العلميمقدمة  حالق حسان   
 
330.43/إبر 03   مقدمة في مبادئ اإلقتصاد القیاسي إبراھیم نعمة هللا نجیب 
 
330.43/إبر 02   مقدمة في مبادئ اإلقتصاد القیاسي إبراھیم نعمة هللا نجیب 
 
657.1/الن 08   مقدمة في نظریة المحاسبة النقیب كمال عبد العزیز 
 
657.6/بني 03  حیدر محمد علي بني عطا   مقدمة في نظریة المحاسبة و المراجعة 
 
519.21/الف 02   مقدمة في نظریة اإلحتمال الفقیھ یاسمینة 
 
657.4/الم 06   مقدمة في محاسبة التكالیف المطارنة غسان فالح 
 
339.7/الھ 02   مقدمة في المالیة الدولیة الھیتي نوزاد عبد الرحمن 
 
339.7/الھ 02  ي نوزاد عبد الرحمنالھیت   مقدمة في المالیة الدولیة 
 
336.7/شاف 06   مقدمة في النقود و البنوك شافعي محمد زكي 
 
657.1:35/إبر 06   مقدمة في المحاسبة اإلداریة إبراھیم عثمان األمیرة 
 
339.13/أبو 06   مقدمة فى األعمال أبو قحف عبد السالم 
 
339.13/الح  06  صالحالحناوي محمد    مقدمة فى األعمال و المال 
 
517.91/خلي 04   مقدمة في المعادالت التفاضلیة خلیل رشدي 
 
311/أبو 04  مبادئ وتحلیل باستخدام: مقدمة في االحصاء  أبو صالح محمد صبحي   SPSS 
 
330.101.541/حسي 12   مقدمة في االقتصاد الكلي حسین مجید علي 
 
 الصفحة 23 



 
النسخ.ع  قم اإلستدالليالر  الجماعة/مؤلف   عنوان الوثیقة 
 
339.13/الح 03   مقدمة في االعمال و المال الحناوي محمد صالح 
 
330.34/عري 03   مقدمة في التنمیة و التخطیط اإلقتصادي عریقات حربي محمد 
 
330.4/الل 01   مقدمة في التحلیل اإلقتصادي اللیثي محمد علي 
 
330.4/الل 01  محمد علي اللیثي   مقدمة في التحلیل اإلقتصادي 
 
330.101.542/عبد 08   مقدمة في التحلیل اإلقتصادي الجزئي عبد الجبار عفاف  سعید 
 
330.101.541/حسي 06   مقدمة في التحلیل اإلقتصادي الكلي حسین مجید علي 
 
339.138/محم 03   مقدمة في التسویق المباشر محمود دالیا محمد عبد هللا 
 
339.138/محم 03   مقدمة في التسویق المباشر محمود دالیا محمد عبد هللا 
 
512/الت 02   مقدمة في الجبر الخطي التمیمي علي جاسم 
 
330.43/شري 01   مقدمة في القیاس اإلقتصادي شریف عصام عزیز 
 
339.1/شاف 03   مقدمة في العالقات الالقتصادیة الدولیة شافعي محمد زكي 
 
658.15/آل ش 03   مقدمة في اإلدارة المالیة المعاصرة آل شبیب درید كامل 
 
658.15/آل ش 02   مقدمة في اإلدارة المالیة المعاصرة آل شبیب درید كامل 
 
658.15/عقل 04   مقدمة في اإلدارة المالیة والتحلیل المالي عقل مفلح محمد 
 
658.15/الش 04  ة و التحلیل الماليمقدمة في اإلدار الشنطي أیمن   
 
311.1/منص 02   مقدمة في اإلحصاء منصور عوض 
 
311.1/أبو 04  مبادئ و تحلیل بإستخدام: مقدمة في اإلحصاء  أبو صالح محمد صبحي   SPSS 
 
311.1/صال 03  مبادئ و تحلیل بإستخدام: مقدمة في اإلحصاء  صالح محمد  أبو صبحي   SPSS . 
 
311.1/الن 02  محمد عبد العال النعیمي   SPSS  مقدمة في اإلحصاء مع تطبیقات على برنامج 
 
336.745.3/الح 02  تحلیل األوراق المالیة و إدارة المخاطر: مقدمة في اإلستثمار  الحناوي محمد صالح   
 
330/قري 03   مقدمة في اإلقتصاد قریصة صبحي تادرس 
 
330/بكر 02   مقدمة في اإلقتصاد بكري كامل 
 
330/یسر 01   مقدمة في اإلقتصاد یسري أحمد عبد الرحمن 
 
330/قري 01   مقدمة في اإلقتصاد قریصة صبحي تادرس 
 
336.7/ناش 02   مقدمة في اإلقتصاد النقدي و المصرفي ناشر سوزي 
 
336.7/ناش 14   مقدمة في اإلقتصاد النقدي و المصرفي ناشد سوزي عدلي 
 
330.101.542/أبو 14  السعود محمدي فوزيأبو    مقدمة في اإلقتصاد الجزئي مع التطبیقات 
 
330.101.542/عوا 02   مقدمة في اإلقتصاد الجزئي المعاصر عواد فتحي أحمد ذیاب 
 
330.4/إبر 02   مقدمة في اإلقتصاد الریاضي إبراھیم نعمة هللا نجیب 
 
330.101.541/الش 01  صاد الكليمقدمة في اإلقت الشناوي إسماعیل أحمد   
 
330.101.541/أبو 02   مقدمة في اإلقتصاد الكلي أبو سعود محمد فوزي 
 
330.101.541/أبو 04   مقدمة في اإلقتصاد الكلي مع التطبیقات أبو السعود محمدي فوزي 
 
330.14/عثم 01  مدخل تحلیلي معاصر-مالیة عامة : مقدمة في اإلقتصاد العام  عثمان سعید عبد العزیز   
 
65.012.4/الش 02   مقدمة في تحلیل وتصمیم نظم المعلومات الشنطي أیمن 
 
65.012.4/الش 02   مقدمة في تحلیل وتصمیم نظم المعلومات الشنطي أیمن 
 
330.45/الط 05   مقدمة في بحوث العملیات الطراونة محمد 
 
330.45/مقب 06   مقدمة في بحوث العملیات مقبل یزن ابراھیم 
 
330.45/طال 05   مقدمة في بحوث العملیات الطراونة محمد أحمد 
 
330.45/الط 05   مقدمة في بحوث العملیات الطراونة محمد أحمد 
 
330.45/حمد 10   مقدمة في بحوث العملیات حمدان فتحي خلیل 
 
330.45/الط 03   introduction to = مقدمة في بحوث العملیات الطراونة محمد أحمد 
    operations research 
 
330/روب 05   مقدمة في علم االقتصاد الحدیث روبنسون جوان 
 
 الصفحة 24 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
65.012.4/أ/الث 01  كتاب أول: مقدمة في علم اإلدارة  تایلور الثالث برنارد   
 
65.012.4/ب/الث 02   مقدمة في علم اإلدارة، كتاب الثاني تایلور الثالث برنارد 
 
330/یون 01   مقدمة في علم اإلقتصاد یونس محمود 
 
330:551.588/الق 04   مقدمة في علم إقتصاد البیئة القریشي محمد صالح تركي 
 
65.011/عبي 03   مقدمة في إدارة اإلنتاج و العملیات عبیدات سلیمان خالد 
 
65.011/عبي 02  ان خالدعبیدات سلیم   مقدمة في إدارة اإلنتاج والعملیات 
 
640.412/قمح 03  وإدارة األغذیة والمشروعات: أقسام الفندق السیاحي ووظائفھا  قمحیة ولید امین   
 
330.43/الر 03   مقومات اإلقتصاد الرقمي و مدخل إلى إقتصادیات اإلنترنیت الروز حسن مظفر 
 
657.372/فرك  03  ل موجھة في الموازنات التقدیریةأعما فركوس محمد   
 
657.372/فرك 05   أعمال موجھة في الموازنات التقدیریة فركوس محمد 
 
336.22/أ/بنا 20  الضرائب مصلحتك:  1.ج: أعمال موجھة في تقنیات الجبایة  بن اعماره منصور   
 أوال    
 
336.22/أ/بنا 05  الضرائب مصلحتك أوال 1ج: ایة أعمال موجھة في تقنیات الجب بن اعماره منصور   
 
336.71/الج 01   أعمال البنوك الجنبیھي منیر محمد 
 
330.34)1- 773/(اإل 03   معالم اإلستراتیجیة للتنمیة اإلقتصادیة والقومیة في البلدان النامیة اإلقداحي ھشام محمود 
 
347.731.1/لطف 02  الوضعیة و األحكام الشرعیة معامالت البورصة بین النظم لطفي أحمد أحمد محمد  . 
 
657.41/الم 01  األساس النظري و التطبیق المحاسبي(معاییر المحاسبة المالیة الملیجي فؤاد السید   ) 
 
657.41/أبو 05  الجوانب النظریة و: معاییر المحاسبة و اإلبالغ المالي الدولیة  أبو نصار محمد   
 العملیة    
 
657.41/أبو 02  حمدأبونصار م  الجوانب النظریة: معاییر المحاسبة واإلبالغ المالي الدولیة    
 والعلمیة    
 
332.14/غني 02  فلسفتھا وأنواعھا ومنھجیة إعدادھا وتطبیقاتھا: معاییر التخطیط  غنیم عثمان محمد   
 ... في مجال التخطیط    
 
332.14/غني 02  واعھا ومنھجیة إعدادھا وتطبیقاتھافلسفتھا وأن: معاییر التخطیط  غنیم عثمان محمد   
 ... في مجال التخطیط    
 
339.7/الج 05  2007معاییر التقاریر المالیة الدولیة  الجعارات خالد جمال   IFRSs & IASs 
 
339.7/جمع 02  معاییر المحاسبة الدولیة: معاییر التقاریر المالیة الدولیة  جمعة أحمد حلمي   
 
339.7/جري 02  ج ھیني قانجریونن  دلیل التطبیق: معاییر التقاریر المالیة الدولیة    
 
339.7/جري 02  دلیل التطبیق: معاییر التقاریر المالیة الدولیة  جریوننج ھیني قان   
 
657.6/علي 02   معاییر الرقابة والمراجعة الداخلیةوفقا ألحدث اإلصدارات الدولیة علي عبد الوھاب نصر 
 ...مدخل دولي مقا :    
 
330.322/الع 01   BOT معاییر السالمة اإلستثماریة و مشروعات العشماوي شكري رجب 
 
)038(339.164.4/مطر 01   : معجم مصطلحات التجارة اإللكترونیة مطر لین صالح 
 عربي،انكلیزي،انكلیزي،عربي،فرنسي،انكلیزي،عربي    
 
)038(336:35/أبو 02  إنجلیزي- عربي: طلحات المالیة واإلداریة معجم المص أبو كرش شریف مصباح   
 
)038(336:35/أبو 02  إنجلیزي- عربي: معجم المصطلحات المالیة واإلداریة  أبو كرش شریف مصباح   
 
)038(33:336/ھني 03   : معجم المصطلحات االقتصادیة و المالیة ھني مصطفى 
 ...عربي،إنجلیزي،فرنسي مع مسردین لاللفاظ ال    
 
)038(33/وبد 04  انجلیزي،فرنسي،عربي: معجم المصطلحات اإلقتصادیة  بدوي زكي   
 
)038(33/غوش 02   معجم المصطلحات اإلقتصادیة مصرفیة و مالیة و تجاریة و غوشھ نافذ خالد 
إنك: األمور المرتبطة بھا      ... 
 
)038(339:336/أبو 02  زي،فرنسي،عربيإنجلی: معجم التجارة و المال  أبو نصري جمیل جورج   
 
)038(35/الخ 02  موسوعة إداریة شاملة لمصطلحات اإلدارة العامة: معجم اإلدارة  الخالدي إبراھیم بدر شھاب   
 وإدارة األعمال    
 
)038(35/الخ 02  موسوعة إداریة شاملة لمصطلحات اإلدارة العامة: معجم اإلدارة  الخالدي إبراھیم بدر شھاب   
لوإدارة األعما      
 
 الصفحة 25 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
)038(33/الف 02  عربي مع التعاریف باللغتین-إنجلیزي: معجم اإلقتصاد المعاصر  الفاروقي تحسین التاجي   
 العربیة واإلنجلیزیة    
 
)038(33/الف 02  عربي مع التعاریف باللغتین-إنجلیزي: معجم اإلقتصاد المعاصر  الفاروقي تحسین التاجي   
 العربیة واإلنجلیزیة    
 
)038(65.012.41/الص 02  إنجلیزي،عربي: معجم إدارة الموارد البشریة و شؤون العاملین  الصحاف حبیب   
 
330.33.01/الع 03   أفاق األزمة اإلقتصادیة العمري بشیر 
 
657.633/عطي 03  لمسؤلیات مراجع الحسابات في بیئة العولمة أفاق جدیدة عطیة أحمد صالح   
 
330/الت 03  إزدھار أم إنھیار-حركة التقدم التقني : أفاق إقتصاد السوق  التل نادر إدریس   
 الرأسمالیة    
 
332.14/الو 03   مفاھیم معاصرة في التخطیط اإلستراتیجي الولید بشار یزید 
 
332.14/الو 03  م معاصرة في التخطیط اإلستراتیجيمفاھی الولید بشار یزید   
 
2ج/65.012.4/الي 01   مفاھیم معاصرة في اإلدارة  اإلستراتیجیة و نظریة الیاسري أكرم محسن 
اإستراتجیة المزیج التز(المنظمة     ... 
 
3ج/65.012.4/الي 01   مفاھیم معاصرة في اإلدارة اإلستراتجیة و نظریة الیاسري أكرم محسن 
المن-المعرفة اإللكترونیة(المنظمة     ... 
 
6ج/65.012.4/الي 02   مفاھیم معاصرة في اإلدارة اإلستراتجیة و نظریة الیاسري أكرم محسن 
الرصد البیئي،الذكاء التن(المنظمة     ... 
 
5ج/65.012.4/الي 01   مفاھیم معاصرة في اإلدارة اإلستراتجیة و نظریة الیاسري أكرم محسن 
اع التنظیمي،إستراتجيالصر(المنظمة     ... 
 
4ج/65.012.4/الي 01   مفاھیم معاصرة في اإلدارة اإلستراتجیة و نظریة الیاسري أكرم محسن 
تكنولوجیا المعلومات المص(المنظمة     ... 
 
7ج/65.012.4/الي 02  إدارة(مفاھیم معاصرة في اإلدارة اإلستراتجیة و نظریة المنظمة الیاسري أكرم محسن   
معرفة،التعلم التال     ... 
 
1ج/65.012.4/الي 02  إدارة(مفاھیم معاصرة في اإلدارة اإلستراتجیة و نظریة المنظمة الیاسري أكرم محسن   
 ...الجودة الشاملة، ال    
 
339.138/عاط 02   مفاھیم تسویقیة حدیثة عاطف زاھر عبد الرحیم 
 
659.4/الع 02  العالقات العامة مفاھیم جدیدة في العدوي فھمي محمد   
 
659.4/الع 02   مفاھیم جدیدة في العالقات العامة العدوي فھمي محمد 
 
65.012.41/عبد 04   مفاھیم جدیدة في إدارة الموارد البشریة عبد الرحیم زاھر 
 
330.1/عبد 09   مفاھیم و نظم إقتصادیة عبد الرحمان إسماعیل 
 
330.34/الب 02  ھیم وإتجاھات إستیراتیجیة في التنمیة اإلقتصادیة سیاسیا فيمفا البیاتي فارس رشید   
 الوطن العربي    
 
336.74/حدا 03  مدخل تحلیلي و نظري: مھارات النقود و المصارف  حداد أكرم   
 
159.924/محم 02   مھارات المدرب محمد حسنین حسین 
 
339.1-051/ماه 06   مھارات التفاوض ماھر أحمد 
 
339.1- 051/كما 02   مھارات التفاوض ودبلوماسیة اإلقناع كمال إیھاب 
 
658.3/ھیز 02   مھارات التواصل بین األفراد في العمل ھیز جون 
 
658.3/الس 02   مھارات اإلتصال السكارنة بالل خلف 
 
65.012.45/مسل 02   مھارات اإلتصال اإلداري والحوار مسلم عبد هللا حسن 
 
331.108/الن 01  ار فریدالنج   مھارات و فنون السلوك التنظیمي اإلستراتیجي 
 
374.74/توف 02  صیاغة المناقصات والتعاقدات: مھج المھارات المتخصصة  توفیق عبد الرحمان   
 
331.1/بنق 03  دروس و تطبیقات"إلحصاء الوصفي و الحیوي  بن قانة اسماعیل محمد  " 
 
364.66/مسع 02  كلة الفقر في عصر العولمةمواجھة مش مسعد محي محمد   
 
65.012.4/كسن 18   مواضیع متنوعة في إدارة األعمال كسنة أمحمد 
 
339.164.4/ابر 02   لوجستیات التجارة االلكترونیة ابراھیم خالد ممدوح 

 

 الصفحة 26 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
316.343.62:321/شكر 01  مد فؤادشكر مح  الصراع بین البرجوازیة و 1.ج: أوربا في القرن التاسع عشر    
1848-1789اإلقطاع    17.    
 
316.343.62:321/شكر 01  الصراع بین البرجوازیة و 2.ج: أوربا في القرن التاسع عشر  شكر محمد فؤاد   
1848-1789اإلقطاع    17.    
 
316.343.62:321/شكر 01  الصراع بین البرجوازیة و 3.ج: ا في القرن التاسع عشر أورب شكر محمد فؤاد   
1848-1789اإلقطاع    17.    
 
65.012.41/مصط 02  مع نموذج: سؤال في إدارة الموارد البشریة  100موسوعة  مصطفي محمد كمال   
 ...إرشادي لنظام إدارة الموار    
 
657.41/1ج/عطي 02  معاییر إعداد وعرض:  1اییر الحاسبة الدولیةجموسوعة مع عطیة محمد عبد الحمید محمد   
 ........ -القوائم المالیة    
 
657.41/2ج/عطي 02  معاییر إعداد وعرض:  2موسوعة معاییر الحاسبة الدولیةج عطیة محمد عبد الحمید محمد   
 ........ -القوائم المالیة    
 
)031(33:311/ھیك 02  صطلحات اإلقتصادیة و اإلحصائیةموسوعة الم ھیكل عبد العزیز فھمي   
 
)031(341.23/أ/الف 01  أھداف األمم المتحدة ومبادئھا:  1.ج: األمم المتحدة  الفتالوي سھیل حسین   
 
)031(341.23/أ/الف 01  أھداف األمم المتحدة ومبادئھا:  1.ج: األمم المتحدة  الفتالوي سھیل حسین   
 
)031(341.23/ب/الف 01  یل حسینالفتالوي سھ  أجھزة األمم المتحدة:  2.ج: األمم المتحدة    
 
)031(341.23/ب/الف 01  أجھزة األمم المتحدة:  2.ج: األمم المتحدة  الفتالوي سھیل حسین   
 
)031(341.23/ت/الف 01  اإلنجازات واإلخفاقات:  3.ج: األمم المتحدة  الفتالوي سھیل حسین   
 
)031(341.23/ت/الف 01  سھیل حسین الفتالوي  اإلنجازات واإلخفاقات:  3.ج: األمم المتحدة    
 
656.062/حمد 02   األمن الصناعي و إدارة محطات الخدمة حمدي نھاد عطا 
 
656.062/حمد 02   األمن الصناعي وإدارة محطات الخدمة حمدي نھاد عطا 
 
656.062/حمد 02   األمن الصناعي وإدارة محطات الخدمة حمدي نھاد عطا 
 
330.1)28/(الق 02   األمن اإلقتصادي من منظور إسالمي القضاة معن خالد 
 
330.1)28/(الق 02   األمن اإلقتصادي من منظور إسالمي القضاة معن خالد 
 
65.011.3/قطي 02   األمن الوطني وإدارة األزمات قطیش نواف 
 
330)=411.21/(الب 02  ي إقتصادیات البلدان العربیةالمالمح الرئیسیة ف البطریق یونس أحمد   
 
339.137.2/أحم 03  التنافسیة والبدائل االستلراتیجیة- المنافسة  أحمد زغدار  . 
 
339.137.2/زغد 02   المنافسة التنافسیة والبدائل اإلستراتیجیة زغدار أحمد 
 
339.137.2/زغد 02   المنافسة التنافسیة والبدائل اإلستراتیجیة زغدار أحمد 
 
339.137.2/عمر 02  دراسة: حمایتھا - المنافسة في منظمة التجارة العالمیة تنظیمھا عمران جابر فھمي   
القانون األ- مقارنة     ... 
 
339.137.2/عمر 02  دراسة: حمایتھا - المنافسة في منظمة التجارة العالمیة تنظیمھا عمران جابر فھمي   
القانون األ- مقارنة     ... 
 
339.137.2:330.3/یوك 02  قوة األسواق التنافسیة: المنافسة والتنمیة  یوكس سوزان   
  4   
 
339.137.2:330.3/یوك 02  قوة األسواق التنافسیة: المنافسة والتنمیة  یوكس سوزان   
  4   
 
658.56/توف 02  األسالیب والطرق: منھج الجودة الشاملة : المناھج التدریبیة  توفیق عبد الرحمن   
ائیة لمراقبة ااإلحص     ... 
 
658.56/توف 02  إیزو1400منھج الجودة الشاملة،مواصفات: المناھج التدریبیة  توفیق عبد الرحمان   
 للبیئة    
 
65.012.41/توف 02  الموارد البشریة شریكا إستراتیجیا: المناھج التدریبیة  توفیق عبد الرحمان   
 
657.41/توف 02  التحلیل المالي و ترشید قرارات اإلستثمار: التدریبیة  المناھج توفیق عبد الرحمان   
 
54.012.4/توف 02  التخطیط اإلستیراتیجي والتفكیر اإلبداعي: المناھج التدریبیة  توفیق عبد الرحمان   
 
65/توف 02  اإلتصال الفعال: المناھج التدریبیة  توفیق عبد الرحمان   
 
35.07/توف 02  اإلدارة باألھداف وقیاس النتائج: اھج التدریبیة المن توفیق عبد الرحمان   

 
 الصفحة 27 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
65.012.41/توف 02  تنمیة الموارد البشریة: المناھج التدریبیة  توفیق عبد الرحمان   
 
)038/(بنأ 01  نكلیزي فرنسي و عربيقاموس بثالث لغات إ: المنیر  بن أشنھوا یاسین   
 
336.7/الج 01   المنشآت المالیة الجزیري عبد هللا 
 
658.8/الم 06  مدخل وصفي و(إدارة منافذ التوزیع : المنشآت التسویقیة  المرسي جمال الدین محمد   
 (تحلیلي    
 
336.74/موس 04  المحلیة والدولیة: المؤسسات المالیة  موس شقیري نوري   
 
336.74/موس 02   المؤسسات المالیة المحلیة والدولیة موسى شقیري نوري 
 
336.74/موس 02   المؤسسات المالیة المحلیة والدولیة موسى شقیري نوري 
 
334.71/خون 08   المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومشكالت تمویلھا خوني رابح 
 
334.72)65/(زغد 03  بع اإلقتصادي في الجزائرالمؤسسات اإلشتراكیة ذات الطا زغدودي علي   
 
334.76/روث 01   Rutherford Malcolm  المؤسسة القدیمة والجدیدة: المؤسسات في علم اإلقتصاد  
 
374.72.03/ج/ جنا 6  إجتھادات و نصوص قانونیة: المؤسسة التجاریة  حنا بدوي   
 
339.138/محم 02  المعلومات اإللكترونیة بمكتبة األنشطة التسویقیة لخدمات محمد عماد حسن عبد الحفیظ   
 ...اإلسكندریةك دراسة تحلیل    
 
334.72/عدو 10  موقعھا في اإلقتصاد، وظائفھا وتسییرھا: المؤسسة اإلقتصادیة  عدون ناصر دادي   
 
35.07/كلي 03  .كلیج ستیوارت ر  دراسات في منظمات عالم ما بعد الحداثة: المنظمات الحدیثة    
 
35.07)100/(أبو 02   المنظمات الدولیة أبو العطا ریاض صالح 
 
35.07)100/(أبو 02   المنظمات الدولیة أبو العطا ریاض صالح 
 
35.07) 100/( رخا 04   المنظمات الدولیة المعاصرة رخا طارق عزت 
 
35.071/كشك 04   المنظمات و أسس إدارتھا كشك محمد بھجت جاد هللا 
 
657.1/عثم 01  میرة ابراھیمعثمان األ  الفروع، البنوك التجاریة،: األنظمة المحاسبیة المتخصصة    
 ... شركات التأمین، الوحدات    
 
657.1/عبد 06  الفروع، البنوك التجاریة،: األنظمة المحاسبیة المتخصصة  عبداللطف ناصر نور الدین   
 ... شركات التأمین، الوحدات    
 
658.516/حمو 02  دخضیر كاظم حمو  2000:  9000: المنظمة الدولیة للتوحید القیاسي األیزو    
 
658.516/حمو 02  2000:  9000: المنظمة الدولیة للتوحید القیاسي األیزو  خضیر كاظم حمود   
 
339.5.012/لعش 10   المنظمة العالمیة للتجارة لعشب محفوظ 
 
35.081/عقي 04  األفراد، الھیكل، الھدف، التكنولوجیا،: المنظمة و نظریة التنظیم  عقیلي عمر وصفي   
 المھمة    
 
339.9/عبد 03   المنظور اإلستراتیجي للتحوالت اإلقتصادیة للقرن الحادي عبد المطلب عبد الحمید 
 والعشرین    
 
338.262/صال 04  دراسة المفاھیم: المنھج التنموي البدیل في اإلقتصاد اإلسالمي  صالحي صالح   
ف واألولويواألھدا     ... 
 
658.56/عبد 01   المنھج العلمي إلدارة الجودة الشاملة عبد العظیم حمدى 
 
330)165/(الھ 03   المنھج و اإلقتصاد المعرفي الھاشمي عبد الرحمان 
 
330)165/(الھ 03   المنھج و اإلقتصاد المعرفي الھاشمي عبد الرحمن 
 
339.7/مطر 05  دولیةالمالیة ال مطر موسى سعید   
 
339.7/الق 04   المالیة الدولیة القریشي محمد صالح 
 
339.7/آل ش 02   المالیة الدولیة آل شبیب درید كامل 
 
339.7/آل ش 02   المالیة الدولیة آل شبیب درید كامل 
 
339.7/الع 01  نظریة و تطبیق: المالیة الدولیة  العامري سعود جاید مشكور   
 
339.7/الع 03  ري سعود جاید مشكورالعام  نظریة و تطبیق: المالیة الدولیة    
 
339.7/الع 02  نظریة وتطبیق: المالیة الدولیة  العامري سعود جاید مشكور   
 
339.7/شكر 08  العمالت األجنبیة و المشتقات المالیة بین: المالیة الدولیة  شكري ماھر   
 (النظریة و التطبیق)    
 
 الصفحة 28 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
336.1/زغد 10   المالیة العامة زغدود علي 
 
336.14/خلف 03   المالیة العامة خلف فلیح حسن 
 
336.14/خلف 03   المالیة العامة خلف فلیح حسن 
 
336.14/الح 01   المالیة العامة الحاج طارق 
 
336.1/خرب 03  ة العامةالمالی خربوش حسني   
 
336.14/الح 03   المالیة العامة الحاج طارق 
 
336.1/عثم 01  مدخل تحلیلي معاصر: المالیة العامة  عثمان سعید عبد العزیز   
 
336.1/عتم 03  مدخل تحلیلي معاصر: المالیة العامة  عتمان سعید عبد العزیز   
 
336.1/عطو 02  بیة وموازنة الدولةالنظم الضری: المالیة العامة  عطوي فوزي   
 
336/الم 01  النفقات العامة و اإلیرادات العامة: المالیة العامة  المحجوب رفعت   
 
336.14/ناش 06  النفقات العامة،اإلیرادات العامة،المیزانیة العامة: المالیة العامة  ناشد سوزي عدلي   
 
336.14/بعل 08  العامة،اإلیرادات العامة،المیزانیة العامة النفقات: المالیة العامة  بعلي محمد الصغیر   
 
336.14/الب 06  الضرائب و النفقات العامة: المالیة العامة  البطریق یونس أحمد   
 
336.1/الن 16  تحلیل أسس اإلقتصادیات المالیة: المالیة العامة  النقاش غازي عبد الرزاق   
 
336.1)28/(سمح 02  مة من منظور إسالميالمالیة العا سمحان حسین محمد   
 
336.1)28/(سمح 02   المالیة العامة من منظور إسالمي سمحان حسین محمد 
 
336.1/الع 09   المالیة العامة و التشریع المالي الضریبي العلي عادل فلیح 
 
336.1/الق 02   المالیة العامة و التشریع الضریبي القیسي أعاد حمود 
 
336/فوز 02  مفوزي عبد المنع   المالیة العامة و السیاسات المالیة 
 
336/فوز 02   المالیة العامة و السیاسات المالیة فوزي عبد المنعم 
 
336.22/الب 03  تقدیر وتحلیل الموازنة العامة: المالیة العامة والنظم الضریبیة  البابلي عدلي   
 ...في الشریعة والق    
 
336.1/ذني 06  یة العامة والتشریع الماليالمال ذنیبات محمد جمال   
 
336.1/الق 04   المالیة العامة والتشریع الضریبي القیسي أعاد حمود 
 
336.1/الق 04   المالیة العامة والتشریع الضریبي القیسي أعاد حمود 
 
339.9/ داد  10  س.دادایان ف   النماذج اإلقتصادیة العالمیة 
 
657.1/حنا 03  ج المحاسبي المعاصر من المبادئ الى المعاییرالنموذ حنان رضوان حلوه   
 
657/خال 15   المبادئ األساسیة للمحاسبة العامة و المخطط المحاسبي الوطني خالص صافي صالح 
 
657/خال 10   المبادئ األساسیة للمحاسبة العامة و المخطط المحاسبي الوطني خالص صافي صالح 
 
330.322.3/فري 03  األساسیة لالستثمار العقاري و تأمین المخاطر و اعادة المبادئ فریمان ج   
 .التمویل    
 
340/سلط 01   المبادئ القانونیة العامة لطلبة كلیة التجارة سلطان أنور 
 
65.012.4/بلو 06   المبادئ و اإلتجاھات الحدیثة في إدارة المؤسسات بلوط حسن إبراھیم 
 
351.79/الط 02   اآلثار السیاسیة واإلقتصادیة للمیاه الطویل رواء زكي یونس 
 
336.77/زھر 02   اآلثار اإلقتصادیة للبطاقات البنكیة زھران آمال أحمد موسى 
 
336.763)28/(شطن 06   اآلثار اإلقتصادیة ألسواق األوراق المالیة من منظور اإلقتصاد شطناوي زكریا سالمة عیسى 
 اإلسالمي    
 
339.727.22/مبر 04  نزیھ عبد المقصود مبروك   األثار اإلقتصادیة لإلستثمارات األجنبیة 
 
336.5/عاي 02  دراسة: اآلثار اإلقتصادیة الكلیة لسیاسة اإلنفاق الحكومي  عایب ولید عبد الحمید   
 ...تطبیقیة قیاسیة لنماذج    
 
336.5/عاي 02  دراسة: ق الحكومي اآلثار اإلقتصادیة الكلیة لسیاسة اإلنفا عایب ولید عبد الحمید   
 ...تطبیقیة قیاسیة لنماذج    
 
316.776.3/األ 06   اآلثار اإلقتصادیة و اإلجتماعیة لثورة اإلتصاالت و تكنولوجیا األخرس إبراھیم 
 ...المعلومات على الدو    

 
 الصفحة 29 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
070)003/(فلح 02  الطباعة و الصحافة اإللكترونیة و الوسائط: النشر اإللكتروني  فلحي محمد جاسم   
 المتعددة    
 
336.74/حسي 08   النقد و السیاسة النقدیة في إطار الفكرین اإلسالمي و الغربي حسین رحیم 
 
336.71/الج 04   النقود اإللكترونیة الجنبیھي منیر محمد 
 
336.74)28/(رمض 02  عاطف منصور محمد رمضان   النقود اإلسالمیة و أھمیتھا في دراسة التاریخ و األثار و 
 الحضارة اإلسالمیة    
 
336.74/عما 01  دراسة مقارنة: النقود و آثارھا في تقییم الحقوق و الواجبات  عمارة محمد أحمد عطا   
 
336.74/الش 02  ة النقدیةالنقود و المصاریف و النظری الشمري ناظم محمد نوري   
 
336.74/عبد 05   النقود و المصارف عبد هللا عقیل جاسم 
 
336.74/حدا 15  مدخل تحلیلي و نظري: النقود و المصارف  حداد أكرم   
 
336.7/حدا 03  مدخل تحلیلي و نظري: النقود و المصارف  حداد أكرم   
 
336.74/حدا 03  نظريمدخل تحلیلي و : النقود و المصارف  حداد أكرم   
 
336.7/الس 03   money banking = النقود و المصارف و األسواق المالیة السید علي عبد المنعم 
    finacial markets 
 
336.7/الس 12   النقود و المصارف و االسواق المالیة السید علي عبد المنعم 
 
336.74/كام  03   النقود و البنوك كامل أسامة 
 
336.74/ھاش 03  إسماعیل محمد ھاشم   النقود و البنوك 
 
336.74/كام  03   النقود و البنوك كامل أسامة 
 
336.74/قري 02   النقود و البنوك قریصة صبحي تادرس 
 
336.74/خري  10   النقود و البنوك خریس جمال 
 
336.74/جلد 01   النقود و البنوك جلدة سامر بطرس 
 
336.74/جلد 03  نقود و البنوكال جلدة سامر بطرس   
 
336.74/الب 03   النقود و البنوك بین النظریة و التطبیق البكري انس 
 
336.74/الط 03   النقود و البنوك و المؤسسات المالیة الطاھر عبد هللا 
 
336.74/الح 03   النقود و البنوك و المصارف المركزیة الحالق سعید سامي 
 
336.7:339/قري 15  سقریصة صبحي تادر   النقود و البنوك و العالقات اإلقتصادیة الدولیة 
 
336.71/ھال 05   النقود و التمویل الدولي ھالوود سى بول 
 
336.74/مال 04  قضایا نقدیة و مالیة: النقود و السیاسات النقدیة الداخلیة  مالك وسام   
 
336.74/مفت 03   النقود و السیاسة النقدیة مفتاح صالح 
 
336.74/الو 02   النقود والمصارف الوادي محمود حسین 
 
336.74/الو 02   النقود والمصارف الوادي محمود حسین 
 
336.74/الع 03   النقود والمصارف العبیدي رئد عبد الخالق عبد هللا 
 
336.74/الش 02   النقود والمصارف والنظریة النقدیة نوري الشمري ناظم محمد 
 
336.74/الع  03  رشادالعصار    النقود والبنوك 
 
336.74/جلد 02   النقود والبنوك جلدة سامر بطرس 
 
336.74/جلد 02   النقود والبنوك جلدة سامر بطرس 
 
336.74/الع 03   النقود والبنوك العصار رشاد 
 
336.74/الب 07   النقود والبنوك بین النظریة و التطبیق البكري أنس 
 
336.74/الح 02  سامي الحالق سعید   النقود والبنوك والمصارف المركزیة 
 
336.74/الح 02   النقود والبنوك والمصارف المركزیة الحالق سعید سامي 
 
336.74/الد 04   النقود والبنوك والبورصة الدسوقي إیھاب 
 
336.74:339.1/عجم 02   النقود والبنوك والعالقات اإلقتصادیة الدولیة عجمیة محمد عبد العزیز 
 
336.74:339.1/عجم 02   النقود والبنوك والعالقات اإلقتصادیة الدولیة عجمیة محمد عبد العزیز 

 
 الصفحة 30 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
336.74:330.322/تور 01   النقود والبنوك واإلستثمار والدراسات اإلقتصادیة تور جمیل فائق 
 
336/كوه 03  المبادىء و التطبیقات: النظم المالیة و التمویلیة  كوھین مائییر   
 
336كوه  04  المبادئ والتطبیقات: النظم المالیة و التمویلیة  كوھین مائییر   
 
357.1/الغ 03   النظم المحاسبیة المتخصصة الغبان فائزة ابراھیم محمود 
 
336.22/الب 02  ةالنظم الضریبی البطریق یونس أحمد   
 
336.226/عبد 02  دراسة مقارنة ضریبة الدخل الضرائب: النظم الضریبیة  عبدهللا خالد أمین   
 الجمركیة ضریبة المبیعات    
 
336.2.01/حجا 02   النظم الضریبیة بین النظریة و التطبیق حجازي المرسي السید 
 
339.9/خلف 02  شتراكیة،اإلسالمالرأسمالیة،اإل: النظم اإلقتصادیة  خلف فلیح حسن   
 
339.9/ستج 02  العولمة واثرھا السلبي علي: النظم اإلقتصادیة العالمیة الجدیدة  ستجلیز جوزیف   
 الشعوب    
 
336.7)65/(سعي 01  1830-1800(النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانیة  سعیدوني ناصر الدین  ) 
 
336.7)65/(سعي 01  1830- 1800(ظام المالي للجزائر في الفترة العثمانیةالن سعیدوني ناصر الدین  ) 
 
336.7)28/(الك 03  دراسة مقارنة: النظام المالي اإلسالمي  الكفراوي عوف محمود   
 
336.7)28/(أیو 02   النظام المالي في اإلسالم أیوب محمد 
 
336.7)28/(أیو 02   النظام المالي في اإلسالم أیوب محمد 
 
657.372.12/بدو 03  الھادفة للربح وغیر الھادفة للربح: النظام المحاسبي للمنظمات  بدوي محمد عباس   
 
339/شلب 02  رؤیة من العالم: النظام التجاري الدولي من ھافانا إلى الدوحة  شلبي علي مغاوري   
 الثالث    
 
336.221.4/عثم 03  مدخل تحلیلي معاصر:  النظام الضریبي و أھداف المجتمع عثمان سعید عبد العزیز   
 
336.2.01/عثم 05  مدخل تحلیلي معاصر: النظام الضریبي وأھداف المجتمع  عثمان سعید عبد العزیز   
 
339.5.012/خلي 01  دراسة نقدیة: النظام القانوني لمنظمة التجارة اللعالمیة  خلیفة إبراھیم أحمد   
 
347.72.04/ الس  03  دراسة مقارنة: ام القانوني لتحول الشركات النظ السبك صبرى مصطفى حسن   
 
339.9)28/(حلم 03  رؤیة نقدیة فى ضوء مقاصد الشریعة: النظام العالمى الجدید  حلمى محمد أحمد   
 اإلسالمیة    
 
339.9/حسي 05   النظام العالمي الجدید و المتغیرات الدولیة حسین خلیل 
 
339.9/الع 02  العالمي الجدید والعرب النظام العزة محمد محمود   
 
339.9/الع 02   النظام العالمي الجدید والعرب العزة محمد محمود 
 
311/الز 02   SPSS النظام اإلحصائي الزعبي محمد بالل 
 
339.9/عبد 06   النظام اإلقتصادي العالمي الجدید و آفاقھ المستقبلیة بعد أحداث عبد الحمید عبد المطلب 
 سبتمبر 11    
 
338.246.025/عبد 05  الخصخصة،العولمة،اإلقتصاد: المتغیرات العالمیة للمنظمات  عبد الرحیم محمد إبراھیم   
 المعرفي    
 
330.8/مزي 05   النظریات االقتصادیة عند ابن خلدون و أسسھا من الفكر مزیان عبد المجید 
 ...اإلسالمي و الواقع االجتماع    
 
341.238/فھم 02  د القادر محمدفھمي عب   النظریات الجزئیة والكلیة في العالقات الدولیة 
 
341.238/فھم 02   النظریات الجزئیة والكلیة في العالقات الدولیة فھمي عبد القادر محمد 
 
330.1)28/(إرش 02   النظریات اإلقتصادیة المؤثرة في النشاط اإلقتصادي وضوابطھا إرشید محمود عبد الكریم 
ق اإلسالميفي السو      
 
330.1)28/(إرش 02   النظریات اإلقتصادیة المؤثرة في النشاط اإلقتصادي وضوابطھا إرشید محمود عبد الكریم 
 في السوق اإلسالمي    
 
339.1/مصب 15   النظریة المعاصرة في تحلیل العالقات الدولیة مصباح عامر 
 
159.98/الت 02  ي القیاسالنظریة الحدیثة ف التقي أحمد محمد   
 
159.98/الت 02   النظریة الحدیثة في القیاس التقي أحمد محمد 
 
331.12/شطا 05  دراسة مقارنة بین: النظریة العامة لألجور و المرتبات  شطا حمناد عمر   
 الرأسمالي و اإلشتراكي    
 
 الصفحة 31 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
330.101.542/دال 01   النظریة اإلقتصادیة الدمرداش إبراھیم طلعت 
 
330.101.542/كسا 21  التحلیل الجزئي: النظریة اإلقتصادیة  كساب علي   
 
330.101.542/عبد 03  التحلیل اإلقتصادي الجزئي: النظریة اإلقتصادیة  عبد هللا جاسم عقیل   
 
330.101.542/ضیا 03  التحلیل اإلقتصادي الجزئي: تصادیة النظریة اإلق مجید ضیاء   
 
330.101.541/الم 01  التحلیل اإلقتصادي الكلي: النظریة اإلقتصادیة  الموسوي ضیاء مجید   
 
330.101.541/ضیا 02  التحلیل اإلقتصادي الكلي: النظریة اإلقتصادیة  ضیاء مجید   
 
330.101.541/الم 10  التحلیل اإلقتصادي الكلي: ة النظریة اإلقتصادی الموسوي ضیاء مجید   
 
330.101.541/الم 05  التحلیل اإلقتصادي الكلي: النظریة اإلقتصادیة  الموسوي ضیاء مجید   
 
330.101.542/إبر 02  اإلقتصاد التحلیلي الوحدي: النظریة اإلقتصادیة  نعمت هللا نجیب إبراھیم   
 
330.101.542/إبر 06  اإلقتصاد التحلیلي الوحدي: ریة اإلقتصادیة النظ إبراھیم نعمة هللا نجیب   
 
330.1/عبد 07  تحلیل جزئي و كلي: النظریة اإلقتصادیة  عبد الحمید عبد المطلب   
 
330.1/عبد 01  تحلیل جزئي و كلي للمبادئ: النظریة اإلقتصادیة  عبد الحمید عبد المطلب   
 
330.101/الس 02  جزئیة وكلیة: اإلقتصادیة المتقدمة النظریة  الستریتي السید محمد أحمد   
 
330.101.542/الل 07   النظریة اإلقتصادیة الجزئیة اللیثي محمد علي 
 
330.101.542/مند 05   النظریة اإلقتصادیة الجزئیة مندور أحمد محمد 
 
330.101.542/نجا 04   النظریة اإلقتصادیة الجزئیة نجا علي عبد الوھاب 
 
330.101.542/ناص 01   النظریة اإلقتصادیة الجزئیة ناصف إیمان عطیة 
 
330.101.542/الش 02   النظریة اإلقتصادیة الجزئیة الشناوي إسماعیل أحمد 
 
330.101.542/ناص 03   النظریة اإلقتصادیة الجزئیة ناصف إیمان عطیة 
 
330.101.541/یوج 03   النظریة اإلقتصادیة الكلیة یوجین دیولیو 
 
330.101.541/الس 01   النظریة اإلقتصادیة الكلیة السریتي السید محمد 
 
330.101.541/یسر 06   النظریة اإلقتصادیة الكلیة یسري أحمد عبد الرحمن 
 
330.101.541/ناص 03   النظریة اإلقتصادیة الكلیة ناصف إیمان عطیة 
 
330.101.541/أحم 02  كلیةالنظریة اإلقتصادیة ال أحمد عبد الرحمن یسري   
 
330.101.541)28/(الب 02   النظریة اإلقتصادیة في األسالم البطاینة إبراھیم محمد 
 
330.1)28/(الب 02   النظریة اإلقتصادیة في اإلسالم البطاینة إبراھیم محمد 
 
330.1)28/(الب 02   النظریة اإلقتصادیة في اإلسالم البطاینة إبراھیم محمد 
 
517/دنھ 02  فاضلدنھري سائد    النھایات و اإلتصال 
 
336.77/توف 02   األداء الفعال باستخدام بطاقات األداء المتوازن خطوة بخطوة توفیق عبد الرحمان 
 
330.341.1/أبو 03   best management = األداء اإلداري المتمیز أبو النصر مدحت 
    performance 
 
657.41/ضیف 03   المحاسبة المالیة ضیف خیرت 
 
657.41/الر 03   المحاسبة المالیة الرمحي نضال محمود 
 
657.41/بدو 02  الجرد والتسویات - المشروع الصناعي: المحاسبة المالیة  بدوي محمد عباس   
الیومیات والحسا -الجردیة      ... 
 
657.41/أ/الح 03  احالقیاس و اإلعتراف و اإلفص 1.ج: المحاسبة المالیة  الحیالي ولید  ناجي   
 المحاسبي    
 
657.41/ب/الح 03  القیاس و اإلعتراف و اإلفصاح 2.ج: المحاسبة المالیة  الحیالي ولید  ناجي   
 المحاسبي    
 
657.41/الق 04   المحاسبة المالیة المتقدمة القاضي حسین 
 
657.41/الق 02   المحاسبة المالیة المتقدمة القاضي حسین 
 
657.41/شحا 03  حمد بسیونيشحاتة ا   المحاسبة المالیة المتقدمة 
 
657.41/الد 02   المحاسبة المالیة المتقدمة الدھراوي كمال الدین 
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النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
657.41شحا 02  بة الدولیةوفقا ألحدث معاییر المحاس: المحاسبة المالیة المتقدمة  شحاتة أحمد بسیوني   
 ...واألمریكیة وال    
 
657.41/ب/الك 02  2المحاسبة المالیة المتقدمة ج الكسار طالل عبد الحسن   
 
657.41/شحا 06   المحاسبة المالیة المتقدمة وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة و شحاتة أحمد بسیوني 
 األمریكیة و العربیة    
 
657.41/أ/الك 02  د الحسنالكسار طالل عب  1ج.المحاسبة المالیة المتقدمة   
 
657.411.1/حنا 03  الفروع-الفروع التابعة- األقسام: المحاسبة المالیة الخاصة  حنان رضوان حلوة   
المحاسبة الد- المستقلة     ... 
 
657.41/حنا 03  األقسام،الفروع التابعة ،الفروع: المحاسبة المالیة الخاصة  حنان رضوان حلوة   
مستقلة،المحاسبة الال     ... 
 
657.41/الك 03   المحاسبة المتقدمة باتجاھات حدیثة الكسال طالل عبد الحسن 
 
657.41/الك 03   المحاسبة المتقدمة بین النظریة و التطبیق الكسار طالل عبد الحسن 
 
657.41/نور 02   المحاسبة المتوسطة نور عبد الناصر إبراھیم 
 
657.41/نور 02  عبد الناصر إبراھیمنور    المحاسبة المتوسطة 
 
657.41/نور 02   المحاسبة المتوسطة نور عبد الناصر ابراھیم 
 
657.411/الص 03  القیاس و اإلفصاح وفقا لمعاییر المحاسبة: المحاسبة المتوسطة  الصبان محمد سمیر   
 المالیة    
 
657.1/ھوا 25  ام المحاسبي المالي الجدید و المعاییرالمحاسبة المعمقة وفقا للنظ ھوام جمعة   
 ...المحاسبیة الدو    
 
657.1/كتو 03   المحاسبة المعمقة وفقا للمخطط المحاسبي الوطني كتوش عاشور 
 
657.1/كتو 02   المحاسبة المعمقة وفقا للمخطط المحاسبي الوطني كتوش عاشور 
 
657.1:35/ساو 03   المحاسبة االداریة ساویرس 
 
657.4/بوي 20   المحاسبة التحلیلیة بویعقوب عبد الكریم 
 
657.4/أ/عدو 37  دروس وتمارین. : 1.ج: المحاسبة التحلیلیة  عدون ناصر دادي   
 
657.4/ب/عدو 13  الحلول 2.ج: المحاسبة التحلیلیة  عدون ناصر دادي   
 
657/الح 03  ،بضاعة أمانة ،البیع باتقسیطأقسام و فروع: المحاسبة التطبیقیة  الحاسي جمعة خلیفة   
 
657.41/الس 01  1.ج: المحاسبة الخاصة  السقا حمدي   
 
657.41/ودي 02   المحاسبة الحكومیة ودیان لؤي محمد عبد الرحمان 
 
657.41/ودي 02   المحاسبة الحكومیة ودیان لؤي محمد عبد الرحمان 
 
657.41/ودي 03   المحاسبة الحكومیة ودیان لؤي 
 
657)100/(الع 03  منھج علمي للمشاكل المحاسبیة وحلولھا: المحاسبة الدولیة  العامري سعود جاید   
 
657)100/(أحم 06  الشركات المتعددة الجنسیة: المحاسبة الدولیة  أحمد لطفي أمین السید   
 
657)100/(الق 06   المحاسبة الدولیة ومعاییرھا القاضي حسین 
 
657)100/(الق 03  ضي حسینالقا   المحاسبة الدولیة ومعاییرھا 
 
657)100/(الق 03   المحاسبة الدولیة ومعاییرھا القاضي حسین 
 
657:336.22/یاس 02   المحاسبة الضربیة یاسین فؤاد توفیق 
 
657:336.22/الر 02   المحاسبة الضریبیة الرفاعي خلیل محمود 
 
657:336.22/الر 02  بة الضریبیةالمحاس الرفاعي خلیل محمود   
 
657:336.22/حدا 03  الضریبة - الضریبة العامة على المبیعات: المحاسبة الضریبیة  حداد أیمن   
 على الدخل    
 
657:336.22/أبو 03  حاالت و تطبیقات عملیة إلحتساب ضریبة: المحاسبة الضریبیة  أبو حشیش خلیل عواد   
 الدخل المستحقة    
 
657:336.22/بدو 02  ي محمد عباسبدو   المحاسبة الضریبیة بین النظریة و التطبیق 
 
657)282.254.23/(عفا 02   المحاسبة الضریبیة وفق أحكام ضریبیة الدخل األردني رقم عفانھ عدي 
و تعدیالت 1985لسنة  (57)  336.22:   ... 
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النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
657/الم 02   المحاسبة القومیة الملیجي فؤاد السید 
 
657.1/أ/الع 10  تمارین 1ج: المحاسبة العامة  حسب المخطط المحاسبي الوطني  العید محمد   
 .وإمتحانات مع الحلول    
 
657.1/بنع 30  تمرین محلول 77: المحاسبة العامة  بن عوف منصور عبد الكریم   
 
657/كتو 10  أصول و مبادىء وفقا للمخطط المحاسبي: لمحاسبة العامة ا كتوش عاشور   
 الوطني    
 
657/كتو 10  أصول ومبادئ وآلیات سیر الحسابات وفقا: المحاسبة العامة  كتوش عاشور   
 ...للنظام المحاسبي المالي    
 
657/كتو 05  أصول ومبادئ وآلیات سیر الحسابات وفقا: المحاسبة العامة  كتوش عاشور   
 ...للنظام المحاسبي المالي    
 
657/حوا 40  حسب المخطط المحاسبي الوطني: المحاسبة العامة  حواس صالح   : 
 دروس،مواضیع ومسائل محلولة    
 
657/بوت 23  دراسة موضحة بأمثلة و مرفقة: المحاسبة العامة للمؤسسة  بوتین محمد   
 ...بتمارین و مسائل محلولة ط    
 
657/بوت 05  دراسة موضحة بأمثلة و مرفقة: المحاسبة العامة للمؤسسة  بوتین محمد   
 ...بتمارین و مسائل محلولة ط    
 
657.1:001.5/عبد 02   المحاسبة اإللكترونیة وتكنولوجیا المعلومات وتصمیم وإدارة نور الدین عبد اللطیف ناصر 
 ...ERP -O قواعد البیانات    
 
657.1:35/الف 02  مؤید محمد الفضل   المحاسبة اإلداریة 
 
657.1:35/الر 02   المحاسبة اإلداریة الرجبي محمد تیسیر عبد الحكیم 
 
651.1:35/راض 02   المحاسبة اإلداریة راضي محمد سامي 
 
657.1:35/الت 02  قضایا معاصرة: المحاسبة اإلداریة  التكریتي إسماعیل یحي   
 
657.1:35/محم 02  یوميمحمد محمد الف   المحاسبة اإلداریة اإلستراتیجیة 
 
657.1:35/محم 02   المحاسبة اإلداریة اإلستراتیجیة محمد محمد الفیومي 
 
657.1:35/الش 02  طبعة: المحاسبة اإلداریة في المصارف  الشماع خلیل محمد حسن   
 .....المصرف،التكالیف،واألسعار،    
 
657.1:35/بدو 02  اسبة اإلداریة و دراسات الجدوى اإلقتصادیةالمح بدوي محمد عباس   
 
657.1:35/جمع 02   المحاسبة اإلداریة والتخطیط والرقابة وصنع القرار جمعة أحمد حلمي 
 
657.41)28/(عطي 02  تطبیقي - نظري: المحاسبة اإلسالمیة  عطیة عبد الرحمان زیدان   
 
330.532/اقا 01  الحسابات االقتصادیة الجزائریة مدعم نظام: المحاسبة الوطنیة  اقاسم قادة   
 ... بعدد من األمثلة و    
 
657.41/الد 02   المحاسبة كنظام للمعلومات الدھراوي كمال الدین مصطفي 
 
657.1/عبد 02  دراسات متقدمة في نظریة المحاسبة: المحاسبة علم اجتماعي  عبد الغني سمیر   
 والفقھ المحاسبي    
 
336.717.16/الش 03   المحاسبة عن العملیات المصرفیة الحدیثة الشاھد سمیر محمد 
 
657.41/عبد 03  األنظمة المحاسبیة المتخصصة: المحاسبة في المنشأت المالیة  عبد اللطیف ناصر نور الدین   
 
338.486/عبد 02  لمعامالتالتكوین، ا: المحاسبة في المنشأت السیاحیةو الفندقیة  عبد اللطیف ناصر نور الدین   
 .... المالیة    
 
657.41/عبد 02  المحاسبة في البنوك التجاریة: المحاسبة في المؤسسات المالیة  عبد اللطیف ناصر نور الدین  - 
 ...المحاسبة في شركات    
 
657.41)28/(الش 05  المصارف اإلسالمیة: المحاسبة في المنظمات المالیة  الشرع مجید جاسم   
 
657.41)336/(الش 02  المصارف و شركات التأمین: المحاسبة في المنظمات المالیة  الشرع مجید جاسم   
 التجاریة    
 
657.15/دبي 02   المحاسبة في الشركات دبیان السید عبد المقصود 
 
657.15/بدو 02  القطاع-قطاع األعمال العام: المحاسبة في شركات األموال  بدوي محمد عباس   
 الخاص    
 
657.15/الد 06  وفقا للمعاییر المحاسبة المصریة: المحاسبة في شركات األموال  الدھراوي كمال الدین   
  و الدولیة    
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النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
657.15/عبد 02   المحاسبة في شركات األشخاص عبد العال أحمد رجب 
 
657.15/راض 02   المحاسبة في شركات األشخاص راضي محمد سامي 
 
657.15/عیس 03  األسس العملیة: المحاسبة في شركات األشخاص  عیسى سمیر كامل  .... 
 
657.368/الع 03   المحاسبة في شركات التأمین العربید نضال فارس 
 
657.15/الف 02   المحاسبة في علم الضرائب الفریجات یاسر صالح 
 
657.336.22/الج 02   المحاسبة و التحاسب الضریبي الججاوي طالل محمد علي 
 
657.41/بدو 02   المحاسبة و تحلیل القوائم المالیة بدوي محمد عباس 
 
657.1:336/سعا 02  مدخل تطبیقي: المحاسبة والتمویل  سعادة طارق إبراھیم   
 
657.1:336/سعا 02  مدخل تطبیقي :المحاسبة والتمویل  سعادة طارق إبراھیم   
 
657.41/الج 02  على وفق المعاییر الدولیة إلعداد)المتوسطة(المحاسبةالمالیة الججاوي طالل محمد علي   
 التقاري المالیة    
 
351.79/الت 01  التحدي و اإلستجابة: المیاه العربیة  التمیمي عبد المالك خلف   
 
351.79/الع 01  لتنمیة اإلقتصادیةالمیاه و ا عبد العاطى أشرف صبحي   
 
339.747/أمي 03   المجتمع و اإلقتصاد أمام العولمة أمین سمیر 
 
330.1)28/(الش 03  لدراسة اإلقتصاد اإلسالمي: المدخل  الشافعي عبد الرحیم   
 
35.077.6/بلع 16   المدخل لنظریة القرار بلعجوز حسین 
 
35.077.6/بلع 05  ارالمدخل لنظریة القر بلعجوز حسین   
 
330.45/الم 01   المدخل لبحوث العملیات الموسوي عبد الرزاق 
 
330.45/الم 03   المدخل لبحوث العملیات الموسوي عبد الرزاق 
 
657.41/الن 02   المدخل المعاصر إلي علم المحاسبة المالیة النقیب كمال عبد العزیز 
 
330.11/ھاش 01  م اإلقتصادالمدخل الى  أسس عل ھاشم إسماعیل محمد   
 
338.26/عبد 01  منھج نظري و أسالیب: المدخل الى التخطیط اإلقتصادي  عبد هللا جاسم   
 تخطیطیة    
 
657.6/ب/جمع 03  المشاكل و: المدخل الى التدقیق و التأكید الحدیث  جمعة أحمد حلمي   
 المسؤولیات،األدوات و الخدمات    
 
657.6/أ/جمع 08  اإلطار الدولي،أدلة و: مدخل الى التدقیق و التأكید الحدیث ال جمعة أحمد حلمي   
 نتائج التدقیق    
 
338.22/قدي 10  دراسة تحلیلیة تقییمیة: المدخل الى السیاسات اإلقتصادیة الكلیة  قدي عبد المجید   
 
341.238/فھم 02   المدخل الى دراسة اإلستراتیجیة فھمي عبد القادر محمد 
 
330.101/عمر 06  العالقات اإلقتصادیة: المدخل الي دراسة علم اإلقتصاد  عمر حسین   
 ...الدولیة،دولة الرفاھیة ، ا    
 
330.322:339.9/عمر 06  اإلستثمار و العولمة: المدخل الي دراسة علم اإلقتصاد  عمر حسین   
 
330/خال 02  مفاھیم،مصطلحات،أسئلة: المدخل الى علم اإلقتصاد  خالفي علي   
 
330.1/دني 01  منھجیة و رؤیة إسالمیة في: المدخل الحدیث الى علم اإلقتصاد  دنیا شوقي أحمد   
 ...تناول المسائل اإلقت    
 
657.1/حما 06  المحاسبة عن القیمة العادلة: المدخل الحدیث في المحاسبة  حماد طارق عبد العال   
 
336/الھ 04  حدیث في إقتصادیات المالیة العامةالمدخل ال الھیتي نوزاد عبد الرحمن   
 
336/الب 03   المدخل الحدیث في إقتصادیات المالیة العامة البنا محمد 
 
65.012.4/جبر 02   المدخل اإلستراتیجي والتشغیلي للنوعیة جبرین علي ھادي 
 
65.012.4/جبر 02   المدخل اإلستراتیجي والتشغیلي للنوعیة جبرین علي ھادي 
 
65.012.4/الط 04  إدارة تكنولوجیا المعلومات: المدخل إلى نظم المعلومات اإلداریة  الطائي محمد عبد حسین آل فرج   
 
65.012.4/الط 04  إدارة تكنولوجیا المعلومات: المدخل إلى نظم المعلومات اإلداریة  الطائي محمد عبد حسین آل فرج   
 
338.3/الز 01  جغرافیا  اإلقتصادیةالمدخل إلي ال الزوكھ محمد خمیس   
 
338.22/قدي 05  دراسة تحلیلیة تقییمیة: المدخل إلى السیاسات اإلقتصادیة الكلیة  قدي عبد المجید   

 
 الصفحة 35 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
659.4/الد 02   المدخل إلى العالقات العامة الدلیمي عبد الرزاق محمد 
 
659.4/الد 02   المدخل إلى العالقات العامة الدلیمي عبد الرزاق محمد 
 
65.012.4/فھم 04   المدخل إلى دراسة اإلستراتیجیة فھمي عبد القادر محمد 
 
65.012.4/فھم 04   المدخل إلى دراسة اإلستراتیجیة فھمي عبد القادر محمد 
 
330/عمر 02  إقتصاد السوق طابع اإلقتصاد: اد المدخل إلى دراسة علم اإلقتص عمر حسین   
 الحر    
 
330.1/الم 04   المدخل إلى علم اإلقتصاد والتحلیل اإلقتصادي المسیري أبو بكر عبد القادر 
 
339.1-051/علي 03   المدخل إلي فن المفاوضات علي محمود 
 
65.012.4/الع 02   المدخل إلى إدارة المعرفة العلي عبد الستار 
 
330.45/الج 04   األحدث في بحوث العملیات الجنابي حسین محمود 
 
330.45/الج 04   األحدث في بحوث العملیات الجنابي حسین محمود 
 
332.14/مرس 02  ھل یمكن لشركتك النجاح بدون إعداد خطة: المدیر اإلستراتیجي  مرسي نبیل محمد   
 ...إستراتیجیة؟دلیلك ال    
 
332.14/مرس 02  محمد مرسي نبیل  ھل یمكن لشركتك النجاح بدون إعداد خطة: المدیر اإلستراتیجي    
 ...إستراتیجیة؟دلیلك ال    
 
336.14/حمد 12   المیزانیة في متناول الجمیع حمدي كمال 
 
336). 65/ (حسي 10   المدونة النقدیة و المالیة الجزائریة حسین مبروك 
 
336.7)65/(مبر 10  لجزائریة للبورصة مع النصوص التطبیقیة والنصوصالمدونة ا مبروك حسین   
 المتممة    
 
657.633/نصر 03  المراجعة المستمرة: المراجعة المتقدمة في بیئة األعمال الحدیثة  نصرعلي عبد الوھاب   
 ...في التجارة اإلل    
 
657.6/توم 01   المراجعة بین النظریة و التطبیق توماس ولیام 
 
657.6/أ/توم 03  الكتاب األول: المراجعة بین النظریة و التطبیق  توماس ولیام   
 
657.6/ب/توم 03  الكتاب الثاني: المراجعة بین النظریة و التطبیق  توماس ولیام   
 
336.717.16/الش 03   المراجعة عن المسؤولیة اإلجتماعیة في المصاریف اإلسالمیة الشرع مجید جاسم 
 
657.6/طوا 20  مد التھاميطواھر مح  اإلطار النظري و الممارسة: المراجعة و تدقیق الحسابات    
 التطبیقیة    
 
657.6/بوت 02   المراجعة ومراقبة الحسابات من النظریة إلى التطبیق بوتین محمد 
 
339)044.4/(أحم 01   المراسالت التجاریة في التجارة و إدارة األعمال  باللغتین أحمد منیر محمد 
بیة و اإلنجلیزیةالعر      
 
65.012.4/جوا 02  منظور كلي: المرجع المتكامل في إدارة األعمال  جواد شوقي ناجي   
 
65.012.4/جوا 02  منظور كلي: المرجع المتكامل في إدارة األعمال  جواد شوقي ناجي   
 
65.012.4/جوا 02   المرجع المتكامل في إدارة اإلستراتیجي جواد شوقي ناجي 
 
65.012.4/جوا 02   المرجع المتكامل في إدارة اإلستراتیجي جواد شوقي ناجي 
 
517.3/ نصر 06   المرجع الشامل في حل المسائل التكامل نصر السید 
 
339)004.4/(إسم 03   المرجع العملي في المراسالت االداریة و التجاریة انجلیزي اسماعیل ابراھیم 
 ... mofel business = عربي    
 
35+339/إسمـ 02   - المرجع العلمي في المراسالت اإلداریة والتجاریة إنجلیزي إسماعیل إبراھیم 
 عربي    
 
336.14/أبو 01   المرجع في أحكام الالئحة المالیة للموازنة والحسابات أبو الخیر فكري 
 
65.011.1/أبو 01  ارة اإلستراتجیةالمرجع في التفكیر اإلستراتیجي و اإلد أبو بكر مصطفى محمود   
 
65.011.1/أبو 02   المرجع في التفكیر اإلستراتیجي واإلدارة اإلستراتیجیة أبو بكر مصطفى محمود 
 
65.012.4/یون 03  الدلیل العلمي للسیاسات والتدابیر: المرجع في إدارة المشروعات  یونج تریقورل   
 
339.13.027/أبو 06  یفة اإلحتیاجات و إدارة األنشطة اللوجستیة فيالمرجع في وظ أبو بكر مصطفى محمود   
م: المنظمات المعاصرة      ... 
 
339.164.4/زیل 02   المرشد األساسي في التجارة اإللكترونیة زیلیوكس دانیل 
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النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
332.14/نیف 03  في التخطیط اإلستیراتیجيالمرشد العملي  نیفیل لیك   
 
311.17/شاك  06   SPSS المرشد في التحلیل اإلحصائي للبیانات باستخدام شاكر جمال محمد 
 
339/خلي 02   المرشد في اإلقتصاد الدولي خلیل سامي 
 
35.07/الم 02   المركزیة والالمركزیة في تنظیم اإلدارة المحلیة المبیضین صفوان 
 
35.07/الم 02  مبیضین صفوانال   المركزیة والالمركزیة في تنظیم اإلدارة المحلیة 
 
339.747/الع 02  قدیمھا وحدیثھا،أسبابھا ونتائجھا،الدروس: األزمات المالیة  العزاوي محمد عبد الوھاب   
 المستفادة    
 
339.747/الع 02  ونتائجھا،الدروس قدیمھا وحدیثھا،أسبابھا: األزمات المالیة  العزاوي محمد عبد الوھاب   
 المستفادة    
 
338.124.4/بلج 10  إ.بلجوك أ   األزمات اإلقتصادیة للرأسمالیة المعاصرة 
 
339.747)28/(عبا 02  تقدیر إقتصادي إسالمي: األزمة المالیة المعاصرة  عبابنھ عمر یوسف عبد هللا   
 
339.747)28/(عبا 02  تقدیر إقتصادي إسالمي: یة المعاصرة األزمة المال عبابنھ عمر یوسف عبد هللا   
 
339.747/كاف 3   األزمة المالیة االقتصادیة العالمیة وحوكمة الشركات مصطفى یوسف كافي 
 
339.747/مسع 02  نھایة اللیبرالیة المتوحشة: األزمة المالیة العالمیة  مسعود محمد سمیح عبد الفتاح   
 
339.747/مسع 02  الفتاحمسعود محمد سمیح عبد   نھایة اللیبرالیة المتوحشة: األزمة المالیة العالمیة    
 
339.747/محا 10  األسباب والعالج: األزمة المالیة العالمیة  محارب عبد العزیز قاسم   
 
339.747/الم 10  أزمة عقاریة طویلة:  2008األزمة المالیة العالمیة الراھنة منذ  الموسوي ضیاء مجید   
ي الاألمد تبلغ ف     ... 
 
339.747/ 3ج/الص 03   األزمة المالیة العالمیة و األفاق المستقبلیة الصمیدي محمود 
 
339.747/ویص 03   = األزمة المالیة العالمیة و الخروج من نفق الكساد األخیر ویص مارتن 
    global financial crisis 
 
339.747)28/(عبد 03  زمة المالیة العالمیة و دور النظام المالي اإلسالمي بالتطبیقاأل عبد الرزاق محمود حامد محمود   
 ...على اإلقتصاد ال    
 
339.747/1ج/الق 03   . األزمة المالیة العالمیة واآلفاق المستقبلیة أحمد مروة 
 
339.747/4ج/الل 03  4األزمة المالیة العالمیةو األفاق المستقبلیة الجزء  اللوزي موسى   
 
339.747/أبو 02   : األزمة المالیة اإلقتصادیة العالمیة الراھنة أبو شرار علي عبد الفتاح 
إجراءاتھا- تداعیاتھا- أسبابھا- أحدثھا      
 
339.747/كاف 03   The = األزمة المالیة اإلقتصادیة العالمیةو حوكمة الشركات كافي مصطفى یوسف 
    global economical and... 
 
339.747/الن 06  نجار إبراھیم عبد العزیزال   األزمة المالیة و إصالح النظام المالي العالمي 
 
339.747/محم 02  والفساد العالمي..األزمة المالیة محمود رمزى   
 
339.747/محم 02  والفساد العالمي..األزمة المالیة محمود رمزى   
 
338.124.4/صغب 02  لسقوط البطيء للحضارةاألزمة األخیرة معضلة الطاقة وا صغبیني طوني   
 الصناعیة    
 
338.124.4/صغب 02   األزمة األخیرة معضلة الطاقة والسقوط البطيء للحضارة صغبیني طوني 
 الصناعیة    
 
336.747/یوس 03   األزمة العالمیة من منظور القانون الدولي یوسف حسن یوسف 
 
338.124.4/الم 02  تبعات العولمة اإلقتصادیة و التكامل: الغذائیة العالمیة  األزمة المخادمي عبد القادر رزیق   
 الدولى    
 
338.124.4/الم 03  تبعات العولمة اإلقتصادیة و التكامل: األزمة الغذائیة العالمیة  المخادمي عبد القادر رزیق   
 الدولي    
 
2- 442/عبد 03  یوسف علیھ السالماألزمة الغذائیة على عھد سیدنا  عبد السمیع أسامة السید   
 
2- 442/عبد 03   : األزمة الغذائیة على عھد سیدنا یوسف علیھ السالم عبد السمیع أسامة السید 
 ...المشكلة،الحل،دروس مستفادة مع    
 
338.124.4/الر 02  إنذار للرأسمالیة ودعوة للشریعة: األزمة اإلقتصادیة العالمیة  الرمالوي محمد سعید محمد   
میةاإلسال      
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النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
338.124.4/الر 02  إنذار للرأسمالیة ودعوة للشریعة: األزمة اإلقتصادیة العالمیة  الرمالوي محمد سعید محمد   
 اإلسالمیة    
 
338.124.4/الع 03  تداعیاتھا على الشرق األوسطاألزمة اإلقتصادیة العالمیة و  العمواسي أحمد   
 
336.71/مسق 01   المسؤولیة المصرفیة في اإلعتماد المالي مسقاوي لبنى عمر 
 
65.012.328/الر 03   المسؤولیة اإلجتماعیة الرحاحلة عبد الرزاق سالم 
 
657.62./.خبر 04  ...خبراء الشركة العربیة المتحدة للتدریب   الي و إعداد الموازنات ألغراضاألسالیب الحدیثة للتحلیل الم   
 التخطیط و الرقابة    
 
658.71/عبد 03   األسالیب الحدیثة إلدارة المشتریات خبراء المجموعة العربیةللتدریب و النشر 
 
658.8/توف 02   األسالیب الحدیثة في الترویج والتسویق توفیق عبد الرحمان 
 
65.01/توف 02  الحدیثة في التفكیر اإلداري األسالیب توفیق عبد الرحمان   
 
51:004.4/ب+أ/الص 01  2.،ج 1.ج: األسالیب الكمیة االلكترونیة  الصیرفي محمد   
 
368.013/ث+ت/الص 01  4.،ج 3.ج: األسالیب الكمیة االلكترونیة  الصیرفي محمد   
 
65.012.263/الب 03  ة في إدارة األعمالاألسالیب الكمیة التطبیقی البلداوي عبد الحمید عبد المجید   
 
339.138/الص 06   األسالیب الكمیة في التسویق الصمیدعي محمود جاسم 
 
330.45/الح 03   األسالیب الكمیة في العلوم اإلداریة الحمید محمد دباس 
 
330.45/حیر 05   األسالیب الكمیة في اإلدارة حیرش عیسى 
 
330.45/الم 05  بحوث العملیات: الیب الكمیة في إتخاذ القرارات اإلداریة األس المھتدي أكرم محمد عرفان   
 
35.08.1/الف 02   األسالیب الكمیة والنوعیة في دعم قرارات المنظمة الفضل مؤید 
 
659.4/الش 02   األسالیب العلمیة في ممارسة العالقات العامة الشمري علي جبار 
 
659.4/الش 02  ة في ممارسة العالقات العامةاألسالیب العلمی الشمري علي جبار   
 
311.12/الب 07   األسالیب اإلحصائیة  التطبیقیة البلداوي عبد الحمید عبد المجید 
 
311.12/الع 02   MATLAB األسالیب اإلحصائیة باستخدام حزمة النعیمي محمد عبد العال 
 
311.1/ الھ 03  تطبیقات بإستخدام: م اإلداریة األسالیب اإلحصائیة في العلو الھیتي صالح الدین حسین   
    spss 
 
351.82/الح 02   المشاریع الدولیة لمكافحة الفساد الحص سلیم 
 
65.012.4/الق 03   المشاریع الریادیة الصغیرة و المتوسطة و دورھا في عملیة القھیوي لیث عبد هللا 
 التنمیة    
 
336.71)28/(الش 01  دراسة علمیة فقھیة للممارسات العملیة: إلسالمیة المصاریف ا الشعراوي عاید فضل   
 
336.71)28/(عرب 04   المصاریف اإلسالمیة و المؤسسات اإلقتصادیة عربیات وائل محمد 
 
336.71/شاف 01   المصاریف و النقود اإللكترونیة شافي نادر عبد العزیز 
 
336.71)28/(الج 01  سالمیةالمصاریف وبیوت التمویل اإل الجمال غریب   
 
339.174/سوي 03  األسس و اإلستراتجیات: المشاركة في المعارض التجاریة  سویدان نظام موسى   
 
336.71/إم ع 03  التحدیات و الطریق: المصارف العربیة  إتحاد المصارف العربیة   
 
336.71/إم ع 03  تحدیات الحاضر و المستقبل: المصارف العربیة  إتحاد المصارف العربیة   
 
336.71)28/ (الخ 03   المصارف اإلسالمیة الخوالدة محمود محمد سلیم 
 
336.71)28/(الخ 03   المصارف اإلسالمیة الخوالدة محمود محمد سلیم 
 
336.71)28/(الر 06   المصارف اإلسالمیة الرفاعي فادي محمد 
 
336.71)28/(الم 02  المالي وأثرھا في سوق األوراقأداؤھا : المصارف اإلسالمیة  الموسوي حیدر یونس   
 المالیة    
 
336.71)28/(الم 03  أداءھا المالي: المصارف اإلسالمیة  الموسوي حیدر یونس  .... 
 
336.71) 28/  (خصا 03  مقررات لجنة بازل، تحدیدات العولمة،: المصارف اإلسالمیة  خصاونة أحمد سلیمان   
 إستراتیجیة مواجھتھا    
 
336.71)28/(الو 06  األسس النظریة و التطبیقات العملیة: المصارف اإلسالمیة  الوادي محمود حسین   
 
336.71)28/ (الو 03  األسس النظریة و التطبیقات العملیة: المصارف اإلسالمیة  الوادي محمود حسین   
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336.71)28/(محا 02  التجربة وتحدیات العولمة: المصارف اإلسالمیة  محارب عبد العزیز قاسم   
 
336.71)28/(محا 02  التجربة وتحدیات العولمة: المصارف اإلسالمیة  محارب عبد العزیز قاسم   
 
336.71)28/(شیخ 01  دراسة في تقویم المشروعیة الدینیة و: المصارف اإلسالمیة  شیخون محمد   
لدور االقتصادي و السیاسيا      
 
336.71)28/(عرب 03   المصارف اإلسالمیة و المؤسسات اإلقتصادیة عربیات وائل محمد 
 
336.76/سفر 05   المصارف و األسواق المالیة التقلیدیة و اإلسالمیة في البلدان سفر أحمد 
 العربیة    
 
336.76/سفر 02  لتقلیدیة و اإلسالمیة في البلدانالمصارف و األسواق المالیة ا سفر أحمد   
 العربیة    
 
519.237/مان 06  .ج.مانلي بریان ف   األساس في الطرق اإلحصائیة المتعددة التغیرات 
 
330.1/الو 06   األساس في علم اإلقتصاد الوادي محمود حسین 
 
65.012.4/درة 03  ظاميمنحنى ن: األساسیات في اإلدارة المعاصرة  درة عبد الباري   
 
65.012.4/درة 6  منحي نظامي: األساسیات في اإلدارة المعاصرة  درة عبد الباري إبراھیم   
 
364.6)100/(روب 03   المشاكل العالمیة و الثقافة الرأسمالیة روبنز ریتشارد  أتش 
 
167/بطر 02   المساعد في كتابة البحوث بطرس أنطونیوس 
 
167/بطر 02  عد في كتابة البحوثالمسا بطرس أنطونیوس   
 
336.762)28/(حمد 01   المضاربة  كما تجریھا المصارف اإلسالمیة و تطبیقاتھا حمدان عبد المطلب عبد الرزاق 
 المعاصرة    
 
336.7/دیق 04  التعامالت التجاریة،التحلیل: المضاربة في البورصة  دیقیدسون ألكسندر   
 ...الفني،المراھنة على الفروق ال    
 
65.012.4/الط 03   المستشار في اإلدارة االحترافیة للموارد البشریة الطراونة عمر 
 
339.186/الط 02   المستشار في إدارة الشراء والتجارة الدولیة الطراونة عمر طلعت 
 
339.186/الط 02   المستشار في إدارة الشراء والتجارة الدولیة الطراونة عمر طلعت 
 
339.138/الط 04  طراونة عمر طلعتال   المستشار في إستراتیجیات الشراء والتفاوض وتخفیض التكالیف 
 
339.138/الط 04   المستشار في إستراتیجیات الشراء والتفاوض وتخفیض التكالیف الطراونة عمر طلعت 
 
336.71/قند 02   المشتقات المالیة قندوز عبد الكریم أحمد 
 
336.71/حما 03  عالحماد طارق عبد ال  المفاھیم، إدارة المخاطر، المحاسبة: المشتقات المالیة    
 
336.71/الر 03  المبدالت- الخیارات-عقود المستقبلیات: المشتقات المالیة  الربیعي حاكم   
 
336.71/الر 02  عقود المستقبلیات،الخیارات،المبادالت: المشتقات المالیة  الربیعي حاكم محسن   
 
336.71/الر 02  عي حاكم محسنالربی  عقود المستقبلیات،الخیارات،المبادالت: المشتقات المالیة    
 
336.1/الن 03   المشتقات و الھندسة المالیة النجار فرید 
 
658.841/حاف 03  البیع المباشر و الدعایة: المزیج الترویجي  حافظ محمد عبده   
 
339.138/طال 04  في وأثره في الصورة المدركة للزبائنالمزیج التسویقي المصر طالب عالء فرحان   
 
339.138/طال 04   المزیج التسویقي المصرفي وأثره في الصورة المدركة للزبائن طالب عالء فرحان 
 
336.71)28/(الخ 02  األسس النظریة وإشكالیات التطبیق: المصرفیة اإلسالمیة  الخاقاني نوري عبد الرسول   
 
336.71)28/(الخ 02  نوري عبد الرسول الخاقاني  األسس النظریة وإشكالیات التطبیق: المصرفیة اإلسالمیة    
 
65.012.4/الب 02  مفھوم تطبیقى: المشروعات الصغیرة  البنا جالل   
 
334.72/أحم 02  بحوث محكمة منتقاة: المشروعات الصغیرة  أحمد میسر إبراھیم   
 
334.72/أحم 02  بحوث محكمة منتقاة: صغیرة المشروعات ال أحمد میسر إبراھیم   
 
65.012.4/طشط 03   المشروعات الصغیرة و دورھا في التنمیة طشطوش ھایل عبد المولى 
 
334.7=)411.21/(فضل 02   المشروعات العربیة المشتركة ودورھا في تحقیق التكامل فضل سماح أحمد 
 اإلقتصادي العربي    
 
334.7=)411.21/(فضل 02   المشروعات العربیة المشتركة ودورھا في تحقیق التكامل فضل سماح أحمد 
 اإلقتصادي العربي    
 
339.138/الط 06  مدخل شامل: األسس العلمیة للتسویق الحدیث  الطائي حمید   
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النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
65.012.4)100/(الح 02   األسس العلمیة في منظمات المال واألعمال الدولیة الحریري محمد سرور 
 
330.35/شري 03   المشكلة اإلیدیولوجیة وقضایا التنمیة شریط عبد هللا 
 
517.9/الع 06   المصفوفات و المحددات العزاوي رحیم یونس 
 
657.4/الو 03   : األصول المحاسبیة و األسس العلمیة في محاسبة التكالیف الوقاد سامي محمد 
 المدخل النظري و التنطبیقي    
 
94)657(-032.32/أ/الع 01  1.ج: األصول التاریخیة للنفط العراقي  العلوجي عبد الحمید   
 
9)657(- 032.32/ب/الع 02  2.ج: األصول التاریخیة للنفط العراقي  العلوجي عبد الحمید   
  4   
 
658.84/معل 03  ة المبیعاتاألصول العلمیة في إدار معال ناجي   
 
658.8/معل 02   األصول العلمیة في إدارة المبیعات معال ناجي ذیب 
 
657:336.22/الخ 02   األصول العلمیة و العملیة في المحاسبة الضریبیة الخطیب خالد شحادة 
 
347.745/عبد 02   األصول واألعراف الموحدة لإلعتمادات المستندیة عبد النبي جمال یوسف 
 
336.76/عبد 02   األسواق المالیة عبد العزیز أمین 
 
336.76/الز 06   األسواق المالیة الزري عبد النافع 
 
336.76/رمض 02   األسواق المالیة رمضان زیاد 
 
336.76/الد 04  مؤسسات ،أوراق،بورصات: األسواق المالیة  الداغر محمود محمد   
 
336.76/الد 06  مؤسسات،أوراق ،بورصات: مالیة األسواق ال الداغر محمود محمد   
 
336.76/حنف 02  أسواق رأس المال،البورصات، البنوك،: األسواق المالیة  حنفي عبد الغفار   
 شركات اإلستثمار    
 
336.76/إسم 04  أسواق رأس المال،البورصات،البنوك،صنادیق: األسواق المالیة  إسماعیل عبد الفتاح   
 اإلستثمار    
 
376.76/ھان 02  طبیعتھا،تنظیمھا،أدواتھا المشتقة: األسواق المالیة  ھاني حسین بني   
 
336.76/أبو 13   األسواق المالیة و النقدیة أبو موسى رسمیة أحمد 
 
336.76/الر 07   األسواق المالیة و النقدیة الراوي خالد وھیب 
 
336.76/الج 06   األسواق المالیة و النقدیة الجمل جمال جویدان 
 
336.76/آلش 03   financial monetary = األسواق المالیة و النقدیة آل شیب درید كامل 
    markets 
 
336.76/صاف 07   األسواق المالیة و الدولیة صافي ولید 
 
336.76/صاف 02   األسواق المالیة والدولیة صافي ولید 
 
336.76/صاف 02   األسواق المالیة والدولیة صافي ولید 
 
336.76/ أ/عطو 20  أ دوات و آلیة نشاط البورصات 1.ج: األسواق النقدیة و المالیة  عطون مروان   
 في اإلقتصاد الحدیث    
 
336.76/ب/عطو 10  مشكالت البورصات و  2ج: األسواق النقدیة و المالیة  عطون مروان   
 انعكاساتھا على البلدان النامیة    
 
336.76/ب/عطو 05  وانعطون مر  مشكالت البورصات و  2ج: األسواق النقدیة و المالیة    
 انعكاساتھا على البلدان النامیة    
 
336.76/أ/عطو 05   األسواق النقدیة و المالیة البورصات و مشكالتھا في عالم النقد و عطون مروان 
أدوا 1ج: المال      ... 
 
336.76/أ/عطو 06  مالیة البورصات و مشكالتھا في عالم النقد واألسواق النقدیة و ال عطون مروان   
1المال، ج      
 
339.13/شیح 02  المفاھیم والنظریات والسیاسات: األسواق الدولیة  شیحة مصطفى رشدي   
 
339.13/شیح 02  المفاھیم والنظریات والسیاسات: األسواق الدولیة  شیحة مصطفى رشدي   
 
336.74/مصط 01  واق و المؤسسات المالیةاألس مصطفى نھال فرید   
 
336.76/كوه 06  الفرص و المخاطر: األسواق و المؤسسات المالیة  كوھین مائییر   
 
336.76/حنف 13  بنوك تجاریة،أسواق األوراق: األسواق والمؤسسات المالیة  حنفي عبد الغفار   
 ...المالیة،شركات التأمین،ش    
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النسخ.ع  ليالرقم اإلستدال  الجماعة/مؤلف   عنوان الوثیقة 
 
336.76/حنف 06  بنوك تجاریة،أسواق األوراق: األسواق والمؤسسات المالیة  حنفي عبد الغفار   
 ...المالیة،شركات التأمین،ش    
 
331.108.2/برس 03   المقابالت الشخصیة الناجحة برس یورك 
 
339.138/حجا 07  یقالمقدمة في التسو حجازي محمد حافظ   
 
339.164.4/یاس 02   األعمال اإللكترونیة یاسین سعد غالب 
 
658.8/أ/أبو 06  النظریة و التطبیق،تسویق 1.ج: المعلومات و البحوث التسویقیة  أبو علفة عصام الدین   
 متقدم    
 
336.7)28/(أبو 02   المعامالت المالیة في الشریعة اإلسالمیة أبو السعید بالل عماد 
 
336.7)28/(بوأ 02   المعامالت المالیة في الشریعة اإلسالمیة أبو السعید بالل عماد 
 
336.717/باس 03   المعامالت المصرفیة المحاسبة و اإلستثمار و تحلیل القوائم باسیلي مكرم عبد المسیح 
 المالیة    
 
347.71/عزم 02  لقانونیة والتطبیقاتاألسس ا: المعامالت التجاریة اإللكترونیة  عزمى محمد مدحت   
 
336.76)28/(أبو 04   المعامالت اإلقتصادیة لألسواق في النظام اإلسالمي أبو العال یسرى محمد 
 
336.226.1/الم 03   المعاملة الضریبیة للدخل غیر مشروع المحامید موفق سمور 
 
336.226.141/مبر 02  قات التجارة اإللكترونیةالمعاملة الضریبیة لصف مبروك نزیھ عبد المقصود محمد   : 
المشاكل والتحدیات-اإلتجاھات      
 
336.226.141/مبر 02   : المعاملة الضریبیة لصفقات التجارة اإللكترونیة مبروك نزیھ عبد المقصود محمد 
المشاكل والتحدیات-اإلتجاھات      
 
517.91/شحا 12   المعادالت التفاضلیة شحادة أمجد إبراھیم 
 
517.91/عبد 04   المعادالت التفاضلیة عبد هللا عیسى سالم 
 
517.91/برو 08   المعادالت التفاضلیة برونسون ریتشارد 
 
517.91/دھب 06   المعادالت التفاضلیة دھبي نورة 
 
517.91/محم 03  النظریات،الحلول،التطبیقات: المعادالت التفاضلیة  محمد عیسى مصطفى حسن   
 
)038(35/الش 02  وبكي سمیر عمادالش   المعجم اإلداري 
 
)038(35/الش 02   المعجم اإلداري الشوبكي سمیر عماد 
 
)038( 330/ عبد 01   المعجم اإلقتصادي عبد الناصر جمال 
 
339.138/الد 02   المعرفة السوقیة والقرارات اإلستراتیجیة طالب عالء فرحان 
 
339.138/الد 02  سوقیة والقرارات اإلستراتیجیةالمعرفة ال طالب عالء فرحان   
 
339.5/الو 02   المعرفة واإلدارة اإللكترونیة وتطبیقاتھا المعاصرة الوادي محمود حسین 
 
339.5/الو 02   المعرفة واإلدارة اإللكترونیة وتطبیقاتھا المعاصرة الوادي محمود حسین 
 
65.012.4/نتو 02  لم اإلدارةالمفاھیم األساسیة في ع نتو إبراھیم عباس   
 
65.011/یحي 02   المفاھیم الحدیثة إلدارة اإلنتاج والعملیات یحیاوي مفیدة عیسي 
 
35/أبو 03   المفاھیم اإلداریة الحدیثة أبو نبعة عبد العزیز 
 
339.56/صال  02   المفاوضات في العقود التجاریة الدولیة صالح محمد علي 
 
330.341.1/الم 02  یدالمغربي عبد الحم   .المھارات السلوكیة و التنظیمیة لتنمیة الموارد البشریة 
 
330.34:2.364.4/(عبد 02   الموارد المالیة العامة في الفقھ اإلقتصادي اإلسالمي و دورھا في عبده موفق محمد 
 التنمیة اإلقتصادیة    
 
332.33/عجم 01   الموارد االقتصادیة عجیمة محمد عبد العزیز 
 
332.33/مصط 02   الموارد اإلقتصادیة مصطفى أحمد فرید 
 
332.33/دعب 03  ماھیتھا،أنواعھا،إقتصادیاتھا: الموارد اإلقتصادیة  دعبس یسرى   
 
332.33/مصط 02  األرض والمیاه: الموارد اإلقتصادیة الزراعیة  مصطفى محمد مدحت   
 
332.33/بكر 02   الموارد و إقتصادیاتھا بكري كامل 
 
332.33/صال 02  أسس وتطبیقات على الوطن العربي: الموارد وتنمیتھا  صالح حسن عبد القادر   
 
657.372/حما 06  نظرة متكاملة: الموازنات التقدیریة  حماد طارق عبد العال   
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النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
657.372/حما 03  نظرة متكاملة: الموازنات التقدیریة  حماد طارق عبد العال   
 
657.372/فرك 05  أداة فعالة للتسییر: الموازنات التقدیریة  فركوس محمد   
 
311.1/الط 02   الموجز في اإلحصاء الحیوي و تصمیم التجارب الطاھر عثمان أحمد 
 
336.76/محف 12  2ج: اق المالیة األوراق المالیة المتداولة في البورصة و األسو محفوظ جبار   
 
336.76)28/(الف 02  دراسة تأصیلیة: األوراق المالیة اإلسالمیة وحجتھا في اإلثبات  الفیضي أوان عبد هللا   
 ...تحلیلیة مقارنة وم    
 
336.76)28/(الف 02  دراسة: األوراق المالیة اإلسالمیة وحجیتھا في اإلثبات  الفیضي أوان عبد هللا   
یة مقارنة ومتأصیلیةتحلیل     ... 
 
336.76/ھند 02   األوراق المالیة وأسواق المال ھندي منیر إبراھیم 
 
347.71/الح 02  دراسة تحلیلیة مقارنة: األوراق التجاریة اإللكترونیة  الحموري ناھد فتحي   
 
347.7)65/(فضي 10   األوراق التجاریة في القانون الجزائري فضیل نادیة 
 
347.71/یام 06   األوراق التجاریة والعملیات المصرفیة یاملكي أكرم 
 
347.71/موس 02   األوراق التجاریة والعملیات المصرفیة موسى طالب حسن 
 
347.71/موس 02   األوراق التجاریة والعملیات المصرفیة موسى طالب حسن 
 
)031(347.7/أ /الك   02  عقو د التجارة الدولیة 1.مج: الموسوعة التجاریة والمصرفیة  الكیالني محمود   
 في مجال نقل التكنولوجیا    
 
)031(347.7/ت/الك 01  الشركات التجاریة 3.مج: الموسوعة التجاریة والمصرفیة  الكیالني محمود   : 
 دراسة مقارنة    
 
)031(347.7/ث/الك 01  راسةد: عملیات البنوك  4.مج: الموسوعة التجاریة والمصرفیة  الكیالني محمود   
 مقارنة    
 
)031(347.7/ج/الك 01  الشركات التجاریة 5.مج: الموسوعة التجاریة والمصرفیة  الكیالني محمود   : 
 دراسة مقارنة    
 
)031(347.7/ح/الك 01  عقود التأمین  من 6.مج: الموسوعة التجاریة والمصرفیة  الكیالني محمود   
 الناحیة القانونیة    
 
0(3/336.777/3مج/الك 03  األوراق: المجلد الثالث : الموسوعة التجاریة والمصرفیة  الكیالني محمود   
دراسة مقارنة: التجاریة   (31    . 
 
)031(347.7/ب/الك 01  التشریعات التجاریة 2.الموسوعة التجاریة والمصرفیة مج  الكیالني محمود   
دراسة مقارنة: وااللكترونیة       
 
343.72/الح 03  حدیثي فخري عبد الرزاقال  شرح قانون العقوبات القسم الخاص:  3الموسوعة الجنائیة   
 الجرائم الواقعة على األموال    
 
)031(338.2/الم 01  مصطلحات و شخصیات: الموسوعة السیاسیة و اإلقتصادیة  المشاعلي محمد برھام   
 
346.9/الد 03  1المحاكم اإلقتصادیةمج: الموسوعة اإلقتصادیة الشاملة  الدبیسي مدحت   
 
338.124.4/الد 03  في 2المحاكم اإلقتصادیةمج: الموسوعة اإلقتصادیة الشاملة  الدبیسي مدحت   
 الجرائم اإلقتصادیة    
 
351.82/الد 03  التي 3المحاكم اإلقتصادیةمج: الموسوعة اإلقتصادیة الشاملة  الدبیسي مدحت   
 ...تختص بھا المحاكم اإل    
 
351.82/الد 03  4المحاكم اإلقتصادیةمج: الموسوعة اإلقتصادیة الشاملة  الدبیسي مدحت   
 
658.15/الع 03   االدارة المالیة المتقدمة العامري محمد علي ابراھیم 
 
658.15/الع 03  مفاھیم نظریة و تطبیقات عملیة: االدارة المالیة المتقدمة  العارضي جلیل كاظم مدلول   
 
65.012.4/مصط 03   االدارة العامة مصطفى محمد محمود 
 
339.747/محا 03   االزمة المالیة العالمیة االسباب و العالج محارب عبد العزیز قاسم 
 
339.727.2/قبا 03  دراسة تحلیلیة الھم مالمحھ و: االستثمار االجنبي المباشر  قبال اشرف السید حامد   
 ... اتجاھاتھ في االقتصاد    
 
336.745.3/الح 03   االستثمار في االوراق المالیة و مشتقاتھا مدخل التحلیل االساسي الحناوي محمد صالح 
 و الفني    
 
336.763/الش 03   االستثمار في بورصة االوراق المالیة االسس النظریة و العملیة الشوارة فیصل محمود 
 ...مع مدخل مقترح لت :    
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النسخ.ع  رقم اإلستدالليال  الجماعة/مؤلف   عنوان الوثیقة 
 
336.581/الن 03   : االستثمار و التمویل و الرھن العقاري النجار فرید راغب 
اعادة الھیكلة-المخاطر- االقتصادیات      = rea... 
 
 االصول واألعراف الموحدة لإلعتمادات المستندیة عبد النبي جمال یوسف 02 
 
330/عبد 03  زاق محمود حامدعبد الر   االقتصاد الجدید 
 
659.131/الز 03  منظور تطبیقي متكامل: االعالن الفعال  الزعبي علي فالح   
 
65.012.22/جال 02   الذكاء الثقافي في المنظمات جالب إحسان دھش 
 
368/فال 19  مبادئھ،أنواعھ: التأمین  فالح عز الدین   
 
368.1/سید 04  المبادئ واألسس والنظریات: ن التأمی سید سالم رشدي   
 
368/بدو 03  دراسة تطبیقیة ،تأمینات الحیاة،تأمینات المسؤولیات: التأمین  بدوي علي محمود   
 
368.8)28/(علي 02  التطبیق العملي لإلقتصاد اإلسالمي: التأمین التكافلي  علي ناصر عبد الحمید  .... 
 
368.811.3/شرر 02  ن العقاريالتأمی شرراوي جورج ن   
 
368.8)28/(عمر 02   التأمین اإلسالمي والتنمیة االقتصادیة واإلجتماعیة عمران كریمة عید 
 
368.8/عبد 02   التأمین و ریاضیاتھ  مع التطبیق على تأمینات الحیاة و إعادة عبد ربھ إبراھیم علي إبراھیم 
 التأمین    
 
368.013/عري 09  النظریة و التطبیق: إدارة الخطر  التأمین و عریقات حربي محمد   
 
368.013/الم 03  تطبیقات على التأمینات العامة: التأمین و إدارة الخطر  المصري محمد رفیق   
 
368.013/مھد 02  الخطر والتأمین: التأمین وریاضیاتھ  مھدي إبراھیم محمد   
 
368.013/مھد 02  والتأمین الخطر: التأمین وریاضیاتھ  مھدي إبراھیم محمد   
 
368.013/الم 04  تطبیقات على التأمینات العامة: التأمین وإدارة المخاطر  المصري محمد رفیق   
 
330.34/رشو 03  إجتماعیا،ثقافیا،إقتصادیا،سیاسیا،إداریا،بشریا: التنمیة  رشوان حسین عبد الحمید   
 
330.34.014/عبد 02   التنمیة المحلیة عبد اللطیف رشاد أحمد 
 
330.34.014/عبد 02   التنمیة المحلیة عبد اللطیف رشاد أحمد 
 
330.35)394.7/(عبا 04   التنمیة المستدامة في الوطن العربي عباس صالح 
 
330.35)394.7/(عبا 04   التنمیة المستدامة في الوطن العربي عباس صالح 
 
502131.1:796/الش 03  المحاسبة و المراجعة البیئیة في التربیةالتنمیة المستدامة و  الشافعي حسن احمد   
 ...البدنیة و الریاضیة    
 
502131.1:796/الش 03   التنمیة المستدامة و المحاسبة و المراجعة البیئیة في التربیة الشافعي حسن احمد 
 ...البدنیة و الریاضیة    
 
330.35:35/الم 02  المجتمعیةالتنمیة المستدامة و اإلدارة  المنظمة العربیة   
 
330.35/الط 04   التنمیة المستدامة واألمن اإلقتصادي في ظل الدیمقراطیة وحقوق الطویل رواء زكي یونس 
 اإلنسان    
 
330.34/غني 03  فلسفتھا و أسالیب تخطیطھا و أدوات قیاسھا: التنمیة المستدیمة  غنیم عثمان محمد   
 
330.34/غني 08  فلسفتھا وأسالیب تخطیطھا وأدوات قیاسھا: المستدیمة التنمیة  غنیم عثمان محمد   
 
330.34/غني 08  فلسفتھا وأسالیب تخطیطھا وأدوات قیاسھا: التنمیة المستدیمة  غنیم عثمان محمد   
 
330.35)28/(محا 03   التنمیة المستدیمة في ظل تحدیات الواقع من منظور إسالمي محارب عبد العزیز قاسم 
 
330.35)28/(محا 04   التنمیة المستدیمة في ظل تحدیات الواقع من منظور إسالمي محارب عبد العزیز قاسم 
 
330.34/الل 01   التنمیة االقتصادیة اللیثي محمد علي 
 
65.012.41/الط 01  دراسات في: التنمیة البشریة في المجتمعات النامیة والمتحولة  الطراح علي   
 ...آثار العولمة والتح    
 
65.012.41/الم 01   التنمیة البشریة و أثرھا على التنمیة المستدامة المنظمة العربیةللتنمیة اإلداریة 
 
338.484/سلي 03   التنمیة السیاحیة و البیئة مابعد ااإلستدامة سلیمان محمد طالب السید 
 
330.34/الھ 03  عربيالتنمیة السكانیة و اإلقتصادیة في الوطن ال الھیتي صبري فارس   
 
35.071.2/الل 03  التطبیقات- األسس- المفاھیم: التنمیة اإلداریة  اللوزي موسى   
 
330.34/تود 02   التنمیة اإلقتصادیة تودارو میشیل 
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النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
330.34/بكر 01   التنمیة اإلقتصادیة بكري كامل 
 
330.34/الق 10  نظریات و سیاسات و موضوعات: التنمیة اإلقتصادیة  القریشي مدحت   
 
330.34/عجم 02  دراسات نظریة و تطبیقیة: التنمیة اإلقتصادیة  عجمیة محمد عبد العزیز   
 
330.35.011/ عجم 04  دراسات نظریة وتطبیقیة: التنمیة اإلقتصادیة  عجیمة محمد عبد العزیز   
 
330.34/الن 02  دراسات ومفھوم شامل: التنمیة اإلقتصادیة  النباتي سھیلة فرید   
 
330.34/عجم 02   : التنمیة اإلقتصادیة بین النظریة والتطبیق عجمیة محمد عبد العزیز 
 النظریات،اإلستراتیجیات،التمویل    
 
330.34).394.7/(الع 02  ي المشرقالتنمیة اإلقتصادیة في الدول العربیة ف العربي إسماعیل   
 
330.34).394.7/(الع 01   التنمیة اإلقتصادیة في الدول العربیة في المغرب العربي إسماعیل 
 
330.34)927/(الش 02  الوقائع،العوائق،سبل: التنمیة اإلقتصادیة في العالم العربي  الشرفات علي جدوع بخیتان   
 النھوض    
 
330.34)927/(الش 02  انالشرفات علي جدوع بخیت  الوقائع،العوائق،سبل: التنمیة اإلقتصادیة في العالم العربي    
 النھوض    
 
330.34)394.7/(مند 02   التنمیة اإلقتصادیة و اإلجتماعیة و التغییر الھیكلي في الدول مندور عصام عمر 
ا-المنھج: العربیة      ... 
 
330.34)394.7/(مند 02  واإلجتماعیة والتغییر الھیكلي في الدولالتنمیة اإلقتصادیة  مندور عصام عمر   
الن-المنھج: العربیة      ... 
 
330.34)28/(الع 02  مفاھیم،عطاءات،معوقات،أسالیب: التنمیة في الفكر اإلسالمي  العسل ابراھیم حسین   
 
330.34/محس 03   التنمیة و التخطیط اإلقتصادي خلف فلیح حسن 
 
330.34/محي 07  لتنمیة و التخطیط اإلقتصاديا محي الدین عمرو   
 
330.34/عبد 01   التنمیة والتخطیط اإلقتصادي عبد المالك رمسیس أسعد 
 
339.13/رضو 03   التنافسیة كألیة من ألیات العولمة اإلقتصادیة و دورھا في دعم رضوان مصطفى أحمد حامد 
 ...جھود النمو و التنم    
 
336.767/توه 06  بسوق االسھم للمستثمر الیقظ التنبؤ توھي جون سي   
 
330=)411.21/(حاف 04  الحلقة: البنیة اإلقتصادیة في األقطار العربیة وأخالقیات المجتمع  حافظ زیاد   
 ...النقاشیة التي    
 
339.732/بیي 04  دراسة نقدیة: البنك الدولي  بییار شیریل   
 
334.01/طھم 01  ھیاكل، التطبیقاتالنظریة،ال: التنظیم  طھ محمد طارق   
 
334.75/سال 03  التصور و المفھوم: التنظیم الحدیث للمؤسسة  سالطنیة بلقاسم   
 
65.011/یون 02   التنظیم الصناعي وإدارة اإلنتاج یونس عبد الغفور 
 
65.011/یون 02   التنظیم الصناعي وإدارة اإلنتاج یونس عبد الغفور 
 
65.012.45/علي 02  األصول العلمیة و العملیة: التنظیم و اإلدارة الحدیثة  علي حمدي فؤاد  . 
 
331.108/أبو 02   التنظیم وأسالیب العمل أبو شیخة نادر أحمد 
 
331.108/أبو 02   التنظیم وأسالیب العمل أبو شیخة نادر أحمد 
 
336.71/عبد 04   البنوك عبد الرحیم حسن أحمد 
 
336.71/عبد 04  دعبد الرحیم حسن أحم   البنوك 
 
336.71/الب 02  مدخل إداري و محاسبي: البنوك  البدري حسین جمیل   
 
336.711/الد 02   البنوك المركزیة و السیاسات النقدیة الدوري زكریا 
 
336.71)28/(محم 04  دراسة مقارنة للنظم في دولة الكویت ودول: البنوك الإلسالمیة  محمدین جالل وفاءالبدرى   
 أخرى    
 
336.717.061/عما 02   البنوك التجاریة من الناحیة العملیة عماره أحمد محمود 
 
336.717.061/جلد 04   البنوك التجاریة والتسویق المصرفي جلدة سامر 
 
336.717.061/جلد 09   البنوك التجاریة والتسویق المصرفي جلدة سامر 
 
336.717.061/جلد 04  تسویق المصرفيالبنوك التجاریة وال جلدة سامر   
 
336.71/عبد 03  عملیاتھا و إدارتھا: البنوك الشاملة  عبد الحمید عبد المطلب   
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النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
336.71/عبد 04  عملیاتھا وإدارتھا: البنوك الشاملة  عبد الحمید عبد المطلب   
 
336.71/الج 03  یھي منیر محمدالجنب   البنوك اإللكترونیة 
 
336.71/یوس 03   البنوك اإللكترونیة یوسف یوسف حسن 
 
336.71)28/(خلف 02   البنوك اإلسالمیة خلف فلیح حسن 
 
336.71)28/(الف 04   البنوك اإلسالمیة الفسفوس فؤاد سلیمان 
 
336.71)28/(الف 04   البنوك اإلسالمیة الفسفوس فؤاد سلیمان 
 
336.71)28/ (الع 02  أحكامھا و مبادئھا و تطبیقاتھا المصرفیة: البنوك اإلسالمیة  العجلوني محمد محمود   
 
336.71)28/(الع 03  تطبیقاتھا المصرفیة-مبادئھا- أحكامھا: البنوك اإلسالمیة  العجلوني محمد محمود   
 
336.71)28/(الع 04  أحكامھا،مبادئھا،تطبیقاتھا المصرفیة: البنوك اإلسالمیة  العجلوني محمد محمود   
 
336.71)28/(الع 04  أحكامھا،مبادئھا،تطبیقاتھا المصرفیة: البنوك اإلسالمیة  العجلوني محمد محمود   
 
336.71)28/(خال 03   البنوك اإلسالمیة الدولیة و عقودھا  مع إشارة خاصة لنظام خالد ھشام 
 التأجیر التمویلي    
 
336.71)28/(علي 04   البنوك اإلسالمیة في مواجھة األزمات المالیة علي أحمد شعبان محمد 
 
336.71)28/(علي 04   البنوك اإلسالمیة في مواجھة األزمات المالیة علي أحمد شعبان محمد 
 
336.71)28/(طاي 06   البنوك اإلسالمیة و المنھج التمویلي طایل مصطفى كمال السید 
 
336.71)28/(إبر 03  سید إبراھیم سعد علىال   البنوك اإلسالمیة و الجمعیات األھلیة و دورھما في التكافل 
 ... اإلجتماعي و أثره على    
 
336.71/مند 03  نظریة التمویل-النظام المصرفي: البنوك الوضعیة و الشرعیة  مندور عصام عمر أحمد   
البنوك اإلسل- اإلسالمي     ... 
 
336.71/الج 02  رالجزار جعف  أنواعھا و كیف تتعامل معھا: البنوك في العالم    
 
336/الق 02  دراسة مقارنة: التأجیر التمویلي  مسلم القالب بسام ھالل   
 
658.91.03/الط 03  مستقبل صناعة التمویل: التأجیري التمویلي  الطوال عبیر الصفدي   
 
556.388/فھد 02  معالجتھ -طرهمخا- مصادره: التلوث المائي  حارث جبار فھد   
 
336.71)28/(بشا 03   التمویل المصرفي اإلسالمي للمشروعات الصغیرة والمتوسطة بشارات ھیا جمیل 
 
336/الن 02   التمویل المعاصر النجار فرید 
 
339.7/الب 02  واثره علي الھیكلیة في القطاعات اإلقتصادیة: التمویل الخارجي  الباشا مازن حسن محمد   
 
339.727.22/الم 08   FDI التمویل الخارجي المباشر المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة 
 
339.727.22/یون 01  تجارب: التمویل الخارجي و سیاسات اإلصالح اإلقتصادي  یونس عدنان حسین   
 عربیة    
 
339.727.22/یون 02  ربتجا: التمویل الخارجي وسیاسات اإلصالح اإلقتصادي  یونس عدنان حسین   
 عربیة    
 
339.727.22/یون 02  تجارب: التمویل الخارجي وسیاسات اإلصالح اإلقتصادي  یونس عدنان حسین   
 عربیة    
 
339.7/خلف  07   التمویل الدولي خلف فلیح حسن 
 
339.7/عجا 02   التمویل الدولي عجام میثم 
 
339.7/مطر  06   التمویل الدولي مطر موسى سعید 
 
339.7/الح 06   التمویل الدولي الحسني عرفان تقي 
 
339.7/عجا 02   التمویل الدولي عجام میثم صاحب 
 
339.7/عجا 02   التمویل الدولي عجام میثم صاحب 
 
339.7/الم 02   التمویل الدولي المشھداني خالد أحمد 
 
339.7/الت 03  مدخل حدیث: التمویل الدولي  العیساوي عبد الكریم جابر   
 
339.7/موس 03   التمویل الدولي و نظریات التجارة الخارجیة موسى شقیري نوري 
 
339.7/الن 09   التمویل الدولي و العمایات المصرفیة الدولیة النقاش غازي عبد الرزاق 
 
330.322.3/الق 03  دراسة فقھیة قانونیة إقتصادیة مقارنة: التمویل العقاري  القاضي ھشام محمد   
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النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
336.76/الخ 06   التمویل بدون نقود الخضیري محسن أحمد 
 
336.71)28/(بور 03   التمویل في البنوك التقلیدیة والبنوك اإلسالمیة بورقبة شوقي 
 
658.15/أند 04  لمؤسساتالتمویل و اإلدارة المالیة ل أندراوس عاطف ولیم   
 
658.14/أحم 03   التمویل وإدارة المؤسسات المالیة أحمد عبد الوھاب یوسف 
 
336.71)28/(الع 02  دراسة: التمویل وو ظائفھ في البنوك اإلسالمیة و التجاریة  العاني فتیحة محمد   
 مقارنة    
 
336.71)28/(الع   وك اإلسالمیةفي البن: التمویل ووظائفھ  العاني قتیبة عبد الرحمان   
 
368.013/ الم 07  تطبیقات على التأمینات العامة: التامین و إدارة الخطر  المصري محمد رفیق   
 
339.1/سلي 02  العولمة و التجارة اإللكترونیة: التبادل التجاري األسس  سلیمان عبد العزیز عبد الرحیم   
 
517/أ/حمي 06  ین محلولةدروس و تمار  1.ج: التحلیل  حمیدة علي   
 
51/بنح 05  تذكیر بالدروس و تمارین محلولة 1.ج: التحلیل  بن حبیب بابا حامد   
 
51/أ/بنح 12  300، تذكیر بالدروس وتمارین محلولة عدد  1.ج: التحلیل  بن حبیب بابا حامد   
 
517/ب/حمي 06  دروس و تمارین محلولة2.ج: التحلیل  حمیدة علي   
 
517/ت/حمي 06  علي حمیدة  دروس و تمارین محلولة 3.ج: التحلیل    
 
517.2/حمي 06   التحلیل لطالب السنة األولى جامعي حمیدة علي 
 
657.41/عبد 02  للرقابة علي األداء والكشف عن اإلنحرافات: التحلیل المالي  عبد هللا علي خلف   
 
657.41/محم 10  راراتمدخل صناعة الق: التحلیل المالي  محمد منیر شاكر   
 
657.41/الز 03  تقییم اآلداء و التنبؤ بالفشل: التحلیل المالي  الزبیدي حمزة محمود   
 
657.41/أ/عدو 44  ، دروس وتمارین 1.ج: التحلیل المالي  عدون ناصر دادي   
 
657.41/ب/عدو 44  حلول التمارین بطریقة مبسطة ومعلق:  2.ج: التحلیل المالي  عدون ناصر دادي   
لیھاع      
 
657.41/أبو 03  شركات وأسواق مالیة: التحلیل المالي  أبو زید محمد المبروك   
 
657.41/الر 03   التحلیل المالي للقوائم المالیة و اإلفصاح المحاسبي الراوي خالد وھیب 
 
657.4/الع 03  لیةالتحلیل المالي للقوائم المالیةوفقا لمعاییر المحاسبة الدو العداسي أحمد محمد   
 
657.422.1/لطف 06   التحلیل المالي ألغراض تقییم و مراجعة األداء و اال ستثمار في لطفي أمین السید أحمد 
 البورصة    
 
657.422.1/لطف 03   التحلیل المالي ألغراض تقییم و مراجعة االداء و اإلستثمار في لطفي أمین السید 
 البورصة    
 
657.41/الخ 02  ود عبد الحلیمالخالیلة محم   التحلیل المالي باستخدام البیانات المحاسبیة 
 
657.41/الد 05   التحلیل المالي باستخدام الحاسوب الدوري مؤید عبد الرحمن 
 
657.41/داو 03   EXCEL التحلیل المالي بإستخدام برنامج داوود نعیم نصر 
 
658.15/الش 04  تصادي في دراسات تقییم وجدوى المشاریعالتحلیل المالي واإلق الشمري خالد توفیق   
 
339.138/حام 02   التحلیل الكمي حامد عبد هللا 
 
330.43/عنا 02  مدخل حدیث: التحلیل القیاسي واإلحصائي للعالقات اإلقتصادیة  عناني محمد عبد السمیع   
 SPSS بإستخدام    
 
336.76/حما 01  ساسي لألوراق المالیةالتحلیل الفني و األ حماد طارق عبد العال   
 
311.17/أبو 04  16-15(التحلیل اإلحصائي للبیانات بإستخدام برمجیة  أبو زید محمد خیر سلیم  ) 
    SPSS-VERSION 
 
311.17/أبو 04  16-15(التحلیل اإلحصائي للبیانات بإستخدام برمجیة  أبو زید محمد خیر سلیم  ) 
    SPSS-VERSION 
 
311.17/دود 06  دین حمزة محمددو   SPSS التحلیل اإلحصائي المتقدم للبیانات بإستخدام 
 
311.17/دود 03   spss التحلیل اإلحصائي المتقدم للبیانات بإستخدام دودین حمزة محمد 
 
331.17/دود 02   SPSS التحلیل اإلحصائي المتقدم للبیانات بإستخدام دودین حمزة محمد 
 
311.17/جود 09  لتحلیل اإلحصائي المتقدم بإستخداما جودة محفوظ   spss 
 
311.17/عقل 02   التحلیل اإلحصائي واإلحتماالت عقل مصباح جمعة 
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النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
330.101.542/عبد 02   التحلیل اإلقتصادي الجزئي عبد هللا عقیل جاسم 
 
330.101.542/الن 05   التحلیل اإلقتصادي الجزئي النسور إیاد عبد الفتاح 
 
330.101.542/الط 03  نظریات، سیاسات، تطبیقات: التحلیل اإلقتصادي الجزئي  الطائي منى   
 
330.101.541/الح 06  نظرة معاصرة: التحلیل اإلقتصادي الكلي  الحصري طارق فاروق   
 
330.101.541/مصط 04  أساسیات،طبیقات ریاضیة،حلول: حلیل اإلقتصادي الكلي الت مصطفى أحمد فرید   
 التمارین    
 
330.101.541/صخر 8  اإلقتصاد الكلي: التحلیل اإلقتصادي الكلي  صخري عمر   
 
330.101)28/(الم 01  تحدید مستوى العمالة والدخل: التحلیل اإلقتصادي اإلسالمي  الموسوي ضیاء مجید   
 
336.11/الن 03  ي عدنان تایھالنعیم  اتجاھات معاصرة: التحلیل و التخطیط المالي    
 
517.91/الك 02  التفاضل-العالقات غیر الخطیة: التحلیلي الكمي االقتصادي  الكرخي مجید   
 
330.35/محي 02   التخلف و التنمیة محي الدین عمرو 
 
330.35/مشو 03  دراسات إقتصادیة: التخلف والتنمیة  مشورب إبراھیم   
 
339.54/الع 08   التجارة الخارجیة العصار رشاد 
 
339.54/مطر 02   التجارة الخارجیة مطر موسى سعید 
 
339.54/الص 03   التجارة الخارجیة الصوص نداء محمد 
 
339.54/الس 05   التجارة الخارجیة السریتي السید محمد أحمد 
 
339.5/الع 09   التجارة الدولیة العدلي أشرف أحمد 
 
339.5/محم 05   التجارة الدولیة محمد جاسم 
 
339.5/الج 06   التجارة الدولیة الجمل جمال جویدان 
 
339.5/الج 04   التجارة الدولیة الجمل جمال جویدان 
 
339.5/الج 04   التجارة الدولیة الجمل جمال جویدان 
 
339.5)28/(شحا 06  ي ضوء الفقھ اإلسالمي و إتفاقیات الجاتف: التجارة الدولیة  شحاتھ محمد السانوسي   : 
 دراسة مقارنة    
 
339.5/دیا 02   التجارة الدولیة في عصر العولمة دیاب محمد 
 
339.5/دیا 02   التجارة الدولیة في عصر العولمة دیاب محمد 
 
339.164.4/نور 03   electronic commerce = التجارة الكترونیة نور محمد 
 
339.164.4/مان 02  أولیات السیاسة: التجارة اإللیكترونیة العالمیة  مان كاثرین ل   
 
339.164.4/یاس 06   التجارة اإللكترونیة یاسین سعد غالب 
 
339.164.4/شنا 02   التجارة اإللكترونیة شنایدر جاري 
 
339.164.4/كاف 04   التجارة اإللكترونیة كافي مصطفى یوسف 
 
339.164.4/خطا 01  طاب عامر محمدخ   التجارة اإللكترونیة 
 
339.164.4/خطا 01   التجارة اإللكترونیة خطاب عامر محمد 
 
339.164.4/كاف 04   التجارة اإللكترونیة كافي مصطفى یوسف 
 
339.164.4/یوس 04   التجارة اإللكترونیة یوسف أمیر فرج 
 
339.164.4/یاس 03  ةالتجارة اإللكترونی یاسین سعد غالب   
 
339.164.4/خطا 03   التجارة اإللكترونیة خطاب عامر محمد 
 
339.164.4/بخت 05  مفاھیم و إستراتیجیات التطبیق في المؤسسة: التجارة اإللكترونیة  بختي إبراھیم   
 
339.164.4/الم 04   : التجارة اإللكترونیة المبیضین باسم أحمد 
وقاتمفھومھا،أھمیتھا،خصائصھا،فوائدھا،المع      
 
339.164.4/الم 04   : التجارة اإللكترونیة المبیضین باسم أحمد 
 مفھومھا،أھمیتھا،خصائصھا،فوائدھا،المعوقات    
 
339.164.4/الط 04  المستقبل الواعد لألجیال القادمة: التجارة اإللكترونیة  الطائي محمد عبد حسین   
 
339.164.4/الط 04  المستقبل الواعد لألجیال القادمة: ة اإللكترونیة التجار الطائي محمد عبد حسین   
 
339.164.4/الط 03  المستقبل الواعد لألجیال القادمة: التجارة اإللكترونیة  الطائي محمد عبد حسین   
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النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
339.164.4/عبد 03  المفاھیم، التجارب، التحدیات،األبعاد: اإللكترونیة التجارة  عبد العال طارق   
 ...التكنولوجیة و المال    
 
339.164.4/الم 02  تجارة بال حدود: التجارة اإللكترونیة  المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة   
 
339.164.4/محم 01  ةدراسة تكنولوجیة و تطبیقی: التجارة اإللكترونیة  محمد سراج الدین محمد   
 
339.164.4/عبد 04  دولیا-عربیا: التجارة اإللكترونیة  عبد الملك عماد مجدى   
 
339.164.4/عبد 04  دولیا-عربیا: التجارة اإللكترونیة  عبد الملك عماد مجدى   
 
339.164.4/الط 01   التجارة اإللكترونیة من منظور تقني وتجاري وإداري الطیطي خضر مصباح 
 
339.164.4/الع 02   التجارة اإللكترونیة بین البناء و التطبیق العطار عزة 
 
339.164.4/مطر  05   التجارة اإللكترونیة فى التشریعات العربیة واألجنبیة مطر عصام عبد الفتاح 
 
339.164.4/حجا 03   التجارة اإللكترونیة في القانون العربي النموذجي لمكافحة جرائم بیومي حجازي عبد الفتاح 
 الكمبیوتر واإلنترنت    
 
339.164.4/الش 03   التجارة اإللكترونیة في ظل النظام التجاري العالمي الجدید الشویرف محمد عمر 
 
339.164.4/یوس 03   التجارة اإللكترونیة و أبعادھا القانونیة الدولیة یوسف یوسف حسن 
 
339.164.4/عبد 06  ونیة و العولمةالتجارة اإللكتر عبد الخالق السید أحمد   
 
339.164.4/عبد 01   .التجارة اإللكترونیة و العولمة عبد الخالق السید أحمد 
 
339.164.4/عبد 03   التجارة اإللكترونیةفي خدمة التجارة  و المصارف العربیة عبد الرحیم راسم سمیح محمد 
 
004.738.5:339/نور 02   التجارة على األنترنت نورتون بوب 
 
339/احج 04   التجارة عبر اإلنترنت حجازي عبد الفتاح بیومي 
 
339.5/خلي 03   التجارة و التسویق اإللكتروني خلیل ناصر 
 
330.3)61)(5-15/(الب 04   : التجارة واالستثمار والتنمیة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا البنك الدولي 
 التفاعل مع العالم  54  
 
339.5/خلي 08   التجارة والتسویق اإللكتروني خلیل ناصر 
 
167/باش 04  مفاھیم،أسالیب تطبیقات: البحث العلمي  باشیوة لحسن عبد هللا   
 
167/باش 04  مفاھیم،أسالیب تطبیقات: البحث العلمي  باشیوة لحسن عبد هللا   
 
167/عبي 04  مفھومھ وأدواتھ وأسالیبھ: البحث العلمي  عبیدات ذوقان   
 
167/عبي 04  مفھومھ وأدواتھ وأسالیبھ: البحث العلمي  عبیدات ذوقان   
 
167/أ/أبو 03  المناھج و الطرق و األدوات 1.ج: البحث العلمي  أبو شنب جمال محمد   
 
167/ب/أبو 03  التصمیم و التنفیذ التجریبي 2.ج: البحث العلمي  أبو شنب جمال محمد   
 
167/شفي 04  طبیقات في مجال الدراسات اإلجتماعیةالبحث العلمي مع ت شفیق محمد   
 
167/شفي 04   البحث العلمي مع تطبیقات في مجال الدراسات اإلجتماعیة شفیق محمد 
 
168.522/إبر 04   البحث العلمي في العلوم اإلجتماعیة إبراھیم عبد هللا 
 
168.522/إبر 04   البحث العلمي في العلوم اإلجتماعیة إبراھیم عبد هللا 
 
167/الن 04   البحث العلمي وأخالقیاتھ النیال مایسة أحمد 
 
339.923=)927/(عبد 06  العولمة و: التحدیات المستقبلیة للتكتل االقتصادي العربى  عبد الرحیم إكرام   
 التكتالت البدیلة    
 
339.747/ث/كنج 02  المالیةاألزمة : التحدیات التي تواجھ منظمات األعمال المعاصرة  كنجو كنجو   
 ...العالمیة واآلفاق    
 
339.747/ت/الص 02  األزمة المالیة: التحدیات التي تواجھ منظمات األعمال المعاصرة  الصمیدعي محمود   
 ...العالمیة واآلفاق    
 
339.747/ب/الل 02  األزمة المالیة: التحدیات التي تواجھ منظمات األعمال المعاصرة  اللوزي موسى   
میة واآلفاقالعال     ... 
 
339.747/أ/الق 01  األزمة المالیة: التحدیات التي تواجھ منظمات األعمال المعاصرة  القریوتي محمد یوسف   
 ...العالمیة واآلفاق    
 
339.747/أ/الق 01  األزمة المالیة: التحدیات التي تواجھ منظمات األعمال المعاصرة  القریوتي محمد یوسف   
آلفاقالعالمیة وا     ... 
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339.747/ب/الل 02  األزمة المالیة: التحدیات التي تواجھ منظمات األعمال المعاصرة  اللوزي موسى   
 ...العالمیة واآلفاق    
 
339.747/ت/الص 02  األزمة المالیة: ت األعمال المعاصرة التحدیات التي تواجھ منظما الصمیدعي محمود   
 ...العالمیة واآلفاق    
 
339.747/ث/كنج 02  األزمة المالیة: التحدیات التي تواجھ منظمات األعمال المعاصرة  كنجو كنجو   
 ...العالمیة واآلفاق    
 
339.747/الق 01  ألزمة المالیةا: التحدیات التي تواجھ منظمات األعمال المعاصرة  القریوتي محمد   
 ...العالمیة واألفاق    
 
339.747/الق 01  األزمة المالیة: التحدیات التي تواجھ منظمات األعمال المعاصرة  القریوتي محمد   
 ...العالمیة واألفاق    
 
339.54)65/(عجة 04   التجربة الجزائریة في تنظیم التجارة الخارجیة من إحتكار الدولة عجة الجیاللي 
 إلى إحتكار الخواص    
 
377/الط 02  مفھومھ و فعالیتھ بناء البرامج التدریبیة و تقویمھا: التدریب  الطعاني حسن أحمد   
 
377/معم 02  األسس والمبادئ: التدریب  معمار صالح صالح   
 
377/معم 02  األسس والمبادئ: التدریب  معمار صالح صالح   
 
377)657/(الس 03  هللالسید سید عطا    التدریب المحاسبي المالي 
 
377/الز 02   التدریب اإللكتروني الزنبقي حنان سلیمان 
 
377/الز 02   التدریب اإللكتروني الزنبقي حنان سلیمان 
 
377.354/الس 04   التدریب اإلداري السكارنة بالل خلف 
 
377/الع 02   التدریب اإلداري العزاوي نجم 
 
377.354/الط 03  اني حسن أحمدالطع   التدریب اإلداري المعاصر 
 
377.354/الط 02   التدریب اإلداري المعاصر الطعاني حسن أحمد 
 
377.354/الط 02   التدریب اإلداري المعاصر الطعاني حسن أحمد 
 
377.354/یاغ 02   التدریب اإلداري بین النظریة والتطبیق یاغي محمد عبد الفتاح 
 
377.354/یاغ 02  ي محمد عبد الفتاحیاغ   التدریب اإلداري بین النظریة والتطبیق 
 
377.354/الص 03  2التدریب اإلداري الصیرفي محمد   
 
377/روب 02  ستیفان.روبینز ب   التدریب على المھارات الشخصیة معاییر  إلدارة األفراد بالعمل 
 
377/روب 02  ستیفان.روبینز ب  اییر  إلدارة األفراد بالعملالتدریب على المھارات الشخصیة مع   
 
377/نیو 02   التدریب على جودة الخدمة نیوباي توني 
 
377/حجا 02   التدریب في القرن الحادي والعشرین حجازي وجدي حامد 
 
658.3/برع 01   التدریب والتنمیة برعي محمد جمال 
 
377.354/رضا 02   التدریب والتأھیل اإلداري رضا ھاشم حمدي 
 
377.354/رضا 02   التدریب والتأھیل اإلداري رضا ھاشم حمدي 
 
330.101.8/غري 10   البیروقراطیة في التحلیل اإلقتصادي  حول إقتصاد عمومي جدید غریف كزافیي 
 و تصرف أمـثل    
 
330.101.8/غري 05   البیروقراطیة في التحلیل اإلقتصادي  حول إقتصاد عمومي جدید غریف كزافیي 
صرف أمـثلو ت      
 
658.78/الص 04   التخزین السلعي الصیرفي محمد 
 
658.78/الص 4   التخزین السلعي الصیرفي محمد 
 
316.43/الم 03   التخطیط  للتنمیة الملیجي إبراھیم 
 
338.26/رشو 02  مدخل إقتصادي إجتماعي: التخطیط  رشوان حسین عبد الحمید أحمد   
 
332.14/غني 05  محمد غنیم عثمان  أسس ومبادئ عامة: التخطیط    
 
65.012.4/فور 02   التخطیط لألعمال فورسیث باتریك 
 
330.34/ناج 02   التخطیط للتنمیةفي الدول النامیة ناجي أحمد عبد الفتاح 
 
330.34/ناج 02   التخطیط للتنمیةفي الدول النامیة ناجي أحمد عبد الفتاح 
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614.8/حوا 03   التخطیط إلدارة الكوارث و أعمال اإلغاثة حواش جمال 
 
336.11/توف 02   التخطیط المالي واعداد الموازنات توفیق عبد الرحمان 
 
336.11/توف 02   التخطیط المالي وتقییم المشروعات مالیا توفیق عبد الرحمان 
 
338.26/حجي 02   التخطیط االقتصادي حجیر محمد مبارك 
 
338.26/لطف 01  دراسة نظریة و تطبیقیة: التخطیط االقتصادي  لطفي علي   
 
339.138:005.5/الع 03  مفاھیم تطبیقیة: التخطیط التسویقي  العالق بشیر   
 
339.138:005.5/الع 05  مفاھیم وتطبیقات: التخطیط التسویقي  العالق بشیر   
 
339.138:005.5/الع 03  مفاھیم وتطبیقات: التخطیط التسویقي  العالق بشیر   
 
658.512.4/الب 02   التخطیط اإلدارى البسیوني رضا إسماعیل 
 
658.512.4/الط 02   التخطیط اإلداري الطاھر عالء فرج 
 
658.512.4/كین 02   التخطیط اإلداري كینان كیت 
 
658.512.4/كین 02   التخطیط اإلداري كینان كیت 
 
658.512.4/الط 02   التخطیط اإلداري الطاھر عالء فرج 
 
658.512.4/الط 02   التخطیط اإلداري الطاھر عالء فرج 
 
332.14/مرس 03   التخطیط اإلستراتیجي مرسى نبیل حامد 
 
332.14/الص 06   التخطیط اإلستراتیجي الصیرفي محمد 
 
65.012.4/الس 03  بالل خلفالسكارنة    التخطیط اإلستراتیجي 
 
65.012.4/الس 03   التخطیط اإلستراتیجي السكارنة بالل خلف 
 
332.14/الك 02  عرض نظري و تطبیقي: التخطیط اإلستراتیجي  الكرخي مجید   
 
65.012.41/الض 03  األردن: التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة في القطاع العام  الضمور موفق ھاني   
 نموذجا    
 
65.012.41/الض 03  األردن: التخطیط اإلستراتیجي للموارد البشریة في القطاع العام  الضمور موفق ھاني   
 نموذجا    
 
65.012.45/ھال 06  التنظیم: التخطیط اإلستراتیجى لتطویر أداء المؤسسات  ھاللي حسین مصطفى   
 ...واإلدارة،االرتقاء بالكفاءا    
 
338.26/شفي 01  یوري. شفیركوف م   التخطیط اإلشتراكي والبرمجة الرأسمالیة 
 
338.26/الح 05   التخطیط اإلقتصادي الحمصي محمود 
 
338.26/الط 03   التخطیط اإلقتصادي الطاھر عالء فرج 
 
338.26/الط 03   التخطیط اإلقتصادي الطاھر عالء فرج 
 
338.26)28/(لطف 03  من منظور إسالمي: خطیط اإلقتصادي الت لطفي بشر محمدموفق   
 
338.26/إبر 01   التخطیط اإلقتصادي في إطار آلیات السوق إبراھیم طلعت الدمرداش 
 
332.14/حمز 06  تحلیل و: التخطیط اإلقتصادي و المجالس المحلیة في تعارضھما  حمزة سعد ماھر   
 تطبیق    
 
338.26:330.327/الو 02  دراسة التطورات اإلقتصادیة: تخطیط و التطویر اإلقتصادي ال الولید بشار یزید   
 .في الدول العربیة    
 
65.011/الع 02   التخطیط و السیطرة على اإلنتاج و العملیات العلي عبد الستار محمد 
 
338.43/الع 02   التخطیط والتنمیة الزراعیة العارف جواد سعد 
 
330.34/الع 02  طیط والتنمیة اإلقتصادیةالتخ العساف أحمد عارف   
 
330.34/الع 02   التخطیط والتنمیة اإلقتصادیة العساف أحمد عارف 
 
336.7/كوي 01   التحكم في تدفق األموال كویل برایان 
 
347.7/أ/سام 03  دراسة مقارنة الحكام التحكیم التجاري: التحكیم التجاري الدولي  سامي فوزي محمد   
 ... الدولي كما جاءت    
 
339.542/ بنس  02   التحكیم التجاري الدولي وفقا لقانون اإلجراءات اإلداریة و بن سعید لزھر 
 القوانین المقارنة    
 
347.74/الب 03   botالتحكیم في عقود البوت البھجي عصام أحمد 
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657.6/عدو 10   التدقیق اإلداري وتأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في عدون ناصر دادي 
 الجزائر    
 
657.6/ب/جمع 02  المشاكل و المسؤولیات،األدوات و: التدقیق و التأكید الحدیث  جمعة أحمد حلمي   
 الخدمات    
 
657.6/جمع 03  یة للتدقیقالتدقیق و التأكید وفقا للمعاییر الدول جمعة أحمد حلمي   
 
336.71.078.3/عبد 03   التدقیق و الرقابة في البنوك عبد هللا خالد أمین 
 
657.6/جمع 02  وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق: التدقیق والتأكید  جمعة أحمد حلمي   
 
657.6/الح 03  المحاسبیةالتدقیق والرقابة الداخلیة في بیئة نضم المعلومات  عطا هللا احمد سویلم الحسبان   
 
658.8/الط 02   البیع الشخصي والتسویق المباشر الطائي حمید 
 
658.8/الط 02   البیع الشخصي والتسویق المباشر الطائي حمید 
 
658.843/الس 03   البیع بالتقسیط كصورة من صور البیوع التجاریة الخاص السبك صبري مصطفى حسن 
ضماناتھ-ماھیتھ      
 
330.34)65/(الح 03   التحوالت في الریف الجزائري منذ اإلستقالل الحافظ ستھم 
 
551.588/الح 02  حمایتھا،تلوثھا،مخاطرھا: البیئة  الحفیظ عماد محمد ذیاب   
 
551.588/الح 02  حمایتھا،تلوثھا،مخاطرھا: البیئة  الحفیظ عماد محمد ذیاب   
 
.339)004.514.6/(علي 03  لكترونیةالبیئة اإل علیان ربحي مصطفى   = E-environment 
  164.4   
 
330.111.4/طرط 10   الترشید اإلقتصادي للطاقات اإلنتاجیة في المؤسسة طرطار أحمد 
 
658.8/ت/أبو 06  المفاھیم،اإلستراتجیات ،العملیات ،النظریة و 3.ج: الترویج  أبو علفة عصام الدین   
 التطبیق    
 
658.8/معل 03  مدخل إتصالي تسویقي متكامل: التجاري  الترویج معال ناجي   
 
658.8/الح 01   الترویج التجاري للسلع والخدمات الحسن عیسى محمود 
 
658.8/الح 01   الترویج التجاري للسلع والخدمات الحسن عیسى محمود 
 
658.8/الح 01   الترویج التجاري للسلع والخدمات الحسن عیسى محمود 
 
658.8/الع 10  عباسالعالق   أسس،نظریات، تطبیقات: الترویج و اإلعالن التجاري    
 
659.131.1/الع 02   الترویج واإلعالن العبدلي سمیر 
 
659.131.1/الد 02  كیف تروج منتجاتك و كیف تعلن عن: الترویج واإلعالن  الدسوقي محمد السیدالبدوي   
 مشروعك    
 
330.34.014/ھیك 02  تقریر نظري عام: والزراعة في البلدان النامیة  التصنیع ھیكل عبد العزیز   
 
331.56/ورس 03  ن.د.ورسك ج  مشكلة سیاسة إقتصادیة: البطالة    
 
331.56/الز 02  و الحل... المشكلة : البطالة في الوطن العربي  الزواوى محمد خالد   
 
331.56:336.74-12/الد 12  والت النظریة و مناھج السیاسةالمق: البطالة و التضخم  الدباغ أسامة بشیر   
 اإلقتصادیة  8  
 
331.56)28/(مغا 01  دراسة مقارنة: البطالة و دور الوقف و الزكاة في مواجھتھا  مغازي محمد عبد هللا   
 
331.56/األ 04  أسس المواجھة: البطالة وآثارھا اإلجتماعیة واإلقتصادیة  األسدى زكریا سعد الدین   
 
331.56/األ 04  أسس المواجھة: البطالة وآثارھا اإلجتماعیة واإلقتصادیة  األسدى زكریا سعد الدین   
 
331.56/عدو 16   البطالة وإشكالیة التشغیل ضمن برنامج التعدیل الھیكلي لإلقتصاد عدون ناصر دادي 
 ...من خالل حالة الج    
 
330.356/الح 03  ظریة و التطبیقالتشابك اإلقتصادي بین الن الحمادي علي مجید   
 
330.356/الح 03   التشابك اإلقتصادي بین النظریة والتطبیق الحمادي علي مجید 
 
336.748.12/عنا 03   التضخم المالي عنایة غازي حسین 
 
336.748.12)28/(رجب 03  وفق مبادئ اإلقتصاد.التضخم و الكساد  االسباب والحلول رجب وضاح نجیب   
 اإلسالمي    
 
336.748.12/كشب 03  دراسة مقارنة: التضخم وأثره على الدین  شبكة خالد أحمد سلیمان   
 
336.748.12/الز 03   التضخم والكساد الزبیدي حسین بن سالم جابر 
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336.748.12/الز 03  خم والكسادالتض الزبیدي حسین بن سالم جابر   
 
336.748.12)28/(رجب 03  األسباب والحلول وفق مبادئ اإلقتصاد: التضخم والكساد  رجب وضاح نجیب   
 اإلسالمي    
 
336.748.12)28/(رجب 03  األسباب والحلول وفق مبادئ اإلقتصاد: التضخم والكساد  رجب وضاح نجیب   
 اإلسالمي    
 
 06 . 658.15/بنس اإلدارة المالیة ، دروس و تطبیقات: تسییر المالي ال بن ساسي إلیاس   . 
 
658.15/خمي 25   التسییر المالي للمؤسسة،دروس ومسائل محلولة خمیسي شیخة 
 
658.15/زغي 15   التسییر المالي حسب البرنامج الرسمي الجدید زغیب ملیكة 
 
334.7/الن 02  تجیةالتصدیر المعاصر و التحالفات اإلسترا النجار فرید   
 
331.109.44/بوح 03  مفھومھ، إجراءاتھ وآثاره: التسریح لسبب إقتصادي  بوحمیدة عطاء�   
 
347.7/الس 02   التشریعات التجاریة وتشریعات األعمال لطلبة العلوم اإلداریة السویلمین صفاء محمود 
 والمالیة    
 
338.5/الج 04  یقيمدخل تسو: التسعیر  الجیاشي علي عبد الرضا   
 
338.5/الج 04  مدخل تسویقي: التسعیر  الجیاشي علي عبد الرضا   
 
338.5/الج 02  مدخل تسویقي: التسعیر  الجیاشي علي عبد الرضا   
 
336.717/نصر 02   التسویات الجردیة وإعداد وتحلیل القوائم المالیة وفقا لمعاییر علي عبد الوھاب نصر 
 المحاسبة الدولیة    
 
331.108/الص 03   التطویر التنظیمي الصیرفي محمد 
 
331.108/الغ 03  مدخل تحلیلي: التطویر التنظیمي  الغالبي طاھر محسن   
 
331.108/الغ 03  مدخل تحلیلي: التطویر التنظیمي  الغالبي طاھر محسن   
 
331.108/الس 03   التطویر التنظیمي و اإلداري السكارنة بالل خلف 
 
331.108/الس 03   التطویر التنظیمي و اإلداري السكارنة بالل خلف 
 
339.138/الص 06   التسویق الصحن محمد فرید 
 
339.138/الس 01   التسویق السید محمد 
 
339.138/الص 06   التسویق الصحن محمد فرید 
 
339.138/عبد 06   التسویق عبد الفتاح محمد سعید 
 
339.138/الس 02  یقالتسو السید إسماعیل   
 
339.138/حبي 0   التسویق حبیب رعد عبد الكریم 
 
339.138/عبد 05   التسویق عبد الفتاح محمد سعید 
 
339.138/الص 02  منھج تحلیلي مبسط: التسویق  الصیرفي محمد   
 
339.138/نور 21  مدخل المعلومات و اإلستراتیجیات: التسویق  نوري منیر   
 
339.138/حدا 06  مفھوم التسویق،السوق،قاموس: أساسیات ومفاھیم : لتسویق ا حداد سمیة   
 التسویق عربي،فرنسي،إنجلیزي    
 
339.138/الب 09  أسس و مفاھیم معاصرة: التسویق  البكري ثامر   
 
339.138/قیو 03  معرفة السوق والمستھلكین من الدراسة التسویقیة إلى: التسویق  قیو كاترین   
 ...الخیارات اإلستراتج    
 
658.8/سوي 04  مفاھیم معاصرة: التسویق  سویدان نظام موسى   
 
658.8/سوي 04  مفاھیم معاصرة: التسویق  سویدان نظام موسى   
 
339.138/سوي 03  مفاھیم معاصرة: التسویق  سویدان نظام موسى   
 
339.138/عبد 01  إدارة النشاط التسویقيالمبادئ و المفاھیم االساسیة في : التسویق  عبد السالم محمد   
 
339.138/الع 01  النظریة و التطبیق: التسویق  العاصي شریف أحمد شریف   
 
339.138/ت/كوت 03  أسالیب التسویق الرئیسیة3..ج: التسویق  كوتلر فیلیب   
 
339.138/ث/كوت 02  السلع و األسعار4.ج: التسویق  كوتلر فیلیب   
 
339.138/ث/كوت 01  السلع و االسعار4.ج: التسویق  كوتلر فیلیب   
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339.138/ج/كوت 03  الترویج 5.ج: التسویق  كوتلر فیلیب   
 
339.138/أ/كوت 03  تطوره،مسؤولیتھ األخالقیة،إستراتیجیتھ 1ج: التسویق  كوتلر فیلیب   
 
339.138/ب/كوت 03  السلوك،األسواق ،البیئة،المعلومات2ج: التسویق  كوتلر فیلیب   
 
658.8/الح 03   التسویق من المنتج إلى المستھلك الحاج طارق 
 
658.8/الح 03   التسویق من المنتج إلى المستھلك الحاج طارق 
 
339.138/بیب 05   التسویق نظریات حدیثة بیبل دیفد 
 
339.138/غني 03  حمدغنیم أحمد م   التسویق مدخل التحلیل المتكامل 
 
339.138/برس 03   التسویق المباشر برس یورك 
 
339.138/مكو 01   التسویق المباشر من خالل قواعد البیانات مكوركل جرامي 
 
658.8/عبي 09   التسویق المباشر والعالقات العامة عبیدات محمد إبراھیم 
 
339.138/أبو 04  العظیم أبو النجا محمد عبد  التسویق العالمي،إدارة العالقات مع العمالء: التسویق المتقدم    
    CRM 
 
658.8/الب 10   التسویق األخضر البكري ثامر 
 
658.8/الب 19   التسویق األخضر البكري ثامر 
 
336.74/الن 04   التسویق المصرفي النعسة وصفي عبد الرحمان 
 
336.74/الع 10  لتسویق المصرفيا العجارمة تیسیر   
 
336.74/الن 04   التسویق المصرفي النعسة وصفي عبد الرحمان 
 
336.74/الع 07   التسویق المصرفي العجارمة تیسیر 
 
336.74/الص 03  كمي تحلیلي.مدخل استیراتیجي : التسویق المصرفي  الصمیدي محمد ىجاسم   
 
336.74/الص 08  مدخل إستراتیجي كمي و تحلیلي: في التسویق المصر الصمیدعي محمود جاسم   
 
336.74/معر 10   التسویق المصرفي مدخل تحلیلي إستراتیجي معراج ھواري 
 
336.74/أبو 01   التسویق المصرفي بین النظریة و التطبیق أبوتایھ صباح محمد 
 
336.74:366.1/صاد 04   التسویق المصرفي وسلوك المستھلك صادق صفیح 
 
336.74:366.1/صاد 04   التسویق المصرفي وسلوك المستھلك صادق صفیح 
 
339.138/الغ 01   التسویق المعاصر الغرباوي عالء 
 
339.138/إدر 06   التسویق المعاصر إدریس ثابت عبد الرحمان 
 
658.8/سوي 02   التسویق المعاصر سویدان نظام موسى 
 
658.8/عبا 02  صرالتسویق المعا عباس أنس عبد الباسط   
 
658.8/الد 04  المفاھیم والسیاسات: التسویق المعاصر  الددا علي موسى   
 
658.8/الد 04  المفاھیم والسیاسات: التسویق المعاصر  الددا علي موسى   
 
339.138/عام 03   التسویق االلكتروني عامر سامح عبد المطلب 
 
339.138/أبو 03  الیات التواصل الجدیدة مع العمالء: لكتروني التسویق اال أبو النجا محمد عبد العظیم   
 
339.138/عام 03   التسویق االلكتوني عامر سامح عبد المطلب 
 
658.8/عبي 03   التسویق االجتماعي األخضر و البیئي عبیدات محمد ابراھیم 
 
658.8/الط 04  مدخل شامل: التسویق الحدیث  الطائي حمید   
 
658.8/الط 04  مدخل شامل: التسویق الحدیث  الطائي حمید   
 
339.138/عفي 01   التسویق الدولي عفیفي صدیق محمد 
 
339.138/الش 05   التسویق الدولي الشیخ محمود 
 
339.138/عفي 04   التسویق الدولي عفیفي صدیق محمد 
 
339.138/الض 06   التسویق الدولي الضمور ھاني حامد 
 
339.138/أعم 02  راتأعمال المؤتم   التسویق الدولي 
 
339.138/الع 05   التسویق الدولي العمر رضوان المحمود 
 
339.138/أبو 01   التسویق الدولي أبو قحف عبد السالم 
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339.138/الش 04   التسویق الدولي الشیخ محمود 
 
339.138/الش 04   التسویق الدولي الشیخ محمود 
 
339.138/غول 10  مفاھیم وأسس النجاح في األسواق: التسویق الدولي  غول فرحات   
 
339.138/أبو 01  إتجاھات تسویقیة معاصرة  4.ج: التسویق الدولي  أبو علفة عصام الدین   
 
339.138/الم 04   التسویق الدولي في ظل عولمة األسواق المھدي عادل 
 
339.138/شمت 04   التسویق الدولي واإللكتروني شمت نیفین حسین 
 
339.138/شمت 04   التسویق الدولي واإللكتروني شمت نیفین حسین 
 
339.138:615.12/الس 04  مدخل إستراتیجي تحلیلي: التسویق الدوائي  الساعد محمد رشاد   
 
339.138:615.12/الط 03  الدوائي المتقدم التسویق الطراونة عمر طلعت   
 
339.138:615.12/الط 03   التسویق الدوائي المتقدم الطراونة عمر طلعت 
 
658.8/الص 02   التسویق الصناعي الصمیدعي محمود جاسم 
 
658.8/الص 02   التسویق الصناعي الصمیدعي محمود جاسم 
 
339.138/الع 01  یجیاتمفاھیم و إسترات: التسویق الصناعي  العبادي سمیر   
 
339.138/الع 09   .التسویق الصناعي العسكري أحمد شاكر 
 
338.48/عبي 02  مدخل سلوكي: التسویق السیاحي  عبیدات محمد   
 
338.48/مقا 02   التسویق السیاحي الحدیث مقابلة خالد 
 
339.138/الح 03   التسویق السیاحي في المنشأت السیاحیة الحربي ھباس رجاء 
 
32.019.5/بنش 02   التسویق السیاسي بن شیحة صحراوي 
 
32.019.5/أبو 02  فن البیع ،التفاوض: التسویق السیاسي  أبو قحف عبد السالم   
 
339.138:615.12/الع 02   التسویق الصیدالني العالق بشیر 
 
339.138/عبي 03   التسویق الزراعي عبیدات محمد 
 
339.138/شال 03  تسویق الزراعيال شالش عنبر إبراھیم   
 
658.8/الز 02   التسویق العقاري الزحیمات سامر أحمد 
 
658.8/مقا 02   التسویق الفندقي مقابلة خالد 
 
658.8/مقا 02   التسویق الفندقي مقابلة خالد 
 
339.138/الط 06   التسویق اإللكتروني الطائي یوسف حجیم سلطان 
 
339.138/أحم 03  یق اإللكترونيالتسو أحمد محمد سمیر   
 
339.138/قیو 06   التسویق اإللكتروني قیو كاترین 
 
339.138/الص 07   التسویق اإللكتروني الصریفي محمد 
 
339.138/الع 04   التسویق اإللكتروني العالق بشیر 
 
339.138/الع 03   التسویق اإللكتروني العالق بشیر 
 
339.138/صبر 03  اإللكترونيالتسویق  صبرة سمر توفیق   
 
339.138/الص 03   التسویق اإللكتروني الصمیدعي محمود جاسم 
 
339.138/أبو 05  آلیات التواصل الجدیدة مع العمالء: التسویق اإللكتروني  أبو النجا محمد عبد العظیم   
 
339.138/أبو 02   التسویق اإلبتكاري أبو جمعة نعیم حافظ 
 
658.8/عبي 03  اھیمعبیدات محمد إبر  األخضر والبیئي: التسویق اإلجتماعي    
 
658.8/عبي 03  األخضر والبیئي: التسویق اإلجتماعي  عبیدات محمد إبراھیم   
 
658.8/مصط 04   التسویق اإلسترا تیجي للخدمات مصطفى محمد محمود 
 
658.8/مصط 04   التسویق اإلسترا تیجي للخدمات مصطفى محمد محمود 
 
339.138/الص 03   التسویق اإلستراتیجي الصیرفي محمد 
 
339.138/الص 04   التسویق اإلستراتیجي الصمیدعي محمود جاسم 
 
339.138/الص 04   التسویق اإلستراتیجي الصمیدعي محمود جاسم 
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339.138/الن 04  مفاتیح وأسرار التقدم والتنمیة: یق بالمنظمات والمصفوفات التسو النجار فرید   
 ...المستدامة في الق    
 
339.138/طار 02   التسویق باإلنترنت و التجارة اإللكترونیة طھ طارق 
 
339.138/عبد 03   التسویق عبر األنترنت عبده حافظ محمد 
 
339.138/عقل 02   التسویق عبر اإلنترنت عقل سعید جمعة 
 
004.738.5/لیف 02  تعلم كیف تصمم حملتك التسویقیة: التسویق عبر فایسبوك  لیفي جوستین   
 القادمة    
 
004.738.5/لیف 02  تعلم كیف تصمم حملتك التسویقیة: التسویق عبر فایسبوك  لیفي جوستین   
 القادمة    
 
658.8/أبو 02  ةالتسویق في المنشآت الصغیر أبو جلیل محمد منصور   : 
 
658.8/طمل 10  مدخل إستراتیجي: التسویق في المشاریع الصغیرة  طملیة إلھام فخري   
 
658.8/طمل 03  مدخل إستراتیجي: التسویق في المشاریع الصغیرة  طملیھ إلھام فخري   
 
339.138)28/(نصي 02   التسویق في اإلسالم نصیر محمد طاھر 
 
339.138/أود 02  في خدمة المشروع التسویق أودیجیھ غي   
 
339.138/الع 03   التسویق في عصر األنترنت واإلقتصاد الرقمي العالق بشیر 
 
339.138/طار 01   التسویق و التجارة اإللیكترونیة طھ طارق 
 
658.84/زھي 02   التسویق و إدارة المبیعات زھیر مصطفى 
 
338.48/الس 04  لسیاحیة والفندقیةالتسویق والمبیعات ا السرابي عالء حسین   
 
338.48/الس 04   التسویق والمبیعات السیاحیة والفندقیة السرابي عالء حسین 
 
339.138/الع 03  منظور إستیراتیجي: التسویق والمكانة الذھنیة  العزاوي محمد عبد الوھاب محمد   
 
339.138/غني 03   التسویق والتجارة اإللكترونیة غنیم أحمد محمد 
 
339.138/غني 03   التسویق والتجارة اإللكترونیة غنیم أحمد محمد 
 
339.138/غني 03   التسویق والتجارة اإللكترونیة غنیم أحمد محمد 
 
658.8:65.012.45/سلي 04  التلیفون الثابت،التلیفون: التسویق وتكنولوجیا اإلتصاالت  سلیمان محمد أحمد   
 المحمول،األنترنت    
 
658.8:65.012.45/سلي 04  التلیفون الثابت،التلیفون: التسویق وتكنولوجیا اإلتصاالت  سلیمان محمد أحمد   
 المحمول،األنترنت    
 
339.138/الم 02   التسویق وفن البیع المصري أحمد محمد 
 
339.138/الم 02   التسویق وفن البیع المصري أحمد محمد 
 
658.8:659.131.1/شوم 03  تسویق وإدارة اإلعالنال شومان إیناس رأفت   
 
658.8:659.131.1/شوم 03   التسویق وإدارة اإلعالن شومان إیناس رأفت 
 
316.232.6/أمي 05  دراسة في التشكیالت اإلجتماعیة للرأسمالیة: التطور الالمتكافئ  أمین سمیر   
 المحیطیة    
 
332.33/توف 06  سة خاصة بتطور الفكردرا: التطور وإقتصادیات الموارد  توفیق محب خلة   
 ...والوقائع اإلقتصادیة وإقتصا    
 
330.34/الب 02   التطوراإلقتصادي البطریق یونس أحمد 
 
657.6/لطف 05   التطورات الحدیثة في المراجعة لطفي أمین  السید 
 
336.71/عبد 03   التطورات العالمیة وإنعكاساتھا علي أعمال البنوك عبد العال طارق حماد 
 
336.5.02/مرع 02   التكلفة اإللكترونیة ألغراض القیاس والتخطیط والرقابة مرعي عطیة عبد الحي 
 
517/عزو 04   التكامل عزوز محمود إبراھیم 
 
336.741.23/ولي 03  الوسائل -المشاكل  - المبررات (التكامل النقدي العربي  ولیامسون جون  ) 
 
517.968/دنھ 02  تكامل المحدود و غیر المحدودال دنھري سائد فاضل   
 
334.7)394.7/ (الص 02   التكامل اإلقتصادي العربي الصادق علي توفیق 
 
338.3/الم 03   التكامل اإلقتصادي العربي في مواجھة جدلیة اإلنتاج و التبادل المخادمي عبد القادر رزیق 
 
339.94/مبر 02  لعربي وتحدیات العولمة مع رؤیة اسالمیةالتكامل اإلقتصادي ا مبروك نزیھ عبد المقصود   
 
 الصفحة 55 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
334.7/شمي 01  إتجاھاتھ وتناقضاتھ مع: التكامل اإلقتصادي بین البلدان النامیة  شمیلیوف فیتالي فاسیلیفیتش   
 ...لمحة خاطفة عن ا    
 
339.323/الع 02  ربي إسماعیلالع   التكتل واإلندماج اإلقلیمي بین الدول المتطورة 
 
339.923/عبا 04  ھل ھي تحایل على الجات: التكتالت اإلقتصادیة  عباس صالح   
 
339/معر 05   التكتالت اإلقتصادیة اإلقلیمیة معراف إسماعیل 
 
339/عبد 09  ي إطار العولمةالتكتالت اإلقتصادیة اإلقلیمیة ف عبد العزیز سمیر محمد   
 
339.923/أبو 04   التكتالت اإلقتصادیة في عصر العولمة أبو ستیت فؤاد 
 
339.923/عبا 06   التكتالت اإلقتصادیة ھل ھي تحایل على الجات عباس صالح 
 
65.012.41/بوح 15   التكوین اإلستراتیجي لتنمیة الموارد البشریة بوحفص عبد الكریم 
 
336.22/بوز 46  یدة حمیدبوز   : التقنیات الجبائیة مع تمارین محلولة 
    IRG.IBS.TAP.IFU.TF.IRG 
 
65.012.4/یحي 02  محاظرات و تمارین: التقنیات الكمیة في إدارة األعمال  یحیاوي مفیدة   
 
502.131.1/مجل 02   التقنیات الفضائیة و التنمیة المستدامة مجلس األمة 
 
001.818/طاح 02  یاطاحون زكر   التقاریر الفنیة 
 
001.818/طاح 02   التقاریر الفنیة طاحون زكریا 
 
349.6/سیا 02   الثقافة و التنوع األحیائي سیاه الكشمي نارا 
 
338.246.025/حما 02  تقدیر قیمة بنك ألغراض اإلندماج أو الخصخصة: التقییم  حماد طارق عبد العال   
 
336.246.025/حما 03  د العالحماد طارق عب  تقدیر قیمة بنك الغراض االندماج و الخصخصة: التقییم    
 
658/حما 03  تحدید قیمة المنشأة: التقییم و إعادة ھیكلة الشركات  عبد العال حماد طارق   
 
330).165/(عفو 03   التعلیم المبني على إقتصاد المعرفة عفونة بسام عبد الھادي 
 
378)65/(بنأ 01  كریمبن أعراب عبد ال  فعالیات الیوم األول لمخبر اإلقتصاد: التعلیم العالي في الجزائر    
 وإدارة األعمال    
 
336.163.26)28/(الن 04  رؤیة شرعیة في: التعامل باألسھم في سوق األوراق المالیة  النشار محمد فتح هللا   
 ضوء الفقھ اإلسالمي    
 
336.71/كوي 01  لیة للبنوكالتعامالت الما كویل برایان   
 
.336.717)394.7/(سفر 03  التوسع والتكامل: التعاون المصرفي العربي  سفر أحمد   
  063   
 
334.7/الع 08   التعاون اإلقتصادي للتنمیة في نطاق المنظمات الدولیة العربي إسماعیل 
 
.330)282.254.23/(الز 02  2003-1989(یاسیة في األردن البعد اإلقتصادي للتنمیة الس الزعبي غازي محمود ذیب  ) 
  34   
 
336.74)28/(عیس 02  اآلثار والعالج في اإلقتصاد اإلسالمي: التغیرات في قیمة النقود  عیسى خلیفي   
 
336.74)28/(عیس 02  اآلثار والعالج في اإلقتصاد اإلسالمي: التغیرات في قیمة النقود  عیسى خلیفي   
 
336.71/محم 02  شعبان محمد علي أحمد   انعكاسات المتغیرات المعاصرة على القطاع المصرفي و دور 
دراسة: البنوك المركزیة       ... 
 
517.91/عزو 04   التفاضل عزوز محمود إبراھیم 
 
517/أبو 03   التفاضل و التكامل أبو صالح محمد صبحي 
 
517/أ/جھي 05  1.ج: التفاضل و التكامل  جھیمة رمضان محمد   
 
517/ب/يجھ 05  2.ج: التفاضل و التكامل  جھیمة رمضان محمد   
 
517.9/شبي 02  .شبیجل موراي ر   التفاضل و التكامل المتقدم 
 
517/حسن 03   التفاضل والتكامل حسنین خالد 
 
517.9/عقل 01   التفاضل والتكامل عقل مصباح جمعة 
 
517.9/الق 02   التفاضل والتكامل القادري محمد حسین 
 
517.9/الق 02   التفاضل والتكامل القادري محمد حسین 
 
339.1.051/الص 06   التفاوض الصیرفي محمد 
 
336.717.71/الح 04   التفاوض المصرفي الحالوي مظھر مصطفى محمد حسین 
 
 الصفحة 56 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
336.717.71/الح 04  ھر مصطفى محمد حسینالحالوي مظ   التفاوض المصرفي 
 
339.1-051/أبو 04   التفاوض الدولي أبو عامود محمد سعد 
 
339.1-051/أبو 04   التفاوض الدولي أبو عامود محمد سعد 
 
65.012.4/الم 05  منھج تطبیقي: التفكیر اإلستراتیجي و اإلدارة اإلستراتیجیة  المرسي جمال الدین محمد   
 
336.228.3/عبد 01  دراسة مقارنة: التھرب الضریبي في الفقھ اإلقتصادي اإلسالمي  عبده موفق محمد   
 
336.228.3/الش 06   التھرب الضریبي و اإلقتصاد األسود الشرقاوي عبد الحكیم مصطفى 
 
336.745/الو 01  دراسة تحلیلیة مقارنة لسوق: التوازن النقدي و معدل الصرف  الوكیل نشأت   
نقود و سعر الصرفال      
 
330.1)28/(سمي 02   التوازن اإلقتصادي العام في النظام اإلقتصادي الوضعي والنظام سمیسم سالم عبد الكریم مھدي 
 اإلقتصادي اإلسالمي    
 
330.1)28/(سمي 02   التوازن اإلقتصادي العام في النظام اإلقتصادي الوضعي والنظام سمیسم سالم عبد الكریم مھدي 
 اإلقتصادي اإلسالمي    
 
338.43/الخ 01   الثورة الزراعیة في الجزائر الخالدي سھیل 
 
336.764/الص 08   البورصات الصیرفي محمد 
 
336.764/حنف 03  أسھم ، سندات ، وثائق إستثمار ، خیارات: البورصات  حنفي عبد الغفار   . 
 
336.764/مجي 08  ل و أدواتھا األسھم و السنداتأسواق الما: البورصات  مجید ضیاء   
 
336.764/أ/مال 04  1قضایا نقدیة و مالیة، ج: البورصات و األسواق المالیة العالمیة  مالك وسام   
 
336.764/ب/مال 04  2قضایا نقدیة و مالیة، ج: البورصات و األسواق المالیة العالمیة  مالك وسام   
 
336.764)28/(الط 04  حلميالطوابى محمد أحمد    البورصات وسوق األوراق المالیة في میزان الفقھ اإلسالمي 
 
336.764)28/(الط 04   البورصات وسوق األوراق المالیة في میزان الفقھ اإلسالمي الطوابى محمد أحمد حلمي 
 
336.762/نبي 03  امستقبلھا و مدى تأثر التداول بھ-تاریخھا-ماھیتھا: البورصة  نبیھ نسرین عبد الحمید   
 ...خالل ثورات الدول ال    
 
347.731.1/یاس 09  عملیات البورصة،تنازع القوانین،اختصاص المحاكم: البورصة  یاسین محمد یوسف   
 
336.7/محف 06  1.ج-البورصة و موقعھا من أسواق العملیات المالیة محفوظ جبار   
 
658.8/الع 03  يمدخل لوجستي دول: التوزیع  العسكري أحمد شاكر   
 
658.8/ب/أبو 06  المفاھیم،اإلستراتیجیات،العملیات 2.ج: التوزیع  أبو علفة عصام الدین   
 
349.6/ربي 02   التوعیة البیئیة ربیع عادل مشعان 
 
339.56/موس 03   التوفیق التجاري الدولي و تغیر النظرة السائدة حول سبل تسویة موسى محمد إبراھیم 
 ...منازعات التجارة ال    
 
336/كوي 01   الحمایة من مخاطر العملة كویل برایان 
 
346.544.2/سوي 03   الحمایة المدنیة للعالمات التجاریة سویدات عماد الدین محمود 
 
336.71/سفر 04   الدمج و التملك المصرفي في البلدان العربیة سفر أحمد 
 
65.01/توف 02  إدارة التحالفات في: ة المنظمات المدنیة الدلیل المتكامل إلدار توفیق عبد الرحمان   
 المنظمة المدنیة    
 
65.012.3/توف 02  الحكم الداخلي في: الدلیل المتكامل إلدارة المنظمات الداخلیة  توفیق عبد الرحمان   
 المنظمة المدنیة    
 
658.516/باد 03  9000الدلیل الصناعي إلى أیزو  بادیرو أدیجي   
 
65.012.4/ماه 04   الدلیل العملي للمدیرین في اإلدارة اإلستراتیجیة ماھر أحمد 
 
336.767/األ 02  التحلیل األساسي: الدلیل العلمي لإلستثمار بالبورصة  األنصاري أسامة   
 
339.54:0)100/(عوض 01   الجات و منظمة التجارة العالمیة و تحریر التجارة في الخدمات عوض هللا صفوت عبد السالم 
 المالیة  61.1  
 
339.54:061)100/(عبد 03  من أورجواي  لسیاتل: ( الجات و ألیات منظمة التجارة العالمیة  عبد الحمید عبد المطلب   
 ( و حتى الدوحة  1.  
 
339.54.061)100/(الس 02  دراسة تقویمیة للجات و إستراتیجیة: الجات و العالم الثالث  السید عاطف   
 المواجھة  1.  
 
336)004.3/(سال 05   الحاسوب في المالیة و األعمال سالم أسامة عزمي 
 
 الصفحة 57 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
336)004.3/(سال 02   الحاسوب في المالیة واألعمال سالم أسامة عزمي 
 
35/الش 04  يالحاكمیة والفساداإلداري والمال الشویات محمود   
 
512/بنح 05  تذكیر بالدروس و تمارین محلولة 1.ج: الجبر  بن حبیب بابا حامد   
 
512/أ/بیب 06  دروس و تمارین محلولة1.ج: الجبر  بیبي عبد الوھاب   
 
512/أ/بنح 12  300ر .د.ع(، تذكیر بالدروس وتمارین محلولة1.ج: الجبر  بن حبیب بابا حامد  ) 
 
512/ب/بیب 06  الوھاببیبي عبد   دروس و تمارین محلولة 2.ج: الجبر    
 
512/غبر 04   الجبر الخطي غبلایر إبراھیم ریاض 
 
512/الس 04   الجبر الخطي السلمى نصار 
 
512/دلة 03   الجبر الخطي دلة الزوام احمد 
 
512.64/سمح 04   الجبر الخطي و تطبیقاتھ سمحان معروف عبد الرحمن 
 
512/موي 01  ملخصات شوم إیزي: بر العام الج مویر   
 
330-35/بیت  01   الدخل و العمالة و النمو اإلقتصادي بیترسون واالس 
 
336.71)28/(الع 03  دراسة: الخدمات المصرفیة االئتمانیة في البنوك االسالمیة  العامري شایع رشاد نعمان   
 ...مقارنة في القانون و ا    
 
336.717/الح 02  محمدالحداد وسیم    الخدمات المصرفیة اإللكترونیة 
 
336.71)28/(أبو 03   الخدمات المصرفیة في البنوك اإلسالمیة و التقلیدیة أبو عرابي مروان محمد 
 
336.71/أبو 05   الخدمات البنكیة اإللكترونیة عبر األنترنت أبو فروة محمود محمد 
 
336.71/أبو 02  یة اإللكترونیة عبر اإلنترنتالخدمات البنك أبو فروة محمود محمد   
 
336.71/أبو 02   الخدمات البنكیة اإللكترونیة عبر اإلنترنت أبو فروة محمود محمد 
 
336.71/أبو 03   الخدمات البنكیة اإللكترونیةعبر األنترنیت أبو فروة محمود محمد 
 
331/توف 01   الخدمات العمالیة بین التطبیق والتشریع توفیق محمد نجیب 
 
339.138/الع 03   الخدمات اإللكترونیة بین النظریة والتطبیق مدخل تسویقي العالق بشیر 
 إستراتیجي    
 
336.717)28/(نزا 03  آلیات تطور عملیاتھا: الخدمات في المصارف اإلسالمیة  نزال عبد هللا ابراھیم   . 
 
339.743/ الم 10  صادیة و معوقات التنمیةالحداثة و الھیمنة اإلقت الموسوي ضیاء مجید   
 
339.743/الم 15   الحداثة والھیمنة اإلقتصادیة ومعوقات التنمیة الموسوي ضیاء مجید 
 
330.43/عطي 03   الحدیث في اإلقتصاد القیاسي  بین النظریة و التطبیق عطیة عبد القادر محمد 
 
657:336.22/عفا 06   الجدید في المحاسبة الضربیة عفانة عدي 
 
330.45/عبد 05   الجدید في األسالیب الكمیة و بحوث العملیات عبد هللا سعید سھیلة 
 
65.012.261/عرف 02   الجدید في إدارة المشاریع الصغیرة عرفة سید سالم 
 
65.012.261/عرف 02   الجدید في إدارة المشاریع الصغیرة عرفة سید سالم 
 
339.72.053/عبد 05  بعبد الحمید عبد المطل   : الدیون المصرفیة المتعثرة واألزمة المالیة المصرفیة العالمیة 
 ...أزمة الرھن العقا    
 
65.012.261/عبد 06   الجدوى اإلقتصادیة للمشروعات اإلستثماریة  وقیاس الربحیة عبد العزیز سمیر محمد 
 التجاریة و القومیة    
 
65.012.41/الح 06  األكادیمیة الدولیة الحدیثة في إدارة الموارد البشریةالدراسات  الحریري محمد سرور   
 
343.359/حمو 02   الجرائم اإلقتصادیة حموده منتصر سعید 
 
343.359/حمو 02   الجرائم اإلقتصادیة حموده منتصر سعید 
 
338.124.4/الن 01  إلسالميالجرائم اإلقتصادیة و أثرھا على التنمیة في اإلقتصاد ا النمرى خلف بن سلیمان   
 
343.3/الش 04   الجریمة الضریبیة الشرع طالب نور 
 
343.232/علي 02   الجریمة اإللكترونیة علي مصري عبد الصبور عبد القوى 
 
330)1- 773/(عدو 10   الحركیة اإلقتصادیة في الدول النامیة بین عالمیة مالك بن نبي و عدون ناصر دادي 
 العولمة الغربیة    
 
339.548/الن 02   الحروب التجاریة المعاصرة النجار فرید 
 
 الصفحة 58 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
336.717/الش 03  دراسة قانونیة مقارنة: الحساب المصرفي  الشماع فائق محمود   
 
1ج/657.421/كاف 02  تخداماتھا في التخطیط و التنمیةالحسابات اإلقتصادیة القومیةو إس كافي مصطفى یوسف   
 
347.426)28/(كلي 02  مفھومھا ومعاییر إحتسابھا وتطبیقاتھا في الفقھ: الخسارة  كلیب أحمد بن محمد أحمد   
 اإلسالمي    
 
347.426)28/(كلي 02  مفھومھا ومعاییر إحتسابھا وتطبیقاتھا في الفقھ: الخسارة  كلیب أحمد بن محمد أحمد   
مياإلسال      
 
339.52)65/(سعد 08  معوقات اإلنضمام وآفاقھ: الجزائر ومنظمة التجارة العالمیة  سعداوي سلیم   
 
339.52)65/(عدو 20  النتائج-أسباب اإلنضمام: الجزائر والمنظمة العالمیة للتجارة  عدون ناصر دادي   
 المرتقبة ومعالجتھا    
 
338.246.025/الن 05  مفھوم جدید لفكرة الدولة و دورھا) : التخصیص(ة الخصخص الناشف انطوان   
 ...في إدارة المرافق العامة ،    
 
338.246.025/عبا 02  المصطلح و التطبیق: الخصخصة  عباس صالح   
 
338.246.025/الع 03  إتحاد العاملبین المساھمین: الخصخصة  العشماوي شكري رجب   
 
338.246.025/حجا 03  یدحجازي المرسي الس  إعادة ترتیب دور الدولة و دور القطاع الخاص: الخصخصة    
 
338.246.025/ھند 04  اإلعداد: الخصخصة خالصة التجارب العالمیة  ھندى منیر إبراھیم   
خ-خصخصة المشروعات اإلقتصادیة- للخصخصة     ... 
 
338.246.025/عبو 03  و التطبیقالخصخصة في اإلدارة العامة بین النظریة  عبوي زید منیر   
 
338.246.025/عبو 08   الخصخصة في اإلدارة العامة بین النظریة والتطبیق عبوي زید منیر 
 
338.246.025/عبو 04   الخصخصة في اإلدارة العامة بین النظریة والتطبیق عبوي زید منیر 
 
338.246.025/الع 04  تجارب دولیة-اھیممف: الخصخصة إتحاد العاملین المساھمین  العشماوي شكري رجب   
 وعربیة    
 
338.246.025/الس 02   الخصخصة و أثارھا اإلقتصادیة السنوسي أمال 
 
338.246.025/مجي 04  أراء و إتجاھات( الخصخصة و التصحیحات الھیكلیة  مجید ضیاء  ). 
 
338.246.025/أبو 06   الخصخصة و تأثیراتھا اإلقتصادیة أبو عامریة فالح 
 
338.246.025/حبش 04   الخصخصة وأثرھا على حقوق العاملین بالقطاع العام حبش محمد حبش 
 
338.246.025/حبش 04   الخصخصة وأثرھا على حقوق العاملین بالقطاع العام حبش محمد حبش 
 
338.246.025/أبو 04   الخصخصة وتأثیراتھا اإلقتصادیة أبو عامریة فالح 
 
338.246.025/أبو 04  فالحأبو عامریة    الخصخصة وتأثیراتھا اإلقتصادیة 
 
338.246.025/الن 08   الخصخصة وتحدیات التنمیة المستدامة في األقطار العربیة النجار أحمد السید 
 
330/أبو 06   الخطوط الكبرى في اإلقتصاد  الوضعي أبو حمد رضا صاحب 
 
338.2/توف 01  دراسة تحلیلیة لمبادرة النیباد: ا الحكم الرشید و التنمیة في أفریقی توفیق راویة   
 
35.07/الك 02  قضایا و تطبیقات: الحكمانیة  الكاید زھیر عبد الكریم   
 
330.47/الم 03  النماذج والتطبیقات والتجارب الدولیة: الحكومة االلكترونیة  المبیضین صفوان   . 
 
330.47/مطر 03   الحكومة اإللكترونیة مطر عصام عبدالفتاح 
 
330.47/الخ 03  الطریق نحو اإلصالح اإلداري: الحكومة اإللكترونیة  الخمایسة صدام   
 
330.47/الن 01   الحكومة اإللكترونیة بین النظریة و التطبیق النجار فرید راغب 
 
330.47/الم 03   الحكومة اإللكترونیة بین النظریة و التطبیق المناعسة أسامة أحمد 
 
346/الف 02  عبد الرزاقالفارس   دراسة لظاھرة عجز: الحكومة و الفقراء و اإلنفاق العام    
 ...الموازنة و آثارھا اإلقتص    
 
659.131.1/أبو 02   الدعایة واإلعالم أبو عیشة فیصل محمد 
 
659.131.1/أبو 02   الدعایة واإلعالم أبو عیشة فیصل محمد 
 
659.131.1/أبو 01  عالنالدعایة واإل ابو رستم رستم   
 
338.48/أبو 02   الجغرافیا السیاحیة أبو حجر آمنة 
 
338.48/أبو 02   الجغرافیا السیاحیة أبو حجر آمنة 
 
338.48/الم 02  األقالیم السیاحیة في العالم: الجغرافیا السیاحیة  المھیرات بركات كامل النمر   
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النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي  وان الوثیقةعن   
 
338.48/الم 02  األقالیم السیاحیة في العالم: الجغرافیا السیاحیة  المھیرات بركات كامل النمر   
 
338.3/حلو 02   الجغرافیا السكانیة والموارد البشریة حلوة محمد فوزي 
 
338.3/حلو 02   الجغرافیا السكانیة والموارد البشریة حلوة محمد فوزي 
 
338.3/ریا 01   الجغرافیا اإلقتصادیة ریاض محمد 
 
338.3/عبد 04   الجغرافیا اإلقتصادیة عبد القادر حسن 
 
338.3/عبد 04   الجغرافیا اإلقتصادیة عبد القادر حسن 
 
338.3/الج 04   الجغرافیا اإلقتصادیة الجوھري یسرى 
 
338.48/بظا 02   الجغرافیا والمعالم السیاحیة بظاظو إبراھیم خلیل 
 
338.48/بظا 02   الجغرافیا والمعالم السیاحیة بظاظو إبراھیم خلیل 
 
338.3/أبو 04   الجغرافیة اإلقتصادیة أبو عیانة فتحي محمد 
 
338.3/أبو 04   الجغرافیة اإلقتصادیة أبو عیانة فتحي محمد 
 
338.3/محم 04  أسس وتطبیقات: الجغرافیة اإلقتصادیة  محمد محمد الفتحي بكیر   
 
338.3/محم 04  أسس وتطبیقات: الجغرافیة اإلقتصادیة  محمد محمد الفتحي بكیر   
 
338.3/شني 04  اإلتجاھات والتطبیق: الجغرافیة اإلقتصادیة  شنیشن محمد عبد القادر عبد الحمید   
 
338.3/شني 04  اإلتجاھات والتطبیق: الجغرافیة اإلقتصادیة  شنیشن محمد عبد القادر عبد الحمید   
 
336.71/إبر 02  دراسة: الدفع بالنقود اإللكترونیة الماھیة و التنظیم القانوني  إبراھیم أحمد السید لبیب   
 تحلیلیة و مقارنة    
 
336.77/عبا 01  دراسة فقھیة: الدفع بالتقسیط عن طریق البطاقات اإلئتمانیة  عبابنھ عمر یوسف   
 مقارنة    
 
339/ أكي 04  االداء واألفاق المستقبلیة: لدول النامیة و التجارة العالمیة ا أكیوز یلماظ   
 
316.42/خمش 02  تحلیل سیكولوجي ألزمة: الدولة والتنمیة في إطار العولمة  خمش مجد الدین   
 ...التنمیة العربیة ودور ا    
 
517.53/شبي 03  .شبیجل موراي ر  ایا و تطبیقاتھالدوال المركبة مع مقدمة في التناظر الحافظ للزو   
 
331.34/بوا 02   الحوافز وأداء العاملین في المؤسسات بوالشرش نور الدین 
 
336.717.061/حمد 15   الجودة میزة تنافسیة في البنوك التجاریة حمداوي وسیلة 
 
658.56/لوي 03  التطور اإلقتصادي و إدارة الجودة الشاملة: الجودة الشاملة  لوید دوبینز   
 
658.56/یفإ 01  اإلدارة،التنظیم واإلستراتیجیة: الجودة الشاملة  إیفان جیمس   
 
336.717.061/أحم 03   الجودة الشاملة و تحقیق الرقابة في البنوك التجاریة أحمد محمد سمیر 
 
336.717.061/أحم 05   الجودة الشاملة وتحقیق الرقابة في البنوك التجاریة أحمد محمد سمیر 
 
336.717.061/أحم 02   الجودة الشاملة وتحقیق الرقابة في البنوك التجاریة أحمد محمد سمیر 
 
658.56/الد 02   الجودة في المنظمات الحدیثة الدرادكة مأمون محمد 
 
658.56/الد 02   الجودة في المنظمات الحدیثة الدرادكة مأمون محمد 
 
658.56/  2ج/الش 03  منظمات األعمال الجودة و التمیز في كورتل فرید   
 
35.07/الش 02  دراسة مقارنة: الدور التنظیمي لإلدارة في المجال اإلقتصادي  الشناوي ولید محمد   
 
339.732/محم 06   الدور التمویلي لصندوق النقد و البنك الدولیین محمد عبد العزیز محمد 
 
339.923:061.1/الخ 04  شامل و الكامل للعملة األوروبیة الوحیدةاالطار ال: الیورو  الخضیري محسن  أحمد   
 
336.744/الن 04  الحقائق ، األثار ،ألثار: الیورو العملة األوروبیة الموحدة  النجار فرید   
 ...التجاریة و المصرفیة    
 
338.246.025/الم 10  آراء وإتجاھات: الخوصصة والتصحیحات الھیكلیة  الموسوي ضیاء مجید   
 
343.53/یوس 01   الحوكمة ومكافحة الفساد اإلداري والوظیفي وعالقتھ بالجریمة یوسف أمیر فرج 
 ...على المستوى المحلي و    
 
343.53/یوس 01   الحوكمة ومكافحة الفساد اإلداري والوظیفي وعالقتھ بالجریمة یوسف أمیر فرج 
 ...على المستوى المحلي و    
 
330.342.14/الف 03  تنقد نفسھا: سمالیة الرأ الفارس جاسم   
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النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
330.342.14/وال 06  إنتاج رأس المال،سیاسات التراكم،الحقیقة: الرأسمالیة التاریخیة  والترشتاین إیمانوبل   
 ...كمخذر،عن التقدم    
 
330.342.14/باب 01  رجبابندریو اندریاس جو   الرأسمالیة اإلستبدادیة 
 
336.781.782)28/عبد 02  دراسة مقارنة: الربا و الفائدة المصرفیة  عبد الفضیل عادل   
 
336.781.782)28/(الع 02  رؤیة مختلفة: الربا واإلقتصاد والتمویل اإلسالمي  العجالن حامد الحمود   
 
336.781.782)28/(الع 02  رؤیة مختلفة: واإلقتصاد والتمویل اإلسالمي الربا  العجالن حامد الحمود   
 
65.012.65/رشد 03   الریادة و العمل التطوعي رشدي عثمان فرید 
 
65.012.4/الس 03   الریادة و ادارة منظمات االعمال السكارنة بالل خلف 
 
65.012.4/الن 04   الریادة و إدارة األعمال الصغیرة النجار فایز جمعة صالح 
 
65.012.4/الن 03   الریادة وإدارةاألعمال الصغیرة النجار فایز 
 
517.22/عام 04  تفاضل، حساب المثلثات،جبر:  1الریاضة  عامر أحمد السید   
 
512.5/عام 04  الجبر، الھندسة الفراغیة، التفاضل و التكامل:  2الریاضة  عامر أحمد السید   
 
330.42/عبد 01  النظریة و التطبیق: الریاضة المالیة  عبد ربھ إبراھیم علي إبراھیم   
 
330.42:339/الھ 03   الریاضة المالیة و التجاریة بین النظریة و التطبیق الھانسي مختار محمود 
 
517.9/دھب 07  المفاھیم العامة، المعادالت والمتراجحات، الدوال: الریاضیات  دھبي نورة   
 ...العددیة    
 
517.968/الق 06  حمد مفیدالقوصي م  الكامل في حساب التكامل: الریاضیات    
 
51/دھب 02  اإلقتراحات- المستقیمات-المنحنیات -اإلحداثیات: الریاضیات  دھب نورة   - 
 النھایات    
 
517.9/حمد 05   الریاضیات للعلوم اإلداریة والمالیة حمدان فتحي خلیل 
 
330.4/نجم 07  قتصاد و اإلدارةالریاضیات لإل نجم الدین عدنان كریم   
 
517.9/ھدو 03   الریاضیات لإلقتصاد والعلوم اإلداریة ھدو عادل أحمد 
 
517.9/جھي 06   الریاضیات لدارسي العلوم اإلقتصادیة و اإلداریة و المالیة جھیمة رمضان محمد 
 
330.42/الط 01   الریاضیات المالیة الطائي محمود إبراھیم نبیل 
 
330.42/شقي 04  یري نوري موسىشق   الریاضیات المالیة 
 
330.42/نجم 04   الریاضیات المالیة نجم الدین عدنان كریم 
 
330.42/عدو 02   الریاضیات المالیة دادي عدون ناصر 
 
330.42/الم 02   الریاضیات المالیة المشھداني خالد أحمد 
 
330.42/الم 02  ةالریاضیات المالی المشھداني خالد أحمد فرحان   
 
330.42/ منص 20  تمرین محلول 99: الریاضیات المالیة  منصور بن عوف عبد الكریم   
 
330.42/منص 05  تمرین محلول 99: الریاضیات المالیة  منصور بن عوف عبد الكریم   
 
330.42/أ/عدو 77  دروس وتمارین:  1.ج: الریاضیات المالیة  عدون ناصر دادي   
 
330.42/ب/عدو  09  ناصر دادي عدون  الحلول 2.ج: الریاضیات المالیة    
 
330.42/الم 03   الریاضیات المالیة المعاصرة المومني غازي فالح 
 
330.42/الم 03  بین النظریة و التطبیق: الریاضیات المالیة المعاصرة  المومني غازي فالح   
 
51/عیس 05  حلول مسائل و: الریاضیات المعاصرة  عیسى أسماء عبد الكریم   
 
51/أبو 06   الریاضیات الحدیثة أبو رحمة أشرف حسین 
 
51/دار 02   الریاضیات الحدیثة دارسالمة خلود علي 
 
51/الح 04  المشتقات، التفاضل الجزئي، اإلستكمال،: الریاضیات الحدیثة  الحاوي حسن محمد   
 .المقاییس اإلحصائیة    
 
517.9/عوض 04  لعامة و تطبیقاتھا اإلقتصادیةالریاضیات ا عوض عدنان   
 
517.9/عوض 02   الریاضیات العامة و تطبیقاتھا اإلقتصادیة عوض عدنان 
 
330.4/شمع 12   الریاضیات اإلقتصادیة شمعون شمعون 
 
330.4/شمع 05   الریاضیات اإلقتصادیة شمعون شمعون 
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النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي  الوثیقة عنوان   
 
330.42/كاظ 03  أسس و تطبیقات: الریاضیات اإلقتصادیة  كاظم كامل عالوي   
 
330.4/شرا 20  المصفوفات: الریاضیات اإلقتصادیة  شرابي عبد العزیز   
 
517.9/صبر 03   الریاضیات في المتجھات و المصفوفات صبري عزام 
 
517.9/صبر 06  القطوع المخروطیةالریاضیات في التكامل و صبري عزام   
 
512/عیس 04   الریاضیات في الجبر عیسى أسماء عبد الكریم 
 
512/عیس 08   الریاضیات في الجبر عیس أسماء عبد الكریم 
 
517.9/مشع 06   الریاضیات في العلوم اإلقتصادیة و التجاریة مشعل زكیة احمد 
 
519.2/صبر 05  تماالتالریاضیات في اإلحصاء و اإلح صبري عزام   
 
519.2/صبر 03   الریاضیات في اإلحصاء و اإلحتماالت صبري عزام 
 
51/ب/بار 01  2.ج: الریاضیات في اإلقتصاد و اإلدارة  باروم أحمد محمد   
 
51/أ/بار 01  1.ج: الریاضیات في اإلقتصاد و اإلدارة لإلنتظام و اإلنتساب  باروم أحمد محمد   
 
51:311/بان 02   الریاضیات و اإلحصاء لدراسات المحاسبة و األعمال بانكروفت جوردن 
 
517/  2ج/سعد 03  التحلیل) : الجزء الثاني ( الریاضیات و اإلعالم اآللي  سعد هللا أبو بكر خالد   - 
 ...اإلستقاق و دساتیر المت    
 
517.9/الب 02  یقاتھا اإلداریة واإلقتصادیةالریاضیات والبرمجة الخطیة وتطب البرواري أنمار أمین   
 
517.9/الب 08   الریاضیات والبرمجة الخطیة وتطبیقاتھا اإلداریة واإلقتصادیة البراوي أنمار أمین 
 
517.9/الب 03   الریاضیات وتطبیقاتھا في العلوم اإلداریة واإلقتصادیة البیاتي محمود مھدي 
 
336.22/بنا 24  قیمة المضافةالرسم على ال بن اعماره منصور   : La T.V.A : حسب تعدیالت 
لطلبة ا 2010قانون المالیة ل     ... 
 
657.6/الك  08  النظریة و التطبیق: الرقابة المالیة  الكفراوي عوف محمود   
 
657.6/الع 03   الرقابة المالیة على األموال العامة في مواجھة األنشطة غیر العسكرى علي أنور 
 المشروعة    
 
657.6)28/(عیا 02   الرقابة المالیة في النظام اإلقتصادي اإلسالمي عیاصرة بسام عوض عبد الرحیم 
 
657.6)28/(عیا 02   الرقابة المالیة في النظام اإلقتصادي اإلسالمي عیاصرة بسام عوض عبد الرحیم 
 
657.6)28/ (الك 03  في اإلقتصاد اإلسالمي دراسات: الرقابة المالیة في اإلسالم  الكفراوي عوف محمود   
 
657.6/جاب 06   الرقابة المالیة و المراقب المالي من الناحیة النظریة جابر عبد الرؤوف 
 
336.71.078.3/عبد 02   الرقابة المصرفیة عبد النبي محمد أحمد 
 
336.71.078.3/عبد 02   الرقابة المصرفیة عبد النبي محمد أحمد 
 
65.012.7/الط 03  ة حسین احمدالطراون   الرقابة االداریة 
 
65.012.7/دیر 02   الرقابة اإلداریة دیري زاھد محمد 
 
65.012.7/دیر 02   الرقابة اإلداریة دیري زاھد محمد 
 
65.012.7/عبا 03   الرقابة اإلداریة في منظمات األعمال عباس علي 
 
657.633/الص 02  اتالرقابة و مراجعة الحساب الصحن عبد الفتاح   
 
657.6/الص 03   الرقابة و المراجعة الداخلیة الحدیثة الصحن عبد الفتاح محمد 
 
366.544/خیر 04   الرقابة وحمایة المستھلك خیري اسامة 
 
330.35.011/عمر 01  بحث في األسس العلمیة و التطبیقات: الرفاھیة اإلقتصادیة  عمر حسین   
 ... العملیة لرفاھیة الفرد    
 
658.7/لما 03   السالمة والصحة المھنیة في ادارة المستودعات علي احمد المشاقبة 
 
330.43/حشم 05   السالسل الزمنیة وتقنیات التنبؤ القصیر المدي حشمان مولود 
 
334.72/أبو 03   الصناعات الصغیرة و دورھا في التنمیة المحلیة أبو سید أحمد فتحي السید عبده 
 
334.72/إبر 05  ل إبراھیم نھى إبراھیمخلی   الصناعات الصغیرة ودورھا في التنمیة اإلقتصادیة والسیاحیة 
 
334.72/إبر 02   الصناعات الصغیرة ودورھا في التنمیة اإلقتصادیة والسیاحیة إبراھیم نھى إبراھیم خلیل 
 
336.74/عبد 01  ة الدولیةالصناعة المالیة الحدیثة و إتجاھات التجار عبد العزیز سمیر محمد   
 
336.764.061)28/(عبد 02   السمسرة في الفقھ اإلسالمي و التطبیقات المعاصرة عبد الفضیل عید عادل 
 
 الصفحة 62 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
658.3عوا 03   السلوك االنساني في منظمات االعمال الحدیثة عواد فتحي  أحمد ذیاب 
 
331.108/سلط 02   السلوك التنظیمي سلطان محمد سعید 
 
331.108/دیر 04   السلوك التنظیمي دیري زاھد محمد 
 
331.108/دیر 04   السلوك التنظیمي دیري زاھد محمد 
 
331.108/حري 03   السلوك التنظیمي حریم حسین 
 
331.108/إدر 03  ونماذج وتطبیق عملي الدارة نظریات: السلوك التنظیمي  إدریس ثابت عبد الرحمن   
 . السلوك في المنظمة    
 
159.923/عبد 03  مدخل نفسي سلوكي لتطویر القدرات: السلوك التنظیمي  عبد الرحیم عاطف جابر طھ   
 
331.108/الم 03  مفاھیم و أسس: السلوك التنظیمي  المغربي كامل محمد   
 
331.108/الن 02  بین الرؤیة والتحلیل: لوك التنظیمي الس النوفل سلطان أحمد خلیف   
 
331.108/الق 03  دراسة السلوك اإلنساني الفردي والجماعي: السلوك التنظیمي  القریوتي محمد قاسم   
 في منظمات األعمال    
 
331.108/حري 03  سلوك االفراد و الجماعات في منظمات: السلوك التنظیمي  حریم حسین   
 االعمال    
 
331.108/عبد 03   . السلوك التنظیمي للمنظمات اإلداریة عبد الرحمن محمود 
 
331.108/بال 02   السلوك التنظیمي بین النظریة و التطبیق بالل محمد اسماعیل 
 
331.108/الع 02   السلوك التنظیمي في منظمات األعمال العمیان محمود سلمان 
 
331.108/الع 06  لتنظیمي في منظمات األعمالالسلوك ا العمیان محمود سلیمان   
 
331.108/جوا 03   السلوك التنظیمي في منظمات األعمال جواد شوقي ناجي 
 
331.108/عبا 03  العلوم السلوكیة: السلوك التنظیمي في منظمات األعمال  عباس أنس عبد الباسط   
 
331.108/جوا 03   السلوك التنظیمي في منظمات االعمال جواد شوقي 
 
331.108/لرا 10   السلوك التنظیمي في المنظمات الرحاحلة عبد الرزاق 
 
330.108/الر 03   . السلوك التنظیمي في المنظمات الرحاحلة عبد الرزاق 
 
331.108/فلي 04   السلوك التنظیمي في إدارة المؤسسات التعلیمیة فلیھ فاروق عبده 
 
331.108/جلد 03  ظریات اإلداریة الحدیثةالسلوك التنظیمي والن جلدة سامر   
 
35.077.1/توف 02   السلوك القیادي لإلدارة العلیا توفیق عبد الرحمان 
 
658.38/الد 08   السلوك اإلنتھازي في العمل الدویك أیمن أحمد 
 
657.1/الك 06   الشامل في مبادئ المحاسبة الكبیسي عبد الستار 
 
336.581/قاس 03  إلستیعابیة لإلستثمار بین التقویم و إستراتیجیات التصنیعالطاقة ا قاسم خالد مصطفى   
 
330.123:330.34/لطف 02   الطاقة و التنمیة في الدول العربیة لطفي علي 
 
368/حمد 02  أحكامھ و تطبیقاتھ ، دراسة تحلیلیة  شاملة: الضمان اإلجتماعي  حمدان القاضي حسین عبد اللطیف   
 
336.581)28/(الش 02  نبیة صھیب عبد هللا بشیرالشخا  الرھن ومدي مشروعیة استثمارھا في: الضمانات العینیة    
 المصارف اإلسالمیة    
 
336.22/الز 02   الضرائب المباشرة الزبیدي عبد الباسط علي 
 
336.21/الز 02   الضرائب علي الدخل الزبیدي عبد الباسط علي جاسم 
 
336.21/أ/حما 01  الحماد طارق عبد الع  الضریبة على دخل األشخاص 1.ج: الضرائب على الدخل    
 الطبیعیین    
 
336.226.112.1/بنا 24   حسب تعدیالت قانون L'I.R.G الضرائب على الدخل اإلجمالي بن اعماره منصور 
2010المالیة       
 
336.22)28/(خري 03  مقارنةدراسة (الضرائب في النظام المالي االسالمي خریس ابراھیم محمد  ) 
 
336.22)28/(خري 02  دراسة مقارنة(الضرائب في النظام المالي االسالمي خریس إبراھیم محمد  ) 
 
336.2.027.5/نور 03   الضرائب و محاسبتھا نور عبد الناصر 
 
336.2.027.5/نور 04   الضرائب و محاسبتھا نور عبد الناصر 
 
336.22/خطا 03  سبتھاالضرائب و محا خطاب عزمي یوسف   

 
 الصفحة 63 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
336.22/خطا 02   الضرائب ومحاسبتھا خطاب عزمي یوسف 
 
336.226.212.2/برح 02  دراسة مقارنة: الضریبة العقاریة في القانون الجزائري  برحماني محفوظ   
 
336.221.262/بنا 24  لضریبة على أرباح الشركاتا بن اعماره منصور   : L'i.b.s : حسب تعدیالت قانون 
لطلبة ال 2010المالیة      ... 
 
336.222.2/الع 02   الضریبة علي الدخل الناجم عن التجارة اإللكترونیة العبادي عكاف أحمد محمد 
 
336.223/أوغ 04  ي و المراسیمملحق القانون اللبنان: الضریبة على القیمة المضافة  أوغریة جورج   
 التطبیقیة للضریبة    
 
336.223/قطي 02  تشریعا و تطبیقا: الضریبة على القیمة المضافة  قطیش عبد الرؤوف   
 
336.223/عوض 10  دراسة مقارنة للنظم الضریبیة: الضریبة على القیمة المضافة  عوض خالد عبد العظیم   
 العالمیة    
 
338.48/كوا 03  مفھومھا، أركانھا،أنواعھا: احة السی كواش خالد   
 
338.48/بظا 03  بین النظریة والتطبیق: السیاحة البیئیة  بظاظو إبراھیم   
 
338.48)394.7/(عبو 04  دراسة ألھم المواقع السیاحیة: السیاحة في الوطن العربي  عبوي زید سلمان   
 العربیة    
 
338.48:551.588/الص 02  البیئةالسیاحة و الصیرفي محمد   
 
338.48:551.588/الص 02   السیاحة والبیئة الصیرفي محمد 
 
336/عبد 02  دراسة مقارنة بین الفكر الوضعي: السیاسات المالیة والنقدیة  عبد العظیم حمدي   
 والفكر اإلسالمي    
 
336.741.23)28/(عبد 02  ن الفكر الوضعيدراسة مقارنة بی: السیاسات المالیة والنقدیة  عبد العظیم حمدي   
 والفكر اإلسالمي    
 
336.74/ھاش 02   السیاسات النقدیة للمتغیرات اإلقتصادیة في النظم المصرفیة ھاشم إسماعیل محمد 
 
336.74/ھاش 02   السیاسات النقدیة للمتغیرات اإلقتصادیة في النظم المصرفیة ھاشم إسماعیل محمد 
 
336.74/ھاش 04  لسیاسات النقدیة للمتغیرات اإلقتصاددیة في النظم المصرفیةا ھاشم إسماعیل محمد   
 
336.711/الغ 02   السیاسات النقدیة في البنوك المركزیة الغالبي الحسین عبد الجلیل 
 
336.741.23)28/(علي 03   السیاسات النقدیة و المصرفیة للبنك المركزي في إطار النظام علي أحمد شعبان محمد 
الميالمصرفي اإلس      
 
336.471.23/الد 02  وأداء سوق األوراق المالیة: السیاسات النقدیة والمالیة  الدعمي عباس كاظم   
 
336.741.23/الد 03   . السیاسات النقدیة والمالیة وأداء سوق األوراق المالیة الدعیمي عباس كاظم 
 
336.741.23/عام 03  النظریة: االستقرار االقتصادي السیاسات النقدیة والمالیة و عامر وحید مھدي   
 .والتطبیق    
 
657.41/سال 02   السیاسات المحاسبیة التخصصیة والمحاسبة عن األدوات سالم أحمد كامل 
 والمشتقات المالیة    
 
658.31/الص 03   السیاسات البترولیة في مجال األفراد الصیرفي محمد 
 
336.1/الب 02  ت الدولیة في المالیة العامةالسیاسا البطریق یونس أحمد   
 
336.74/الخ 02  اإلطار العام وأثرھا في السوق الحالي: السیاسات اإلقتصادیة  الخیكاني نزار كاظم   
 ...ومتغیرات اإلقتصاد ا    
 
338.2)612/(أ/عجا 02  دراسة تحلیلیة لتقییم لنظام حكم القذافي: السیاسات اإلقتصادیة  عجام میثم صاحب   
1970ل الفترة خال     ... 
 
338.2)612/(ب/عجا 02  دراسة تحلیلیة لتقییم لنظام حكم القذافي: السیاسات اإلقتصادیة  عجام ھیثم صاحب   
1970خالل الفترة      ... 
 
658/عبد 02  أسس، -مدخل إتخاذ القرارات : السیاسات اإلقتصادیة للمستقبل  عبد العزیز سمیر محمد   
تما’  نماذج، حاالت      ... 
 
339/نور 11   السیاسات اإلقتصادیة في ظل العولمة نوري منیر 
 
339/نور 05   السیاسات اإلقتصادیة في ظل العولمة منیر نوري 
 
336.741.23)28/(آل س 02   السیاسة المالیة في التاریخ اإلقتصادي اإلسالمي آل سمیسم سالم عبد الكریم 
 
336.741.23)28/(سمي 04  الم عبد الكریم مھدي آلسمیسم س  دراسة: السیاسة المالیة في التاریخ اإلقتصادي اإلسالمي    
 ...لعصري صدر اإلسالم والدو    
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النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
336.741.23)28/(الن 02  دي المعاصر والفكر اإلسالميالسیاسة المالیة في الفكر اإلقتصا النجار عبد الھادى علي   
 
336.741.23)28/(الن 02   السیاسة المالیة في الفكر اإلقتصادي المعاصر والفكر اإلسالمي النجار عبد الھادى علي 
 
336.761/أند  08   السیاسة المالیة و أسواق األوراق المالیة  خالل فترة التحول أندراوس عاطف ولیم 
 إلقتصاد السوق    
 
336.741.23) 28/(بدع 03  دراسة مقارنة بین الفكر الوضعي و: السیاسة المالیة و النقدیة  عبد العظیم حمدى   
 الفكر اإلسالمي    
 
336.741.23)28/(الك 01  دراسة: السیاسة المالیة و النقدیة في ظل اإلقتصاد اإلسالمي  الكفراوي عوف محمود   
 تحلیلة مقارنة    
 
336.711/عبد 03  د الحمید عبد المطلبعب   . السیاسة النقدیة واستقاللیة البنك المركزي 
 
658.15/الن .03   السیاسة المستقبلیة لالدارة المالیة  الصالح الھیكل المالي النجار عبد العزیز 
 . ودورات التجاریین    
 
339.5)28/(جاب 03  اإلقتصادي اإلسالميالسیاسة التجاریة الخارجیة في النظام  جابر طارق یوسف حسن   : 
 دراسة مقارنة    
 
336.227/الز 02   السیاسة الضریبیة في ظل العولمة الزبیدي عبد الباسط علي جاسم 
 
336.7)28/(واص 02   السیاسة الشرعیة في المعامالت المالیة و اإلقتصادیة و ماصل نصر فرید 
 اإلستثماریة    
 
338.53)28/(الھ 04  ار  إبراھیمالھیتي عبد الست   . السیاسة السعریة في المذھب اإلقتصادي اإلسالمي 
 
338.53/خبا  02   السیاسة السعریة فى إطار العولمة األقتصادیة خبابة عبد هللا 
 
338.53/خبا 02   السیاسة السعریة في إطار العولمة اإلقتصادیة خبابھ عبد هللا 
 
338.53/خبا 02  عریة في إطار العولمة اإلقتصادیةالسیاسة الس خبابھ عبد هللا   
 
35.07/الف 02  منظور كلي في البنیة والتحلیل: السیاسة العامة  الفھداوي فھمي خلیفة   
 
338.22/سلي 01   السیاسة اإلقتصادیة سلیمان سلوى علي 
 
338.22/میز 05  اراء للیوم وللغد: السیاسة اإلقتصادیة  میزس لود فیغ فون   
 
338.2/الم 02   السیاسة اإلقتصادیة المثلى المالكي عبد الرحمان 
 
330.342.151/سیك 05   السیاسة اإلقتصادیة اإلشتراكیة سیكوس ناجي 
 
336.711/الس 03   الصیرفة المركزیة والسیاسة النقدیة السامرائي یسرى مھدي 
 
336.7/الش 04   الصیرفة اإللكترونیة الشمري ناظم محمد نوري 
 
35.07/شال 02   الصراع التنظیمي وإدارة المنظمة شالبي زھیر بوجمعة 
 
338.36/شیر 01  تطویر و مزاحمة: الصراع التكنولوجي الدولي  شیرمان جي   
 
330.52/نوس 01   الصراعات البترولیة في الشرق االوسط نوسشى إندرة 
 
332.36)65/(غرب 02  حالة الجزائر: ائي الزراعة العربیة وتحدیات األمن الغذ غربي فوزیة   
 
336.719.2/سرك 01  دراسة مقارنة: السریة المصرفیة في ظل العولمة  سركیس أنطوان جورج   
 
330.341.1/الع 02   الطریق الى اإلبداع و التمیز اإلداري العتیبي محمد زوید 
 
334.726/غسا 06   الشركات متعددة الجنسیات و سیادة الدولة غسان محمد مدحت 
 
334.726/مور 02  اإلقتصاد السیاسي لإلستثمار: الشركات المتعددة الجنسیات  موران ثیودور   
 المباشر اإلجنبي    
 
334.722/ورد 03  اإلزدھار و اإلنھیار: الشركات العائلیة  ورد جون   
 
347.72/الج 02   الشركات اإللكترونیة الجنبیھي منیر محمد 
 
347.72/الج 03  محمد الجنبیھي منیر   الشركات اإللكترونیة 
 
339.727.24/علي 02  آلیة التكوین وأسالیب النشاط: الشركة المتعددة الجنسیة  علي درید محمود   
 
336.71)28/(محم 02  المخرج-األزمة : الصكوك المالیة اإلسالمیة  محمد سامي یوسف كمال   
 
336.71)28/(محم 02  المخرج-األزمة : ة اإلسالمیة الصكوك المالی محمد سامي یوسف كمال   
 
336.71)28/(الد 06   الصكوك اإلسالمیة و دورھا في التنمیة اإلقتصادیة الدماغ زیاد جالل 
 
35.077.1/أبو 03   ransparancy = الشفافیة و اإلدارة في األعمال أبو كریم أحمد فتحي 
    leadership in administration 
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النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
339.13)6:(061.1/عبد 02   السوق األفریقیة المشتركة واإلتحاد األفریقي عبد الحمید عبد المطلب 
 
336.76)4/(بشي 01  أقوى المنظمات اإلقتصادیة الدولیة: السوق األوربیة المشتركة  بشیر الشافعي محمد   
 
336.761.4/عبد 02  د الحمید عبد المطلبعب  الواقع و المستقبل في األلفیة الثالثة: السوق العربیة المشتركة    
 
)038/(محم 04  عربي -قاموس فرنسي : الكامل الوسیط  محمد رضا یوسف   
 
347.7)65/(الج 02  االنشطة العادیة و: الكامل في القانون الجزائري لإلستثمار  الجیاللي عجة   
تقطاع المحروقا      
 
311.1/أ/عزو 30  ، دروس مفصلة،تمارین ومسائل مع1.ج: الكامل في اإلحصاء  عزوز عبد الرزاق   
 الحلول    
 
311.1/ب/عزو 30  ، دروس مفصلة،تمارین ومسائل مع2.ج: الكامل في اإلحصاء  عزوز عبد الرزاق   
 الحلول    
 
311.1/أ/عزو 05  دروس مفصلة، تمارین ومسائل مع 1ج: الكامل في اإلحصاء  عزوز عبد الرزاق   
 الحلول    
 
338.46/الم 03  التكلفة،الوقت،األداء: الكفایة اإلنتاجیة للمنشآت الصناعیة  المصري أحمد محمد   
 
347.7/أبو 02   القانون التجاري أبو حلو حلو 
 
347.7/الع 02  الشركات التجاریة-التجار-األعمال التجاریة: القانون التجاري  العریني محمد فرید   
 
347.7/الع 02  الشركات التجاریة-التجار-األعمال التجاریة: القانون التجاري  العریني محمد فرید   
 
347.7/دوي 02  التنظیم القانوني للتجارة،الملكیة التجاریة و: القانون التجاري  دویدار ھاني   
 ...الصناعیة،الشركا    
 
347.7)65/(الب 3  بد القادرالبقیرات ع   القانون التجاري الجزائري 
 
347.7/یام 02  دراسة مقارنة3.ج: القانون التجاري الشركات  یاملكي أكرم   
 
347.7/یام 03  دراسة المقارنة) : الشركات( القانون التجاري یاملكي أكرم   
 
347.734/الج 03  حساب الجاري و اإلعتمادالقانون الواجب التطبیقى على ال الجواري سلطان عبد هللا محمود   
دراسة مقارنة: المستندي       
 
)038/ (مكت 01  إنكلیزي -عربي: القاموس المزدوج  مكتب الدراسات و البحوث   
 
)038/(فري 03  فرنسي-عربي: القاموس المزدوج  فلایر علوان   
 
)038(657/جمع 02  عربي -جلیزيإن: المحاسبة والتدقیق : القاموس الدولي  جمعة أحمد حلمي   
 
35.077.1/خیر 03   القیادة االداریة خیري اسامة 
 
35.077.1/الز 03   القیادة االداریة و تطویر منظمات التعلیم العالي الزیدیین خالد عبد الوھاب 
 
35.077.1/غبا 03   القیادة الفاعلة والقائد الفعال غباین عمر محمود 
 
35.077.1/محم 02  قصودمحمد محمد عبد الم   القیادة اإلداریة 
 
35.077.1/محم 02   القیادة اإلداریة محمد محمد عبد المقصود 
 
35.077.1/نجم 03   القیادة اإلداریة نجم عبود نجم 
 
35.077.1/الح 02  وأثرھا في إدارة الموارد البشریة استیراتیجیا: القیادة اإلداریة  الحسیني صالح ھادي   
 
35.077.1/حما 03  ي عدي عطاحماد   القیادة اإلداریة الحدیثة في إستراتجیة التنمیة 
 
35.077.1/نجم 02   القیادة اإلداریة في القرن الواحد والعشرین نجم نجم عبود 
 
35.077.1/نجم 02   القیادة اإلداریة في القرن الواحد والعشرین نجم نجم عبود 
 
35.077.1/قند 02  داریة وإدارة اإلبتكارالقیادة اإل قندیل عالء سید محمد   
 
35.077.1/قند 02   القیادة اإلداریة وإدارة اإلبتكار قندیل عالء سید محمد 
 
316.46/خیر 02   القیادة اإلستیراتیجیة خیري أسامة 
 
316.46/الر 03   القیادة اإلستراتجیة الرب سید محمد جاد 
 
316.46/ الخ  03  منھج غیر تقلیدي لمواجھة التحدیات الیومیة: ھدوء القیادة ب الخزامي عبد الحكیم أحمد   
 
35.077.1/نجم 03   LEADERSHIP AND = القیادة و إدارة االبتكار نجم نجم عبود 
    INNOVATION MANAGEMENT 
 
35.077.1/عبو 02   القیادة ودورھا في العملیة اإلداریة عبوي زید منیر 
 
35.077.1/عبو 02  ادة ودورھا في العملیة اإلداریةالقی عبوي زید منیر   
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65.012.4/عیا 03   القیادةو الرقابة و اإلتصال اإلداري عیاصرة معن محمود 
 
330.43/الف 04  النظریة والتحلیل: القیاس اإلقتصادي  الفتالوي كامل عالوي كاظم   
 
330.43/الف 04  النظریة والتحلیل: القیاس اإلقتصادي  الفتالوي كامل عالوي كاظم   
 
657.41.45/ب/علي 01   القیاس و اإلفصاح المحاسبي وفقا لمعاییر المحاسبة العربیة و علي عبد الوھاب 
2.ج: الدولیة       
 
657.41/أ/علي 01  لمعاییر المحاسبة العربیة و القیاس و اإلفصاح المحاسبي وفقا علي عبد الوھاب نصر   
1الدولیة، ج      
 
338.246/الب 02  تحلیل النظم و إدارة: القیاسات اإلقتصادیة في إتخاذ القرارات  البنا جالل   
 االعمال    
 
330.322/ھوا 03   القرار اإلستثماري في ظل عدم التأكد واألزمة المالیة ھواري معراج 
 
336.71/الب 02  علي البنا محمد  دراسة تاریخیة مقارنة بین الشریعة: القرض المصرفي    
 اإلسالمیة و القانون الوضعي    
 
332.33)65/(بھل 01   القطاع التقلیدي و التناقضات الھیكلیة في الزراعة بالجزائر بھلول حسن 
 
65.012.3/الس 03   القوة التنظیمیة السالم مؤید 
 
336.7)53/(سفر 02  ل المصرفي اإللكتروني في البلدان العربیةالعم سفر أحمد   
 
330.322/برس 03   العمل في مجال اإلستشارات برس یورك 
 
336.74/ ھني 15   العملة و النقود ھني أحمد 
 
336.74/ ھني 05   العملة والنقود ھني أحمد 
 
336.74/برج 01   العملة ودورھا في اإلقتصاد العالمي برجیھ بیار 
 
336.71/عبد  04  الطرق المحاسبیة الحدیثة: العملیات المصرفیة  عبد هللا خالد أمین   
 
336.717/شكر 09   العملیات المصرفیة الخارجیة شكري ماھر 
 
336.717/الر 04   العملیات المصرفیة الخارجیة الراوي خالد وھیب 
 
336.717/شكر 02   العملیات المصرفیة الخارجیة شكري ماھر 
 
336.717)28/(عبد 05  الطرق المحاسبیة الحدیثة: العملیات المصرفیة اإلسالمیة  عبد هللا خالد أمین   
 
336.71/أ/الن 01  1.ج: العملیات المصرفیة و السوق المالیة  الناشف أنطوان   
 
336.71/ب/الن 01  2.ج: العملیات المصرفیة و السوق المالیة  الناشف أنطوان   
 
336.71/ث/الن 01  شف أنطوانالنا  3.ج: العملیات المصرفیة و السوق المالیة    
 
336.7/الج 02  مبسطة و مفصلة: العملیات البنكیة  الجزار جعفر   
 
65.012.4/الع 02  مبادئ و أصول و علم و فن: العملیة اإلداریة  العتیبي ضرار   
 
65.012.4/الع 02  لمعلوماتالعملیة اإلداریة و تكنولوجیا ا العاني مزھر شعبان   
 
347.77/زین 06   العالمات التجاریة وطنیا و دولیا زین الدین صالح 
 
658.3/الن 04   العمالة األجنبیة في الوطن العربي النجار فرید 
 
347.77/ھوا 03  الماھیة و األھمیة: العالمة التجاریة  ھواري معراج   
 
341.238/برا 03   العالقات الدولیة برایار فیلیب 
 
341.238/برا 03   العالقات الدولیة برایار فیلیب 
 
341.238/حسي 02  النظریة والواقع،األشخاص والقضایا: العالقات الدولیة  حسین خلیل   
 
341.238/حسي 02  النظریة والواقع،األشخاص والقضایا: العالقات الدولیة  حسین خلیل   
 
341.238)28/(حسي 02  الدولیة في اإلسالمالعالقات  حسین عدنان السید   
 
341.238)28/(حسي 02   العالقات الدولیة في اإلسالم حسین عدنان السید 
 
341.238/زاق 03   العالقات الدولیة في ظل النظام العالمي الجدید زاقود عبد السالم جمعة 
 
659.4/الم 04   العالقات العامة المصري أحمد محمد 
 
659.4/زوي 02  نظریات و أسالیب: لعالقات العامة ا زویلف مھدي حسن   
 
659.4/زوي 02  نظریات و أسالیب: العالقات العامة  زویلف مھدي حسن   
 
659.4/الد 02  رؤیة معاصرة: العالقات العامة  الدلیمي عبد الرزاق محمد   
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659.4/الد 02  لدلیمي عبد الرزاق محمدا  رؤیة معاصرة: العالقات العامة    
 
659.4/الع 02   العالقات العامة الدولیة العالق بشیر 
 
659.4/حجا 03   العالقات العامة في المؤسسات الحدیثة حجاب محمد منیر 
 
659.4/الد 03   العالقات العامة في التطبیق الدلیمي عبد الرزاق 
 
659.4/الم 02  محمود رضوان سلیمال   العالقات العامة في اإلعالم 
 
659.4/الم 02   العالقات العامة في اإلعالم المحمود رضوان سلیم 
 
32.019.5/الد 03   العالقات العامة و العولمة الدلیمي محمد عبد الرزاق 
 
659.4/فھد 02  مدخل وظیفي: العالقات العامة وإدارتھا  فھد إبراھیم وھبي   
 
659.4/فھد 02  مدخل وظیفي: العالقات العامة وإدارتھا  فھد إبراھیم وھبي   
 
659.4/سلط 02   العالقات العامة ووسائل اإلتصال سلطان محمد صاحب 
 
659.4/سلط 02   العالقات العامة ووسائل اإلتصال سلطان محمد صاحب 
 
341.238)536/(الق 02  مقاالت في القانون الدولي العربي العام: لیة العالقات العربیة الدو القاضي طارق زیاده   
 
341.238)536/(الق 02  مقاالت في القانون الدولي العربي العام: العالقات العربیة الدولیة  القاضي طارق زیاده   
 
339.1/ خلف 05   العالقات اإلقتصادیة الدولیة خلف فلیح حسن 
 
339.1/عبد 03  إلقتصادیة الدولیةالعالقات ا عبد هللا محمد عیسى   
 
339.1/الح 06   العالقات اإلقتصادیة الدولیة الحجار بسام 
 
339.1/عوض 04   العالقات اإلقتصادیة الدولیة عوض هللا زینب حسین 
 
339.1/حشي 03   العالقات اإلقتصادیة الدولیة حشیش عادل أحمد 
 
339.1/حشي 07  مدخل لدراسة المبادى األساسیة: یة العالقات اإلقتصادیة الدول حشیش عادل أحمد   
 .............الحاكمة    
 
339.1/اإل 02   العالقات اإلقتصادیة الدولیة المعاصرة اإلقداحي ھشام محمد 
 
339.1/عبد 04   العالقات اإلقتصادیة الدولیة بین النظریة و التطبیق عبد السالم رضا 
 
339.1/عبد 03  إلقتصادیة الدولیة في ظل األزمة اإلقتصادیة العالمیةالعالقات ا عبد السالم رضا   
 
334.7/سلي 02   العالقات اإلقتصادیة بین مصر و العالم الخارجي الواقع و آفاق سلیمان علي عبد العزیز 
2020المستقبل حتى عام       
 
336.74/نعم 03  إنعكاسھا علىالعالقة التبادلیة بین سعر الصرف و سعر الفائدة و  نعمة سمیر فخري   
 میزان المدفوعات    
 
336.74/نعم 02   العالقة التبادلیة بین سعر الصرف وسعر الفائدة وإنعكاسھا على نعمة سمیر فخري 
 میزان المدفوعات    
 
336.74/نعم 02   العالقة التبادلیة بین سعر الصرف وسعر الفائدة وإنعكاسھا على نعمة سمیر فخري 
 میزان المدفوعات    
 
330.8/ناص 03   العالقة بین اإلقتصاد السیاسي و تطور الفكر اإلقتصادي ناصر محمد ثابت 
 
336.14/شبل 01  الموازنة: العلوم المالیة  شبلي خطار   
 
341.223.2/انج 01  2000تطلعات للعام : العالم الثالث في مواجھة البالد الغنیة  انجلوس انجلو بوس   
 
327.2)1- 772/(جال 02  اإلستغالل اإلمبریالى: العالم الثالث في اإلقتصاد العالمي  جالیة بییر   
 
33:09/طرا  03   العامل اإلقتصادي في التاریخ طرابشي جورج 
 
341.655/خلف 20   العقوبات اإلقتصادیة في القانون الدولي المعاصر خلف بوبكر 
 
341.655/خلف 05  القانون الدولي المعاصرالعقوبات اإلقتصادیة في  خلف بوبكر   
 
339.164.4/مجم 04  أوراق ندوة عقود: العقود و اإلتفاقات في التجارة اإللكترونیة  مجموعة من الخبراء   
 ...التجارة اإللكترون    
 
339.923/سنو 02  دراسات في: العولمة  و الدولة و الوطن و المجتمع العالمي  سنو حمزة منیر غسان   
إلجماع المالتنمیة و ا     ... 
 
339.747/الد 02  تداعیاتھا وآثارھا وسبل مواجھتھا: العولمة  الداعوق رضى محمد   
 
339.747/منص 01  دراسة في المفھوم و الظاھرة و األبعاد: العولمة  منصور محمود ممدوح   
 
339/بوب 02  نقد وتقییم: العولمة مظاھرھا وتداعیاتھا  بوبكر جیاللي   
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339/بوب 02  نقد وتقییم: العولمة مظاھرھا وتداعیاتھا  بوبكر جیاللي   
 
339.747/خطي 03   العولمة المالیة ومستقبل األسواق العربیة لرأس المال خطیب شذا جمال 
 
339.923/حمز 02  والنمو اإلقتصادي العولمة المالیة حمزة حسن كریم   
 
339.923/حمز 02   العولمة المالیة والنمو اإلقتصادي حمزة حسن كریم 
 
336:343.232/الش 03   العولمة المالیة وتبییض األموال الشرقاوي عبد الحكیم مصطفى 
 
339/خلف 03   العولمة االقتصادیة خلف فلیح حسن 
 
339.747/الخ 02  اإلجتیاحیةالعولمة  الخضیري محسن أحمد   
 
339/عبد 01  منظماتھا، شركاتھا،تداعیاتھا: العولمة اإلقتصادیة  عبد الحمید عبد المطلب   
 
339/عبد 02  منظماتھا،شركاتھا،تداعیاتھا: العولمة اإلقتصادیة  عبد الحمید عبد المطلب   
 
339/فون 10  لجیوإقتصادمدخل إلى ا: العولمة اإلقتصادیة و األمن الدولي  فونتانال جاك   
 
339/فون 10   العولمة اإلقتصادیة و األمن الدولي مدخل إلى الجیو إقتصاد فونتانال جاك 
 
339.747/رجب 03  أسبابھا،تداعیاتھا اإلقتصادیة،ثارھا: العولمة ذلك الخطر القادم  رجب مصطفى   
 التربویة    
 
339.923/عبا 07  عالمیةالعولمة في إدارة المنظمات ال عباس صالح   
 
339.923/عبا 04   العولمة في إدارة المنظمات العالمیة عباس صالح 
 
339.747/رشو 01  رؤیة تحلیلیة إضافیة: العولمة و آثارھا  رشوان عبد المنصف حسین   
 
364.662:331.56/عبا 05   العولمة و أثارھا في البطالة و الفقر التكنولوجي في العالم الثالث عباس صالح 
 
339.747/عبا 06   العولمة و آثارھا في الفكر المالي و النقدي عباس صالح 
 
339.747/عبا 04   العولمة و أثارھا في الفكر المالي و النقدي عباس صالح 
 
339.747/الف 03   العولمة و آثارھا في الوطن العربي الفتالوي سھیل حسین 
 
339.923:366/عبد 02   العولمة و أثرھا على الطلب اإلستھالكي في الدول النامیة مع عبد الخالق عبیر محمد على 
 ...اإلشارة الى وجھة الن    
 
339.928)/28/(نور 03   العولمة و أثرھا في المجتمع اإلسالمي نور سریة عصام 
 
339.928)/ 28/  (نور 03   العولمة و أثرھا في المجتمع اإلسالمي نور عصام 
 
330.34/ناط 02  عالء الدین ناطوریھ  التحدي و اإلستجابة: العولمة و أثرھا في العالم الثالث    
 
339/الف 03   العولمة و مستقبل الصراع اإلقتصادي الفتالوي سھیل حسین 
 
330.342/حشا 02   العولمة و مستقبل اإلقتصاد العربي حشاد نبیل 
 
339.9/الع 02   العولمة و النظام العالمي الجدید العطار علي 
 
339.923/الر 03   العولمة و المجتمع الرواشدة عالء زھیر 
 
65.012.41/الت 03  الفرص: العولمة و التنمیة البشریة  المستدامة في الوطن العربي  التمیمي رعد سامي عبد الرازق   
 و التحدیات    
 
65.012.41/الت 04  المستدامة في الوطن العربيالعولمة و التنمیة البشریة  التمیمي رعد سامي عبد الرزاق   
 
339.923/إبر 02   العولمة و التحوالت المجتمعیة في الوطن العربي إبراھیم حیدر 
 
339.747/الم 02   العولمة و الجدل الدائر حولھا المحنھ فالح كاضم 
 
364.632/عبا 02  جدلیة الحق و القوة: العولمة و العنف المعاصر  عباس فیصل   
 
65.012.41/الم 04   العولمة و تنمیة الموارد البشریة المصري منذر واصف 
 
330.34/محف 04  إشكالیة التنمیة في زمن العولمة و: العولمة و تحوالت العالم  محفوظ محمد   
 صراع الثقافات    
 
338.22/بدر 01   العولمة و قضایا اإلقتصاد السیاسي بدري یونس 
 
339.923/الم 10  جیدالموسوي ضیاء م   العولمة و إقتصاد السوق الحرة 
 
339.923/ الم 20   العولمة و إقتصاد السوق الحرة الموسوي ضیاء مجید 
 
336.71/عبد 05   العولمة و إقتصادیات البنوك عبد الحمید عبد المطلب 
 
339.747/الف 02   العولمة وآثارھا في الوطن العربي الفتالوي سھیل حسین 
 
339.747/الف 02   العولمة وآثارھا في الوطن العربي الفتالوي سھیل حسین 
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339/الو 02   العولمة وأبعادھا اإلقتصادیة الوادي محمود حسین 
 
339/الو 02   العولمة وأبعادھا اإلقتصادیة الوادي محمود حسین 
 
339.9/أمي 02   العولمة والنظام الدولي الجدید أمین سمیر 
 
339.9/أمي 02   العولمة والنظام الدولي الجدید أمین سمیر 
 
339/عبد 03   العولمة والتجارة الدولیة عبد الرحیم محمد إبراھیم 
 
339.923/سیم 03  اإلقتصادیة واإلجتماعیة: العولمة والقواعد الجدیدة للتنمیة  سیمونز جیف   
السیاسیةو      
 
339.923/یوس 02   العولمة واإلقتصاد الدولي یوسف حسن یوسف 
 
339.923/یوس 02   العولمة واإلقتصاد الدولي یوسف حسن یوسف 
 
339.747/عبا 05   العولمة وتطور الفكر اإلداري عباس صالح 
 
339.747/عبا 02   العولمة وتطور الفكر اإلداري عباس صالح 
 
339.923/صقر 03   العولمة وقضایا إقتصادیة معاصرة صقر عمر 
 
339.923/ الم 05   العولمة وإقتصاد السوق الموسوي ضیاء مجید 
 
336.744/مال 02  قضایا نقدیة ومالیة: الظواھر النقدیة على المستوى الدولي  مالك وسام   
 
314/شري 05  طبیقیةقراءات نظریة وتمارین ت: الظواھر الدیموغرافیة  شریف آسیا   
 
336.717.16)28/(الع 01   الفرضیات والمبادئ والمحددات  المحاسبیة من منظور الشریعر العیساوي عوض خلف 
 ...اإلسالمیة مع دراسة مح    
 
347.71/حسن 01  دراسة مقارنة لتشریعات العمل: الفصل التأدیبي في قانون العمل  حسن علي عوض   
 ...في البالد العربیة    
 
343.72/الش 03   .الفساد االداري والمالي واثاره االقتصادیة واالجتماعیة الشمري ھاشم 
 
35.08/مطر 03  مظاھره الوثائق العالمیة و-أسبابھ-ماھیتھ: الفساد اإلداري  مطر عصام عبد الفتاح   
 ...الوطنیة المعنیة بمكا    
 
343.72/الط 02  یفة العامةالفساد اإلداري في الوظ الطائي حمزة حسن   
 
343.222/یوس 02   الفساد اإلداري و اإلقتصادي و الكسب غیر المشروع و طرق یوسف حسن یوسف 
 مكافحتھ    
 
343.72/الر 02  مفھومھ وآثاره وآلیات قیاسیة وجھود: الفساد اإلداري والمالي  الركیبات كاید كریم   
 مكافحتھ    
 
343.72/سال 02  كظاھرة وأسالیب عالجھا: اري والمالي الفساد اإلد سالم صبحي   
 
343.72/الش 03   الفساد اإلداري والمالي وأثاره اإلقتصادیة واإلجتماعیة الشمري ھاشم 
 
343.72/الش 02   الفساد اإلداري والمالیك وأثاره اإلقتصادیة واإلجتماعیة الشمري ھاشم 
 
331.565/الع 02  بطالةالفساد اإلداري وال العیسي لؤي أدیب   
 
33:343.222.2/عبد 03  دراسة فقھیة مقارنة: الفساد اإلقتصادي وأثره على المجتمع  عبد السمیع أسامة السید   
 بالقانون و اإلقتصاد    
 
65.011.7/الص 03   الفساد بین اإلصالح و التطور اإلداري الصیرفي محمد 
 
351.941/الع 02  المحلیةالفساد في اإلدارة  العسكري علي أنور   
 
65.011.3/ب/ھند 02  الھندسة المالیة بإستخدام: الفكر الحدیث في إدارة المخاطر  ھندى منیر إبراھیم   
 ... : التوریق والمشتقات    
 
65.011.3/ب/ھند 02  الھندسة المالیة بإستخدام: الفكر الحدیث في إدارة المخاطر  ھندى منیر إبراھیم   
 ... : التوریق والمشتقات    
 
65.011.1/الخ 03  قراءات معاصرة: الفكر اإلستیراتیجي  الخفاجي نعمة عباس   
 
65.011.1/الد 02   : الفكر اإلستراتیجي و إنعكاساتھ على نجاح منظمات األعمال الدورى زكریا 
 قراءات وبحوث    
 
364.662)927/(الت 02   الفقر والفساد في العالم العربي التنیر سمیر 
 
65.011/لعا 04  منھج كمي تحلیلي: اإلنتاج وإدارة العملیات  العزاوي محمد   
 
65.011/الع 02  منھج كمي تحلیلي: اإلنتاج وإدارة العملیات  العزاوي محمد   
 
336.71/الخ 08   اإلندماج المصرفي الخضیري محسن أحمد 
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النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي  یقةعنوان الوث   
 
336.71/الت 03  النشأة و التطورو الدوافع و المبررات و: اإلندماج المصرفي  التوني محمود أحمد   
 ...األثار مع نظرة عل تج    
 
336.71/الت 06  النشأة والتطور والدوافع والمبررات واألثار: اإلندماج المصرفي  التوني محمود أحمد   
 ...مع نظرة علىتجار    
 
336.71/عبد 02  تحلیل مقارن: اإلندماج المصرفي و خصخصة البنوك  عبد الحمید عبد المطلب   
 
336.741.22/الع 02  المصارف نموذجا: اإلندماج والتملك اإلقتصادیان  العیساوي جابر  عبد الكریم   
 
65.014/عاط 06  الھیكل التنظیمي للمنظمة: الھندرة  عاطف زاھر عبد الرحیم   
 
336.1/توف 03  اإلطار النظري و التطبیقي ألمشطة التمویل و: الھندسة المالیة  توفیق خلة توفیق   
 اإلستثمار    
 
336.1/توف 02  اإلطار النظري والتطبیقي ألنشطة التمویل: الھندسة المالیة  توفیق محب خلة   
 واإلستثمار    
 
336.1/توف 02  ي والتطبیقي ألنشطة التمویلاإلطار النظر: الھندسة المالیة  توفیق محب خلة   
 واإلستثمار    
 
336.11/الع 02  مدخل في إدارة خیار: الھندسة المالیة لالعمال اإلستیراتیجیة  العنزي سعد علي حمود   
 ...النویع علي أساس ال    
 
336.1/الع 05  راتالھندسة المالیة و أدواتھا بالتركیز على إستراتیجیات الخیا العبادي ھاشم فوزي   
 المالیة    
 
339.923:061.1/ناف 02   اإلتحاد األوروبي و الدروس المستفادة عربیا نافعة حسن 
 
339.923:061.1/الس 04  السوق) : الیورو(اإلتحاد األوروبى و العملة األوروبیة الموحدة السیسي صالح الدین حسن   
 ... العربیة المشتركة    
 
330.341.1/أشو 04  ةھوت.أشوك ك   اإلبداع 
 
330.341.1/خیر 03   اإلبداع اإلداري خیر هللا جمال 
 
330.341.1/الس 08   اإلبداع اإلداري السكارنھ بالل خلف 
 
330.341.1/جوب 04   اإلبداع اإلداري في القرن الحادي و العشرین جوبتا برافین 
 
659.131.1/الع 04  مدخل تطبیقي: اإلبداع واإلبتكاریة في اإلعالن  العالق بشیر   
 
659.131.1/الع 04  مدخل تطبیقي: اإلبداع واإلبتكاریة في اإلعالن  العالق بشیر   
 
339.1/مصب 10   اإلتجاھات النظریة في تحلیل العالقات الدولیة مصباح عامر 
 
657.41/الح 05   اإلتجاھات المعاصرة في التحلیل المالي الحیالي ولید  ناجي 
 
657.6/ث/جمع 05   : اإلتجاھات المعاصرة في التدقیق والتأكید جمعة أحمد حلمي 
 ...الداخلي،الحكومي،اإلداري،الخاص،البیئي    
 
336.74/عبد 02   اإلتجاھات المعاصرة في التسویق المصرفي عبد الرحمن محمود 
 
336.717.061/رمض 06   اإلتجاھات المعاصرة في إدارة البنوك رمضان زیاد 
 
336.717.6/رمض 03   اإلتجاھات المعاصرة في إدارة البنوك رمضان زیاد 
 
339.138/سال 03   اإلتجاھات الحدیثة للتسویق محور االداء في الكیانات و سالمان عماد صقر 
ا: االندماجات االقتصادیة      ... 
 
331.34/2ج/الو 03  یات و الفرص والتحد: اإلتجاھات الحدیثة في منظمات األعمال  الوادي محمود حسین   
 األفاق    
 
65.012.4/الج 02   اإلتجاھات الحدیثة في مالیة األعمال الدولیة الجمیل سرمد كوكب 
 
35.07/عبو 01   اإلتجاھات الحدیثة في المنظمات اإلداریة عبوي زید منیر 
 
657.1:35/عبد 06  ریة و تكنولوجیا المعلوماتاإلتجاھات الحدیثة في المحاسبة اإلدا عبد اللطیف ناصر نور الدین   
 
657.41/مطر 06  األسالیب و: اإلتجاھات الحدیثة في التحلیل المالي و اإلئتماني  مطر محمد   
 ...األدوات و اإلستخ    
 
35.077.1/الع 02   اإلتجاھات الحدیثة في القیادة اإلداریة والتنمیة البشریة العجمي محمد حسنین 
 
35.077.1/الع 02  ي محمد حسنینالعجم   اإلتجاھات الحدیثة في القیادة اإلداریة والتنمیة البشریة 
 
65.01.45/برب 02   اإلتجاھات الحدیثة في اإلدارة وتحدیات المدیرین بربر كامل 
 
311.1/خلي 02   اإلتجاھات الحدیثة في اإلحصاء الوصفي خلیفة السید ولید 
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النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
339/حات 01   اإلتجاھات الحدیثة في اإلقتصاد الدولي و التجارة الدولیة حاتم سامي عفیفي 
 
339/ب/حات 03  2.ج: اإلتجاھات الحدیثة في اإلقتصاد الدولي و التجارة الدولیة  حاتم سامي عفیفي   
 ...التكتالت اإلقت :    
 
339/ت/حات 03  عفیفي حاتم سامي  3.ج: اإلتجاھات الحدیثة في اإلقتصاد الدولي و التجارة الدولیة    
 ...قضایا معاصرة ف :    
 
339/أ/حات 03  1ج: اإلتجاھات الحدیثة في اإلقتصاد الدولي و التجارة الدولیة  حاتم سامي عفیفي   : 
 ...مبادئ إقتصادیات    
 
65.012.41/عبد 02  دعبد الباقي صالح الدین محم   اإلتجاھات الحدیثة في إدارة الموارد البشریة 
 
65.012.41/الك 04   اإلتجاھات الحدیثة في إدارة الموارد البشریة الكاللده طاھر محمود 
 
65.012.41/الك 04   اإلتجاھات الحدیثة في إدارة الموارد البشریة الكاللده طاھر محمود 
 
65.012.41/الع 08  جاھات الحدیثة في إدارة الموارد البشریةاإلت العتیبي محمد زوید   
 
658.7/جاد 03   اإلتجاھات الحدیثة في إدارة الشراء و المخازن جاد الرب سید محمد 
 
339.72.053.1/شھا 01   اإلتجاھات الدولیة لمواجھة أزمة الدیون الخارجیة بالتطبیق على شھاب مجدي محمود 
 بعض البلدان العربیة    
 
331.34/1ج/الو 03  التحدیات: اإلتجاھات الدولیة الحدیثة في منظمات األعمال  الوادي محمود حسن   
 والفرص واآلفاق    
 
339.138/عبد 03  طریقك المباشر إلى قلب وفكر: اإلتصا الت التسویقیة المتكاملة  عبد الحمید طلعت أسعد   
 العمیل    
 
339.138:65/كور 04  لتسویقياإلتصال ا كورتل فرید فالح   
 
339.138:65/كور 04   اإلتصال التسویقي كورتل فرید فالح 
 
65/توف 02   اإلتصال الفعال توفیق عبد الرحمان 
 
65.012.45/أبو 03   اإلتصال اإلداري واإلعالمي أبو سمرة محمد 
 
65.012.45/قاس 22  دراسة نظریة وتطبیقیة: اإلتصال في المؤسسة  قاسیمي ناصر   
 
65.011.3/عیش 10  حوادث المرور نموذجا: اإلتصال في إدارة األزمات  عیشوش فرید   
 
658.8/الن 03   اإلتصال و التسویق بین النظریة و التطبیق النواعرة أحمد 
 
658.8/عوا 03   اإلتصال و اإلعالم التسویقي عواد فاطمة حسین 
 
65:339.138/الن 04  ق بین النظریة والتطبیقاإلتصال والتسوی النواعرة أحمد محمود   
 
65:339.138/الن 04   اإلتصال والتسویق بین النظریة والتطبیق النواعرة أحمد محمود 
 
658.8/عوا 08   اإلتصال واإلعالم التسویقي عواد فاطمة حسین 
 
65.012.45/عدو 10  دراسة نظریة: اإلتصال ودوره في كفاءة المؤسسة اإلقتصادیة  عدون ناصر دادي   
 وتطبیقیة    
 
339.138:65/سال 11   اإلتصاالت التسویقیة المتكاملة سالم شیماء السید 
 
339.138:65/الط 04  مدخل إستراتیجي: اإلتصاالت التسویقیة المتكاملة  الطائي حمید   
 
339.138:65/الط 04  مدخل إستراتیجي: اإلتصاالت التسویقیة المتكاملة  الطائي حمید   
 
339.138/الط 03  مدخل إستراتیجي: اإلتصاالت التسویقیة المتكاملة  الطائي حمید   
 
658.8/عبد 03  طریقك المباشر الى قلب و فكر: اإلتصاالت التسویقیة المتكاملة  عبد الحمید طلعت أسعد   
 العمیل    
 
658.8/الب 04   اإلتصاالت التسویقیة و الترویج البكري ثامر 
 
339.138:65/الز 01  زعبي علي فالحال   اإلتصاالت التسویقیة و الترویج 
 
658.8/الب 03   اإلتصاالت التسویقیة والترویج البكري ثامر 
 
658.8/الب 01   اإلتصاالت التسویقیة والترویج البكري ثامر 
 
658.8/الب 06   اإلتصاالت التسویقیة والترویج البكري ثامر 
 
65.012.45/الص 02  صاالت اإلداریةاإلت الصیرفي محمد   
 
65.012.45/فرج 06   اإلتصاالت اإلداریة فرج شعبان 
 
65.012.45/فرج 03   اإلتصاالت اإلداریة فرج شعبان 
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النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
65.045.45/علي 02  اسالت األعمالأسس و مفاھیم و مر: اإلتصاالت اإلداریة  علي صباح حمید   
 
65.012.45/بوح 10   اإلتصاالت اإلداریة داخل المنظمات المعاصرة بوحنیة قوي 
 
65.012.45/أبو 02   اإلتصاالت والعالقات العامة أبو أصبع صالح 
 
65.012.45/أبو 02   اإلتصاالت والعالقات العامة أبو أصبع صالح 
 
65.012.45/الس 08  االت والعالقات العامة في إدارة المكتبات ومراكزاإلتص السردي محمد الدبس   
 المعلومات    
 
351.83)65/(بنص 08   اإلتفاقیات الجماعیة للعمل في التشریع الجزائري والمقارن بن صابر بن عزوز 
 
339.54/سال 03   اإلتفاقیات الدولیة سالم زینب جابر 
 
339.54/سال 03  ةاإلتفاقیات الدولی سالم زینب جابر   
 
339.54/ الش 02   وعالقتھا بقطاع (GATS) اإلتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات الشین عبد القادر فتحي 
 ...النقل البحري في الد    
 
339.54/ الش 02   و عالقتھا بقطاع (GATS)اإلتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات الشین عبد القادر فتحي 
 ...النقل البحري في الد    
 
65.012.4/الن 03   اإلدارة النعیمي صالح عبد القادر 
 
35/طھ 01   اإلدارة طھ طارق 
 
65.012.4/الن 03   اإلدارة النعیمي صالح عبد القادر 
 
65.012.4/برن 04  أساسیات إدارة األعمال: اإلدارة  برنوطي سعاد نائف   
 
658.15/توف 03   اإلدارة المالیة توفیق جمیل أحمد 
 
658.15/أبو 02   اإلدارة المالیة أبو صبحا سلیمان 
 
658.15/الع 02   اإلدارة المالیة العامري محمد على إبراھیم 
 
658.15/حسي 01   اإلدارة المالیة حسین علي محمد 
 
658.15/الع 03   اإلدارة المالیة العلي أسعد حمید 
 
658.15/ھند 02  دخل تحلیلي معاصرم: اإلدارة المالیة  ھندى منیر إبراھیم   
 
658.15/ھند 02  مدخل تحلیلي معاصر: اإلدارة المالیة  ھندى منیر إبراھیم   
 
658.15/ھند 02  مدخل تحلیلي معاصر: اإلدارة المالیة  ھندى منیر إبراھیم   
 
658.15/ھند 03  مدخل تحلیلي معاصر: اإلدارة المالیة  ھندي منیر إبراھیم   
 
658.15/الم 13  ي جمال الدین محمدالمرس  مدخل إتخاذ القرارات: اإلدارة المالیة    
 
658.15/الم 03  مدخل إتخاذ القرارات: اإلدارة المالیة  المرسي جمال الدین محمد   
 
658.15/الن 02  ...النعیمي                                النظریة و التطبیق: اإلدارة المالیة    
 
658.15/الن 03  عدنان تایھالنعیمي   النظریة و التطبیق: اإلدارة المالیة    
 
658.15/الن 12  النظریة والتطبیق: اإلدارة المالیة  النعیمي عدنان تایھ   
 
658.15/الح 03  التحلیل المالي للمشروعات الجدیدة: اإلدارة المالیة  الحناوي محمد صالح   
 
658.15/أ/بري 01  الكتاب األول النظریة و التطبیق العلمي: اإلدارة المالیة  بریجھام أوجین   
 
658.15/عبد 08  اإلستثمار و التمویل، التحلیل المالي، األسواق: اإلدارة المالیة  عبد الھادي محمد سعید   
 المالیة الدولیة    
 
658.15/حدا 03   corporate finance = اإلدارة المالیة حداد فایز سلیم 
 
658.15)100/(الب 02  رس رشید البیاتيفا   اإلدارة المالیة الدولیة 
 
658.15/حسن 01   اإلدارة المالیة الدولیة والتعامل بالعمالت األجنبیة یوسف حسن توفیق عبد الرحیم 
 
658.15/حسن 08   اإلدارة المالیة الدولیة والتعامل بالعمالت األجنبیة حسن توفیق عبد الرحیم یوسف 
 
658.15/الك 08  لیل أحمدالكاید خ  التحلیل المالي واإلقتصادي: اإلدارة المالیة الدولیة والعالمیة    
 
336.1/الف 04   اإلدارة المالیة العامة الفار مصطفى 
 
336.1/أعم 01  أوراق ندوة وورشة عمل األسالیب: اإلدارة المالیة العامة  أعمال المؤتمرات   
 ...الحدیثة في اإلدارة الم    
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658.15/عبد 03   اإلدارة المالیة اإلستثمار و التمویل ،التحلیل المالي،االسواق عبد الھادي محمد سعید 
 ...= المالیة الدولیة    
 
658.15/طني 03   . اإلدارة المالیة في القطاع الخاص طنیب محمد 
 
658.15/عطي 02  المفاھیم ،األسس: اإلدارة المالیة و االستثمار  عطیة طاھر مرسي   
 
658.15/عبد 02   اإلدارة المالیة والمصرفیة عبد الخالق محمد یحي 
 
658.15/عبد 02   اإلدارة المالیة والمصرفیة عبد الخالق محمد یحي 
 
65.012.4/سلي 05   اإلدارة المعاصرة سلیم أحمد عبد السالم 
 
65.012.4/ليخ 05  المبادئ،الوظائف،الممارسة: اإلدارة المعاصرة  خلیل موسى   
 
65.012.45/عقي 03  ،التنظیم، الرقابة- التخطیط: اإلدارة المعاصرة  عقیلي عمر وصفي   
 
502.2/سعد 08   اإلدارة البیئیة المتكاملة سعد جالل سامیة 
 
65.012.4/الش 01  الحدیثة اإلدارة التسویقیة الشنواني صالح   
 
65.012.4/الخ 03  نظریات و إستراتیجیات ونماذج حدیثة: اإلدارة الحدیثة  الخطیب أحمد   
 
65.012.45/الع 03  نظریات ومفاھیم: اإلدارة الحدیثة  العالق بشیر   
 
65.012.45/الظ 08  نظریات ومفاھیم: اإلدارة الحدیثة  الظاھر نعیم إبراھیم   
 
65.012.45/الم 06  مصري أحمد محمدال  اإلتصاالت،المعلومات،القرارات: اإلدارة الحدیثة    
 
658.8/مصط 01   اإلدارة الحدیثة للنشاط التسویقي مصطفى أسامة عبد الحلیم 
 
658.71/الع 03  إدارة سلسلة التورید: اإلدارة الحدیثة للمخازن والمشتریات  محمد العلي عبد الستار   
 
65.012.41/الو 01  ید بشار یزیدالول   اإلدارة الحدیثة للموارد البشریة 
 
336.71/حنف 04  السیاسات المصرفیة،تحلیل: اإلدارة الحدیثة في البنوك التجاریة  حنفي عبد الغفار   
 ...القوائم المالیة،    
 
658.71/قري 06   اإلدارة الحدیثة في إدارة اإلمداد و المخزون قریاقص رسمیة زكي 
 
65.011.4/مجي 02   اإلدارة الحدیثة والنظم اإلكترونیة مجید جاسم 
 
35)65/(قرف 02  مقاربة سوسیولوجیة: اإلدارة الجزائریة  قرفي عبد الحمید   
 
65.012.4/یاس 03   اإلدارة الدولیة یاسین سعد غالب 
 
65.012.4/سال 08   اإلدارة الدولیة سالمة مصطفى صالح 
 
614.2/ حار 03  دینحاروش نور ال  وفق نظام الجودة الشاملة: اإلدارة الصحیة    
 
614.2/حار 03   اإلدارة الصحیة وفق نظام الجودة الشاملة حاروش نور الدین 
 
65.012.4/أبو 03  رؤیة إستراتیجیة لحمایة الجھاز اإلداري من: اإلدارة العامة  أبو بكر مصطفى محمود   
 التخلف و الفساد    
 
35:37.07/الد 05  لدعیلج إبراھیم بن عبد العزیزا   اإلدارة العامة واإلدارة التربویة 
 
65.012.4/الظ 03   اإلدارة الفعالة للوقت الظاھر نعیم إبراھیم 
 
65:621.38/الص 03   اإلدارة اإللكترونیة الصیرفي محمد 
 
65:621.38/دود 02   اإلدارة اإللكترونیة دودج إیان 
 
65:621.38/أحم 03  حمد سمیرأحمد م   اإلدارة اإللكترونیة 
 
35.071.2/الس 06   اإلدارة اإللكترونیة السالمي عالء عبد الرزاق 
 
65:621.38/الس 03   اإلدارة اإللكترونیة السالمي عالء عبد الرزاق محمد حسن 
 
65:621.38/الع 02   اإلدارة اإللكترونیة العاني مزھر شعبان 
 
65:621.38/الم 02  ادل حرحوشالمفرجي ع  مرتكزات فكریة و متطلبات تأسیس عملیة: اإلدارة اإللكترونیة    
 
65:621.38/الح 08  المتطلبات-الخصائص- المفاھیم: اإلدارة اإللكترونیة  الحسن حسین محمد   
 
338.486.1/حاف 03   اإلدارة اإللكترونیة للفنادق حافظ محمد عبده 
 
65.012.41/الط 03   اإلدارة اإلحترافیة للموارد البشریة الطراونة عمر طلعت 
 
65.012.4/الغ 02  منظور منھجي متكامل: اإلدارة اإلستیراتیجیة  الغالبي طاھر محسن   
 
65.012.4/دیف 03  بناء المیزة التنافسیة: اإلدارة اإلستیراتیجیة  دیفید روبرت   
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65.012.4/رشي 03  مدخل تكاملي: اإلدارة اإلستراتجیة  رشید صالح عبد الرضا   
 
65.012.4/مسا 03  حاالت تطبیقیة- عملیات - مفاھیم: اإلدارة اإلستراتجیة  مساعدة ماجد عبد المھدي   
 
65.012.4/الس 06   اإلدارة اإلستراتیجیة السید إسماعیل محمد 
 
65.012.4/ساد 03  ادلر فیلیبس   اإلدارة اإلستراتیجیة 
 
65.012.4/الع 01   اإلدارة اإلستراتیجیة العارف نادیة 
 
65.012.4/عبو 08   اإلدارة اإلستراتیجیة عبوي زید منیر 
 
65.012.4/حیر 12   اإلدارة اإلستراتیجیة حیرش عیسى محمد 
 
65.012.4/یاس 08   اإلدارة اإلستراتیجیة یاسین سعد غالب 
 
65.012.4/مرس 03   اإلدارة اإلستراتیجیة مرسي نبیل محمد 
 
65.012.4/أبو 06   اإلدارة اإلستراتیجیة  و جودة التفكیر و القرارات في المؤسسات أبو بكر مصطفى محمود 
 المعاصرة    
 
65.012.4/الغ 08  منظور منھجي متكامل: اإلدارة اإلستراتیجیة  الغالبي طاھر محسن منصور   
 
65.012.4/رشي 03  مدخل تكاملي: اإلدارة اإلستراتیجیة  رشید صالح عبد الرضا   
 
65.012.4/الد 02  مفاھیم وعملیات وحاالت دراسیة: اإلدارة اإلستراتیجیة  الدوري زكریا مطلك   
 
65.012.4/الح 09  اصرةمفاھیمھا،مداخلھا،عملیاتھا المع: اإلدارة اإلستراتیجیة  الحسیني فالح حسن عداي   
 
65.012.4/الخ 08  المداخل والمفاھیم والعملیات: اإلدارة اإلستراتیجیة  الخفاجي نعمة عباس   
 
65.012.4/إدر 06  العملیات- المفاھیم: اإلدارة اإلستراتیجیة  إدریس وائل محمد صبحي   
 
65.012.4/الر 02  العولمة و المنافسة: اإلدارة اإلستراتیجیة  الركابي كاظم نزار   
 
65.012.4/دیف 06  بتس.دیفید لي روبرت أ  بناء المیزة التنافسیة: اإلدارة اإلستراتیجیة    
 
65.012.4/بنح 02  إدارة جدیدة في عالم متغایر: اإلدارة اإلستراتیجیة  بن حبتور عبد العزیز   
 
65.012.41/الن 03   اإلدارة اإلستراتیجیة للموارد البشریة النجار فرید 
 
65.012.41/آرم 03  دلیلك للعمل: اإلدارة اإلستراتیجیة للموارد البشریة  آرمسترونج مایكل   
 
65.012.4/حیر 05   اإلدارة اإلستراتیجیة الحدیثة حیرش عیسى 
 
65.011.3/طیب 14   اإلدارة اإلستراتیجیة في إدارة األزمات طیبة محمد عبد السمیع 
 
65.012.4/الش 02  دارة اإلستراتیجیة و التخطیط اإلستراتیجي في التربیة البدنیة واإل الشافعي حسن أحمد   
 الریاضة    
 
658.15).28/(الف 02  المنھجیة و التطبیق و القواعد: اإلدارة في اإلسالم  الفھداوي فھمي خلیفة   
 
65.013/الع 6   اإلدارة في عصر العولمة العیسوي عبد الرحمن محمد 
 
65.012.4/الع 19  ي صالح مھدي محسنالعامر   اإلدارة و األعمال 
 
658.15/الع 01   اإلدارة و التحلیل المالي العصار رشاد 
 
658.15/كرا 06  أسس ،مفاھیم،تطبیقات: اإلدارة و التحلیل المالي  كراجة عبد الحلیم   
 
65.012.4/عبو 03  وضائف المدیر: اإلدارة و إتجاھاتھا المعاصرة  عبوي زیدمنیر   
 
658.15/علي 03   اإلدارة والتحلیل المالي علیان الشریف 
 
35:339.164.4/جال 04   اإلدارة والتجارة اإللكترونیة في ظل العولمة وتحدیات العصر جالل إیھاب 
 الحدیث    
 
35:339.164.4/جال 04   اإلدارة والتجارة اإللكترونیة في ظل العولمة وتحدیات العصر جالل إیھاب 
 الحدیث    
 
65:502.13/الم 02   اإلدارة والبیئة و السیاسة العامة المغربي كامل محمد 
 
65.012.4/حجي 04   اإلدارة والواقع العربي فصول في اإلدارة حجي طارق 
 
35.077.1/لعو 16   اإلدارة وعملیة إتخاذ القرار لعویسات جمال الدین 
 
65.012.4/عبو 03  معاصرةاإلدارة وإتجاھاتھا ال عبوي منیر   
 
65.012.4/إدر 03  مفاھیم و نماذج تطبیقیة: اإلدارةاإلستراتیجیة  إدریس ثابت عبد الرحمان   
 
519.2/غبر 04   اإلحتماالت غبلایر إبراھیم ریاض 
 
519.2/دنھ 03   اإلحتماالت دنھري سائد فاضل 
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519.2/شیب 06  دروس و تمارین محلولة: اإلحتماالت  شیبات أحمد   
 
343.232/الش 04   اإلحتیال المصرفي الشلبي حسین محمد 
 
336.762/أبو 03   اإلحتیال و البورصة العالمیة أبوطربوش رائد محمود 
 
336.76/أبو 08   اإلحتیال والبورصة العالمیة أبوطربوش رائد محمود 
 
336.7/الج 02  و المضاربة في البورصة: اإلدخار و اإلستثمار  الجزار جعفر   
 
336.713/  1ج/الش 03  1اإلیداع النقدي ج: اإلیداع المصرفي  الشماع فائق محمود   
 
336.777.122/ج/الش 03  اإلیداع غیر النقدي: اإلیداع المصرفي  الشماع فائق محمود   
 
311.1/فلي 03   اإلحصاء فلیفل كامل 
 
311.1/سمو 01   اإلحصاء سمور خالد قاسم 
 
311.1/محم 04  الوصفي و التطبیقي و الحیوي: اإلحصاء  محمد رشید محمد حسین   
 
311/الق 05   اإلحصاء لإلداریین و اإلقتصادیین القاضي دالل 
 
311/نجم 05   اإلحصاء لإلقتصاد واإلدارة نجم الدین عدنان كریم 
 
311.11/جال 10  طو جیالليجال   اإلحصاء مع تمارین و مسائل محلولة 
 
311.1/جال 12   اإلحصاء مع تمارین و مسائل محلولة جالطو جیاللي 
 
311.11/جال 05   اإلحصاء مع تمارین و مسائل محلولة جالطو جیاللي 
 
311.1/جال 15   اإلحصاء مع تمارین ومسائل محلولة جالطو جیاللي 
 
31:339/كاز 02  ر لیونارد جكازمی   اإلحصاء التجاري 
 
311.11/الن 04   اإلحصاء التطبیقي النعیمي محمد عبد العال 
 
311.11/الس 03   اإلحصاء التطبیقي السید یاسر أحمد 
 
336.76/رجم 05  دروس وأمثلة، تطبیقات محلولة، تمارین: اإلحصاء التطبیقي  رجم نصیب   
 محلولة    
 
311.11/رجم 30  دروس ،تطبیقات محلولة ،تمارین مقترحة: اإلحصاء التطبیقي  رجم نصیب   
 
311.11/جال 10   اإلحصاء التطبیقي مع تمارین و مسائل محلولة جالطو جیاللي 
 
519.2/معت 10   اإلحصاء الریاضي و النماذج اإلحصائیة معتوق أمحمد 
 
519.2/معت 05  یةاإلحصاء الریاضي و النماذج اإلحصائ معتوق آمحمد   
 
311.1/بوع 03  منھج كمي: اإلحصاء اإلستداللي من الجانب النظري و التطبیقي  بوعظم كمال   
 
311/رات 10   اإلحصاء الوصفي راتول محمد 
 
311.1/شیب 10   اإلحصاء الوصفي شیبات أحمد 
 
311/رات 15   اإلحصاء الوصفي راتول محمد 
 
311.11/جال 03  تطبیقات عملیة: صفي اإلحصاء الو جالطو جیاللي   
 
311.1/صبر 02   SPSS اإلحصاء الوصفي و نظام صبري عزام 
 
311.1/رشي 07   اإلحصاء الوصفي والتطبیقي والحیوي رشید محمد حسین 
 
311.1/رشي 02   اإلحصاء الوصفي والتطبیقي والحیوي رشید مجمد حسین محمد 
 
311/كاف 03  رة و اإلقتصاداإلحصاء في اإلدا كافي مصطفى یوسف   
 
519.2/سبي 06   اإلحصاء و اإلحتمال سبیغل موراي 
 
519.2/شحا 06   اإلحصاء و اإلحتماالت في التطبیقات الھندسیة شحادة أمجد إبراھیم 
 
519.2/عجو 06   اإلحصاء و اإلحتماالت و بحوث العملیات عجور محمود علي متولي 
 
519.2/الم 03  اء و تصمیم التجارباإلحص المحمدي شاكر مصلح   
 
519.2/بطا 02   اإلحصاء واإلحتماالت بطارسة صالح 
 
519.2/بطا 02   اإلحصاء واإلحتماالت بطارسة صالح 
 
65.014/عاط 02  الھندرة: الھیكل التنظیمي للمنظمة  عاطف زاھر عبد الرحیم   
 
65.014/عاط 02  لھندرةا: الھیكل التنظیمي للمنظمة  عاطف زاھر عبد الرحیم   
 
35.073.534)65/(بوض 23   الھیئات اإلستشاریة في اإلدارة الجزائریة بوضیاف أحمد 
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336.22/مسع 05  دراسة تحلیلیة للقانون: اإلصالح الضریبي بین الواقع و المأمول  مسعد محیي محمد   
2005لسنة  91رقم      ... 
 
336.22/أبو 15   اإلصالح الضریبي بین إعتبارات الجبایة واألسس العلمیة أبودوح محمد عمر حماد 
دراسة تقییمیة ل: للضرائب      ... 
 
336.22/مرا 30  2003-1992: اإلصالح الضریبي في الجزائر للفترة  مراد ناصر   
 
35.071/رضا 02  دارياإلصالح اإل رضا ھاشم حمدي   
 
35.071/رضا 02   اإلصالح اإلداري رضا ھاشم حمدي 
 
35.071/الق 04   اإلصالح اإلداري بین النظریة والتطبیق القریوتي محمد قاسم 
 
330.34)1-664/(مور 01   اإلصالح اإلقتصادي في الدول اإلشتراكیة موریس دب 
 
330.34)65/(بنش 03  التجربة الجزائریة: اسة التشغیل اإلصالح اإلقتصادي و سی بن شھرة مدني   
 
330.34)65/(بنش 05  التجربة الجزائریة: اإلصالح اإلقتصادي وسیاسة التشغیل  بن شھرة مدني   
 
338.246.025/توم 10  الواقع واآلفاق: اإلصالحات اإلقتصادیة في الجزائر  تومي عبد الرحمان   
 
338.246.025/الع 03  صالحات اإلقتصادیة و سیاسات الخوصصة في البلداناإل العبد هللا محمد مصطفى   
بحوث الندوة الفكري: العربیة      ... 
 
338.246.025/الع 03   اإلصالحات اإلقتصادیة و سیاسات الخوصصة في البلدان العبد هللا محمد مصطفى 
بحوث الندوة الفكري: العربیة      ... 
 
339.923/ھیك 02  لنظري للتكتالت اإلقتصادیةاإلطار ا ھیكل عبد العزیز   
 
343.232/لعش 05   اإلطار القانوني لمكافحة غسیل األموال لعشب علي 
 
339.727.24/الس 02  المعوقات والضمانات القانونیة: اإلستثمار األجنبي  السامرائي درید محمود   
 
339.727.24/أحم 03  اسة تطبیقیة علي المملكة العربیةدر: اإلستثمار األجنبي المباشر  أحمد فایز عبد الھادي   
 السعودیة    
 
339.727.22)28/(عبد 06   اإلستثمار األجنبي المباشر في الدول اإلسالمیة في ضوء عبد هللا عبد محمد عبد العزیز 
 اإلقتصاد اإلسالمي    
 
339.727.22)28/(عبد 04  بیئة في اإلقتصاد اإلسالمياإلستثمار األجنبي المباشر وحقوق ال عبد الھادي سلیمان عمر   
 واإلقتصاد الوضعي    
 
339.327.24)28/(عبد 02   اإلستثمار األجنبي المباشرفي الدول اإلسالمیة عبد محمد عبد العزیز عبدهللا 
 
332.7/عثم 03   real estate investment : اإلستثمار العقاري عثمان محمد داود 
 
336.763.268/جاب 06  لحجابر محمد صا   اإلستثمار باألسھم و السندات و إدارة المحافظ اإلستثماریة 
 
336.763.228/الت 13  تحلیل و إدارة: اإلستثمار باألوراق المالیة  التمیمي أرشد فؤاد   
 
336.581/عصر 02  محافظ: اإلستثمار غیر المباشر في محافظ األوراق المالیة  عصران جالل عصران   
 ....اإلستثمار    
 
339.543.64/خصا 03   اإلستثمار في المناطق الحرة خصاونة محمد قاسم 
 
336.764/حنف 02  أسھم ، سندات ، وثائق اإلستثمار: اإلستثمار في األوراق المالیة  حنفي عبد الغفار   
 
336.745.3/الح 04  مدخل التحلیل: اإلستثمار في األوراق المالیة و مشتقاتھا  الحناوي محمد صالح   
 األساسي و الفني    
 
336.745.3/الح 01   اإلستثمار في األوراق المالیة و إدارة المخاطر الحناوي محمد صالح 
 
336.745.3/الح 05   اإلستثمار في األوراق المالیة و إدارة المخاطر الحناوي محمد صالح 
 
336.767/عبد 03  أوراق مالیة-تأسھم سندا: اإلستثمار في البورصة  عبد الجواد محمد عوض   
 
336.767/عبد 05  أسھم ، سندات ، أوراق مالیة: اإلستثمار في البورصة  عبد الجودي محمد عوض   
 
336.767/الش 02  أسھم،سندات،أوراق مالیة: اإلستثمار في البورصة  الشدیفات علي إبراھیم   
 
336.767/عطي 02  أدوات-التحلیل األساسي-سوق المال :اإلستثمار في البورصة  عطیة محمد عبد الحمید محمد   
التحلیل-التحلیل المالي     ... 
 
336.767/عطي 02  أدوات-التحلیل األساسي-سوق المال: اإلستثمار في البورصة  عطیة محمد عبد الحمید محمد   
التحلیل-التحلیل المالي     ... 
 
336.767/واي 02   اإلستثمار في السندات و األسھم وایت جون 
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336.581)28/(غان 02   اإلستثمار في اإلقتصاد السیاسي واإلسالمي وتشریعات وإتفاقیات غانم محمد 
 اإلستثمار    
 
336.581)28/(غان 02  قیاتاإلستثمار في اإلقتصاد السیاسي واإلسالمي وتشریعات وإتفا غانم محمد   
 اإلستثمار    
 
336.763/الش 08  األسس النظریة و: اإلستثمار في بورصة األوراق المالیة  الشواوره فیصل محمود   
 .العملیة    
 
330.322.1)28/(حمو 02   اإلستثمار و المعامالت المالیة في اإلسالم حمودة محمود محمد 
 
336.581/آلش 05  التحلیل اإلستثمارياإلستثمار و  آل شبیب درید كامل   
 
338.48/الع 01   اإلستثمار و التسویق السیاحي العاني رعد مجید 
 
330.322:33)796/(الش 07   اإلستثمار و التسویق في التربیة البدنیة و الریاضة الشافعي حسن أحمد 
  9.138   
 
330.322: 339.9/عمر 01   اإلستثمار و العولمة عمر حسین 
 
330.322:339.74/مسع 04  دراسة تحلیلیة ومقارنة: اإلستثمار واألزمة المالیة العالمیة  مسعد محیي محمد   
 وتطبیقیة  7  
 
330.322:339.74/مسع 04  دراسة تحلیلیة ومقارنة: اإلستثمار واألزمة المالیة العالمیة  مسعد محیي محمد   
 وتطبیقیة  7  
 
336.581/خري 02  التمویل بین النظریة والتطبیقاإلستثمار و خریوش حسني علي   
 
336.581)28/(أ/الج 08  1.ج: اإلستثمار والتمویل في اإلقتصاد اإلسالمي  الجنیدل حمد بن عبد الرحمان   
 
336.581)28/(أ/الج 02  1.ج: اإلستثمار والتمویل في اإلقتصاد اإلسالمي  الجنیدل حمد بن عبد الرحمان   
 
336.581/الن 02  راغبالنجار فرید    اإلستثمار والتمویل والرھن العقاري 
 
338.48/الع 04   اإلستثمار والتسویق السیاحي العاني رعد مجید 
 
338.48/الع 04   اإلستثمار والتسویق السیاحي العاني رعد مجید 
 
339.727.24/ناص 04  األسلوب العملي لحمایة: اإلستثمار والشركات المتعددة الجنسیة  ناصر جالل   
 الملكیة الفكریة    
 
339.727.22/سوي 03  دراسة مقارنة بین: اإلستثمارات األجنبیة فى مجال العقارات  سویلم محمد محمد أحمد   
 القانون والفقھ اإلسالمي    
 
339.727.22)53/(قرم 01  أھمیتھا: اإلستثمارات الخارجیة للدول العربیة المنتجة للنفط  قرم جورج   
 وتوزیعھا    
 
330.320/معر 05   اإلستثمارات و األسواق المالیة معروف ھوشیار 
 
519.2/عزا 04  مدخل الى إتخاذ القرار و التنبؤ: اإلستدالل اإلحصائي  عزام عبد المرضى   
 
658.8:656.61/الص 04   اإلستراتیجیات التسویقیة للموانى وشركات النقل البحري الصیرفي محمد 
 
658.8:656.64/الص 03   اإلستراتیجیات التسویقیة للموانئ و شركات النقل البحري الصیرفي محمد 
 
658.8:004.738.5/الع 04   اإلستراتیجیات التسویقیة في األنترنت العالق بشیر عباس 
 
658.8:004.738.5/الع 04   اإلستراتیجیات التسویقیة في األنترنت العالق بشیر عباس 
 
65.011.3/جلد 03  بطرسجلدة سلیم    اإلستراتیجیات الحدیثة إلدارة األزمات 
 
65.011.3/جلد 03   اإلستراتیجیات الحدیثة إلدارة األزمات جلدة سلیم بطرس 
 
330.34/داو 04   اإلستراتیجیة الذاتیة لتمویل التنمیة اإلقتصادیة داودى الطیب 
 
339.137.2/بور 02  تحلیل الصناعات والمنافسینأسالیب : اإلستراتیجیة التنافسیة  بورتر مایكل   
 
339.137.2/بور 02  أسالیب تحلیل الصناعات والمنافسین: اإلستراتیجیة التنافسیة  بورتر مایكل   
 
330.342.151/میس 01  التجربة الیوغوسیالفیة: اإلشتراكیة و التسیرالذاتي  میستر البیر   
 
330.342.151/أمي 02  تجارب الصین،فیتنام،كوبا: لسوق اإلشتراكیة و إقتصاد ا أمین سمیر   
 
65.012.16/أبو 03   اإلستشارات اإلداریة أبو شیخة نادر أحمد 
 
65.012.16/الح 03   اإلستشارات اإلداریة الحمیري باسم 
 
366:330)28/(الھ 02   اإلستھالك و ضوابطھ في اإلقتصاد اإلسالمي الھیتي عبد الستار  إبراھیم 
 
338.23)65/(حرك 02   اإلكتفاء الغذائي في ظل السیاسة التنمویة الجدیدة في الجزائر حركاتي فاتح 
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330/سام 03  أ.سامویلسون بول   اإلقتصاد 
 
330/عتل 01   اإلقتصاد للمستوى الثاني عتلم باھر محمد 
 
336.1/أند 04  وس عاطف ولیمأندرا   : اإلقتصاد المالي العام في ظل التحوالت اإلقتصادیة المعاصرة 
 ...تطور الدور اإلقتصا    
 
336.71/دوي 02   اإلقتصاد النقدي دویدار محمد 
 
336.71/مجي 03  البنوك- البنوك التجاریة - المؤسسة النقدیة: اإلقتصاد النقدي  مجید ضیاء   
 المركزیة    
 
336.71/مجي 07  المؤسسة النقدیة، البنوك التجاریة،البنوك: اإلقتصاد النقدي  مجید ضیاء   
 المركزیة    
 
336.7/سحن 03   اإلقتصاد النقدي و المصرفي سحنون محمود 
 
336.7/الح 08   اإلقتصاد النقدي و المصرفي الحجار بسام 
 
336.7/مصط 09  ین النظریة و التطبیقاإلقتصاد النقدي و المصرفي ب مصطفى أحمد فرید   
 
336.7/ مصط 06   اإلقتصاد النقدي و المصرفي بین النظریة و التطبیق مصطفى فرید أحمد 
 
336.7/توف 03  دراسة تحلیلیة للمؤسسات: اإلقتصاد النقدي والمصرفي  توفیق محب خلة   
 والنظریات    
 
336.7/توف 03  دراسة تحلیلیة للمؤسسات: اإلقتصاد النقدي والمصرفي  توفیق محب خلة   
 والنظریات    
 
336.7/توف 02  دراسة تحلیلیة للمؤسسات: اإلقتصاد النقدي والمصرفي  توفیق محب خلة   
 والنظریات    
 
336.7/مصط 02   اإلقتصاد النقدي والدولي مصطفى أحمد فرید 
 
336.7/رحي 05  مفاھیم،تحالیل،تقنیات: اإلقتصاد المصرفي  رحیم حسین   
 
336.7/خبا 10  البنوك اإللكترونیة، البنوك التجاریة،: اإلقتصاد المصرفي  عبد هللا خبابھ   
 السیاسة النقدیة    
 
330/الخ 03   اإلقتصاد المقارن الخولي عزام عبد الرحمن 
 
330) 165/  (الش 02   اإلقتصاد المعرفي الشمري ھاشم 
 
330)165/(الش 04  المعرفياإلقتصاد  الشمري ھاشم   
 
330)165/(كاف 03   اإلقتصاد المعرفي كافي مصطفي یوسف 
 
330)165/(الح 02  الثروة المستدامة: اإلقتصاد المعرفي  الحشاش خالد   
 
330)165/(الح 02  الثروة المستدامة: اإلقتصاد المعرفي  الحشاش خالد   
 
65.012.41/الد 02  نظریة: وإنعكاساتھ على التنمیة البشریة اإلقتصاد المعرفي  الدعمي ھدى زویر مخلف   
 ...وتحلیل في دول عربیة م    
 
65.012.41/الد 02  نظریة: اإلقتصاد المعرفي وإنعكاساتھ على التنمیة البشریة  الدعمي ھدى زویر مخلف   
 ...وتحلیل في دول عربیة م    
 
330.1) 28/ (الد 02  دراسة وتطبیق :اإلقتصاد االسالمي  الدبو ابراھیم فاضل   
 
551.588/أوس 08   اإلقتصاد البیئي أوسریر منور 
 
330:551.588/محا 03  مقوماتھ و تطبیقاتھ: اإلقتصاد البیئي  محارب عبد العزیز قاسم   
 
551.588/محا 02  مقوماتھ وتطبیقاتھ: اإلقتصاد البیئي  محارب عبد العزیز قاسم   
 
551.588/محا 02  قاسممحارب عبد العزیز   مقوماتھ وتطبیقاتھ: اإلقتصاد البیئي    
 
551.588/مح 03  مقوماتھ وتطبیقاتھ: اإلقتصاد البئي  محارب عبد العزیز قاسم   
 
330.101.542/الص 02   اإلقتصاد الجزئي الصوص نداء محمد 
 
330.101.542/دیب 02   اإلقتصاد الجزئي دیبكن كریج 
 
330.101.542/قاب 02  وتقابل محمد صف   اإلقتصاد الجزئي 
 
330.101.542/زغي 25  تمارین محلولة 100: أسلوب ریاضي : اإلقتصاد الجزئي  زغیب شھرزاد   
 
330.101.542/زغي 05  تمارین محلولة100: أسلوب ریاضي : اإلقتصاد الجزئي  زغیب شھرزاد   
 
330.101.542/الف 03  ت و السیاساتالنظریا: اإلقتصاد الجزئي  الفتالوي كامل عالوي   
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330.101.542/الف 04  النظریات والسیاسات: اإلقتصاد الجزئي  الفتالوي كامل عالوي   
 
330.101.542/الف 04  النظریات والسیاسات: اإلقتصاد الجزئي  الفتالوي كامل عالوي   
 
330.101.542/ولس 04  المفاھیم و التطبیقات: اإلقتصاد الجزئي  ولسون جي ھولتن   
 
330.101.542/الو 02  تحلیل نظري و تطبیقي: اإلقتصاد الجزئي  الوادي محمود حسین   
 
330.101.542/الو 03  تحلیل نظري وتطبیقي: اإلقتصاد الجزئي  الوادي محمود حسین   
 
330.101.542/الب 12  ریمالبشیر عبد الك  دروس مع تمارین محلولة: اإلقتصاد الجزئي    
 
330.101.542/فار 02  مدخل حدیث: اإلقتصاد الجزئي التحلیلي  فاریان ھال   
 
343.232/عبد 03  العالقة الجھنمیة: اإلقتصاد الخفي و غسیل األموال و الفساد  عبد الحمید عبد  المطلب   
 
339/مصط 10  لدولياإلقتصاد ا مصطفى أحمد فرید   
 
339/یسر 02   اإلقتصاد الدولي یسري أحمد عبد الرحمن 
 
339/یسر 03   اإلقتصاد الدولي یسري أحمد عبد الرحمن 
 
339/أبو 11   اإلقتصاد الدولي أبو حرب عثمان 
 
339/عوض 02  نظرة عامة على بعض القضایا: اإلقتصاد الدولي  عوض هللا زینب حسین   
 
339/الح 04  ارق فاروقالحصري ط  میزان-نظریات التجارة الدولیة: اإلقتصاد الدولي    
السیاسات ا-سعر الصرف- المدفوعات     ... 
 
339/الح 04  میزان-نظریات التجارة الدولیة: اإلقتصاد الدولي  الحصري طارق فاروق   
السیاسات ا-سعر الصرف- المدفوعات     ... 
 
339/أبو 02  نظریات و سیاسات: تصاد الدولي اإلق أبو شرار علي عبد الفتاح   
 
339/أبو 06  نظریات و سیاسات: اإلقتصاد الدولي  أبو شرار علي عبد الفتاح   = international 
    economy 
 
339/أبو 04  نظریات وسیاسات: اإلقتصاد الدولي  أبو شرار علي عبد الفتاح   
 
339/أبو 04  نظریات وسیاسات: ي اإلقتصاد الدول أبو شرار علي عبد الفتاح   
 
339/كري 03  مدخل السیاسات: اإلقتصاد الدولي  كریانین موردخاي   
 
339/رون 01  التحول من اإلقتصاد المخطط مركزیا إلى: اإلقتصاد الدولي  رونالد ماكین   
 إقتصاد السوق    
 
339/أ/خلي 04  الكتاب األول: اإلقتصاد الدولي  خلیل سامي   
 
339/ب/خلي 03  الكتاب الثاني: اإلقتصاد الدولي  خلیل سامي   
 
339/عوض 11  العالقات اإلقتصادیة و النقدیة الدولیة،اإلقتصاد: اإلقتصاد الدولي  عوض هللا زینب   
 ...الدولي الخاص    
 
339/شھا 06  النظام الجدید -نظریة التجارة الدولیة: اإلقتصاد الدولي المعاصر  شھاب مجدي محمود   
لتجارة العالمیةل      
 
330.342.14/بال 01  المرحلة اإلحتكاریة و اإلمبریالیة: اإلقتصاد الرأسمالي العالمي  بالوا كریستان   
 الجدیدة    
 
330.4/نجم 10   اإلقتصاد الریاضي نجم الدین عدنان كریم 
 
330.4/الج 02   اإلقتصاد الریاضي الجواري مناضل 
 
330.4/حسي 02  عليحسین مجید    اإلقتصاد الریاضي 
 
330.4/زغي 20  محاضرات وتمارین محلولة: اإلقتصاد الریاضي  زغیب شھرزاد   
 
330.4/زغي 05  محاضرات وتمارین محلولة: اإلقتصاد الریاضي  زغیب شھرزاد   
 
330.4/نجم 11  مدخل كمي تحلیلي: اإلقتصاد الریاضي  نجم الدین عدنان كریم   
 
330.43/الن 06  نجار فریدال  اإلنترنت واعادة ھیكلة اإلستتثمار و: اإلقتصاد الرقمي    
 ...البورصات و البنوك اإللیك    
 
330.342.23/الق 05   اإلقتصاد الصناعي القریشي مدحت 
 
330.101/ناب 01   اإلقتصاد السیاسي نابلسي محمد سعید 
 
330.101/طور 10   اإلقتصاد السیاسي طوروس ودیع 
 
330.101/رطو 10   اإلقتصاد السیاسي طوروس ودیع 
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330.101/مشو 09  مبادئ،مدارس،أنظمة: اإلقتصاد السیاسي  مشورب إبراھیم   
 
330.101/ساق 16  لیب اإلنتاجأھمیة التحلیل اإلقتصادي،أسا: اإلقتصاد السیاسي  ساقور عبد هللا   
 ...اإلجتماعي،مدارس الت    
 
330.101/ناش 04  النظریات اإلقتصادیة: اإلقتصاد السیاسي  ناشد سوزي عدلي   
 
330.101/ناش 02  النظریات اإلقتصادیة: اإلقتصاد السیاسي  ناشد سوزي عدلي   
 
330.101/كال 01   اإلقتصاد السیاسي للعلم و التكنولوجیا كالرك نورمان 
 
330.101/عبد 02   اإلقتصاد السیاسي لحمایة حقوق الملكیة الفكریة عبد الخالق السید أحمد 
 
338.43/الع 02   اإلقتصاد الزراعي العارف جواد سعد 
 
338.43)28/(الس 03   اإلقتصاد الزراعي اإلسالمي في ضوء القرآن الكریم السمائري عبد المجید خلف جمعة 
 
330.341/فیا 03  عرفات إبراھیم فیاض   اإلقتصاد السكاني 
 
330.101.541/الص 03   اإلقتصاد الكلي الصوص نداء محمد 
 
330.101.541/الو 03   اإلقتصاد الكلي الوادي محمود حسین 
 
330.101.541/األ 06   اإلقتصاد الكلي األشقر أحمد 
 
330.101.541/األ 02   اإلقتصاد الكلي األشقر أحمد 
 
330.101.541/الب 06   اإلقتصاد الكلي البني حازم 
 
330.101.541/طور 10   اإلقتصاد الكلي طوروس ودیع 
 
330.101.541/طور 10   اإلقتصاد الكلي طوروس ودیع 
 
330.101.541/الو 03   اإلقتصاد الكلي الوادي محمود حسین 
 
330.101.541/سال 02   اإلقتصاد الكلي سالم كمال سلطان محمد 
 
330.101.541/لفا 04   اإلقتصاد الكلي الفارس عبد الرحیم فؤاد 
 
330.101.541/الع 03  مبادئ و تطبیقات: اإلقتصاد الكلي  العیسى نزار سعد الدین   
 
330.101.541/بري 30  نظریات، نماذج و تمارین محلولة: اإلقتصاد الكلي  بریبش السعید   
 
330.101.541/أبو 02  مع التطبیقات: قتصاد الكلي اإل أبو السعود محمدي   
 
330.101.541/الع 03  النظریة، التطبیق: اإلقتصاد الكلي  العدلي أشرف أحمد   
 
330.101.541/غزل 08  الحسابات ،النظریة،السیاسة: اإلقتصاد الكلي  غزالن محمد عزت   
 
330.101.541/الو 03  بیقيتحلیل نظري و تط: اإلقتصاد الكلي  الوادي محمود حسین   
 
330.101.541/بري 15   اإلقتصاد الكلي بین النظریة و التطبیق بریبش السعید 
 
330.101.541/سوا 04   اإلقتصاد الكلي بوضوح سوانینبیرج أوجست 
 
330.43/بخي 04   اإلقتصاد القیاسي بخیت حسین علي 
 
330.43/مكي 10  دروس و مسائل محلولة: اإلقتصاد القیاسي  مكید علي   
 
330.43/مكي 05  دروس و مسائل محلولة: اإلقتصاد القیاسي  مكید علي   
 
330.43/الع 03   minitab اإلقتصاد القیاسي نظریة وحلول بإستخدام برنامج العذاري عدنان داود 
    relase 14 
 
330.43/الس 10  النظریة و التطبیق: اإلقتصاد القیاسي التحلیلي  السیفو ولید إسماعیل   
 
330.43/داو 03   اإلقتصاد القیاسي بین النظریة و التطبیق بإستخدام برنامج داود حسام علي 
    eviews 
 
339/كال 09  نشأتھ،وتطوره،ومستقبلھ: اإلقتصاد العالمي  كالرك غریغوري   
 
339/أوه 06  المرحلة التالیة ،تحدیات و فرص في عالم بال: اإلقتصاد العالمي  أوھمي كینیشي   
 حدود    
 
339/الم 05   اإلقتصاد العالمي بعد األزمةالمالیة واإلقتصادیة العالمیة الموسوي ضیاء مجید 
    2008-2009 
 
330)394.7/(مسع 03   .اإلقتصاد العربي و ظاھرة العولمة مسعد محي محمد 
 
330.327/مسع 03   اإلقتصاد العربي وظاھرة العولمة مسعد محى محمد 
 
330/الوا 03  دراسة تحلیلیة لمابعد اإلقتصاد المعرفي: اإلقتصاد الفعال  الوائلي نادیة صالح مھدي   
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330.43/عطي 02   اإلقتصاد الھندسي عطیھ عبد القادر محمد 
 
330.43/الع 02  ھندسياإلقتصاد ال العبادي جمال اصبیحات   
 
339.164.4/أحم 02   اإلقتصاد اإللكتروني أحمد إبراھیم سید 
 
339.164.4/أحم 02   اإلقتصاد اإللكتروني أحمد إبراھیم سید 
 
339.164.4/یوس 03   اإلقتصاد اإللكتروني یوسف یوسف حسن 
 
330/الخ 02   اإلقتصاد اإلبداعي الخضیري محسن أحمد 
 
330/الخ 03  أحمدالخضیري محمد    اإلقتصاد اإلبداعي 
 
330:35.07/الح 02   اإلقتصاد اإلداري الحاج طارق 
 
330:35.07/الو 03   اإلقتصاد اإلداري الوادي محمود حسین 
 
330:35.07/الص 03   اإلقتصاد اإلداري الصوص نداء محمد 
 
330:35.07/الس 03  تراتیجیة إتخاذ القرارمدخل كمي في إس: اإلقتصاد اإلداري  السیفو ولید إسماعیل   
 
330:35.07/عسا 03  أسلوب حل  المشكالت: اإلقتصاد اإلداري  عساف أحمد عارف   
 
330:35.07/الط 03   اإلقتصاد اإلداري و منظومة األعمال الطائي منى 
 
330.1)28/(الع 04   اإلقتصاد اإلسالمي العبیدي سعید علي محمد 
 
330.1)28/(الك 04  محمود الكفراوي عوف   اإلقتصاد اإلسالمي 
 
330.1)28/(الك 04   اإلقتصاد اإلسالمي الكفراوي عوف محمود 
 
330.1)28/(الع 04   اإلقتصاد اإلسالمي العبیدي سعید علي محمد 
 
330.1)28/(الو 03   اإلقتصاد اإلسالمي الوادي محمود 
 
330.1/الع 03   اإلقتصاد اإلسالمي العیساوي سعید علي 
 
330.1)28/(حرد 02  المال ،الربا ،الزكاة: اإلقتصاد اإلسالمي  حردان طاھر حیدرة   
 
330.1)28/(أبو 04  النظام والنظریة: اإلقتصاد اإلسالمي  أبو الفتوح نجاح عبد العلیم عبد الوھاب   
 
330.1)28/(أبو 04  نظریةالنظام وال: اإلقتصاد اإلسالمي  أبو الفتوح نجاح عبد العلیم عبد الوھاب   
 
330.1)28/(أبو 03  النظام والنظریة: اإلقتصاد اإلسالمي  أبو الفتوح نجاح عبد العلیم عبد الوھاب   
 
330)28/(سحن 01  الوقائع و األفكار اإلقتصادیة: اإلقتصاد اإلسالمي  سحنون محمود   
 
339.5:33)6/(سعو 01  ولیةاإلقتصاد اإلفریقي و التجارة الد سعودي محمد عبد الغني   
 
330.1/الر 03   اإلقتصاد و السوق الرواشي فتحي عبد العزیز 
 
316.344.2/رشو 03  دراسة في علم اإلجتماع اإلقتصادي: اإلقتصاد والمجتمع  أحمد رشوان حسین عبد الحمید   
 
330.1:330.34/إنج 02   اإلقتصاد والتنمیة إنجھام بربرة 
 
330.1:330.34/إنج 02  إلقتصاد والتنمیةا إنجھام بربرة   
 
339.1/الج 01   اإلقتصادات العربیة و تناقضات السوق و التنمیة النجفي سالم توفیق 
 
330.34/الع 05  أزمات و حلول: اإلقتصادیات النامیة  العطیة عبد الحسین   
 
336.74/یوس 01   اإلقتصادیات المعاصرة یوسف عبد النبي حسن 
 
339.5/أحم 06  مان یسريأحمد عبد الرح   اإلقتصادیات الدولیة 
 
339.5/الخ 02  اإلنعكاسات: اإلقتصادیات العالمیة منذ أزمة جنوب شرق آسیة  الخفاجي ھناء إبراھیم   
 على االقتصاد السیاسي    
 
339.923/مسع 02   اإلقتصادیات العربیة وعصر العولمة مسعد محي محمد 
 
659.131.1/الح 02  إلعالم والتنمیة المعاصرا الحسنات فاروق خالد   
 
659.131.1/الح 02   اإلعالم والتنمیة المعاصر الحسنات فاروق خالد 
 
659.131.1/راش 06   اإلعالن راشد أحمد عادل 
 
659.131.1/الغ 04  مدخل تطبیقي: اإلعالن  الغالبي طاھر محسن   
 
659.131.1/الع 04   اإلعالن الدولي العالق بشیر 
 
659.131.1/الع 04   اإلعالن الدولي العالق بشیر 
 
659.131.1/الع 02   اإلعالن الدولي العالق بشیر 
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659.131.1/الز 01  منظور تطبیقي متكامل: اإلعالن الفعال  الزعبي علي فالح   
 
659/غیث 04  الن بین النظریة والتطبیقاإلع غیث خلود بدر   
 
659/غیث 04   اإلعالن بین النظریة والتطبیق غیث خلود بدر 
 
336.761/الق 02  دراسة مقارنة: اإلعتماد المالي  القالب بسام ھالل مسلم   
 
347.745/فاع 03   اإلعتماد المستندي و التجارة االلكترونیة في ظل القواعد و فاعور مازن عبد العزیز 
ألعراف الدولیة و التا     ... 
 
336.717.132.3/غني 06  أضواء على الجوانب: اإلعتماد المستندي و التحصیل المستندي  غنیم أحمد   
 ...النظریة و النواحي ال    
 
658.56:378/الخ 02  نموذج مقترح: اإلعتماد وضبط الجودة في الجامعات العربیة  الخطیب أحمد   
 
657.244/عبد 04  النبي جمال یوسفعبد    اإلعتمادات المستندیة 
 
347.745/دیا 03  دراسة مقارنة: اإلعتمادات المستندیة التجاریة  دیاب حسن   
 
336.77/توف 02   اإلعتمادات المستندیة وخطابات الضمان توفیق عبد الرحمان 
 
336.226.2/الج 02   اإلعفاءات من ضریبة الدخل الجحیشي عبد الباسط 
 
347.739/عشی 05   اإلفالس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري شیعاوي وفاء 
 
336.77)28/(الف 05   اإلئتمان و المداینات في البنوك اإلسالمیة الفضیل عید عادل عبد 
 
339.923/شھا 03  اإلشكالیات و اآلثار المحتملة على: الوحدة النقدیة األوروبیة  شھاب مجدي محمود   
ة العربیةالمنطق      
 
339.923/شھا 02  اإلشكالیات و اآلثار المحتملة على: الوحدة النقدیة األوروبیة  شھاب مجدي محمود   
 المنطقة العربیة    
 
330.1/مسع 03   الوجیز في مبادئ علم اإلقتصاد مسعد محي محمد 
 
167/فاض 05   الوجیز في المنھجیة و البحث العلمي فاضلي إدریس 
 
347.235/یحي 02   الوجیز في األموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة یحیاوي أعمر 
 
347.235/یحي 02   الوجیز في األموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة یحیاوي أعمر 
 
336.14:352/یحي 01  لیةالوجیز في األموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المح یحیاوي أعمر   
 
336.717.061/أبو 16  عملیات، تقنیات و تطبیقات: الوجیز في البنوك التجاریة  أبوعتروس عبد الحق   
 
347.74/الش 02   الوجیز في الدراسات المصرفیة والتجاریة الشرتوني میشال بیار 
 
347.74/الش 02   الوجیز في الدراسات المصرفیة والتجاریة الشرتوني میشال بیار 
 
338.3/جور  05   الوجیز في الجغرافیا اإلقتصادیة جورج بییر 
 
51/بوك 07   الوجیز في الریاضیات بوكلي حسن غوثي 
 
51/بوك 17   الوجیز في الریاضیات بوكلي حسن غوثي 
 
347.72.035/الم 03   الوجیز في الشركات التجاریة واإلفالس المحیسن أسامة نائل 
 
347.7/الت 02  لد إبراھیمالتالحمة خا   الوجیز في القانون التجاري 
 
347.7/بوذ 03   الوجیز في القانون التجاري بوذراع بلقاسم 
 
347.7)65/(الع 04   الوجیز في القانون التجاري الجزائري العربي بن المھدي رزق هللا 
 
330)28/(الس 07  سالميالوجیز في الفكر اإلقتصادي الوضعي و اإل السبھاني عبد الجبار حمد   
 
005.96/نور 20  وفق القانون األساسي العام: الوجیز في تسییر الموارد البشریة  نوري منیر   
 ... للوظیفة العمومیة    
 
65.012.261/الس 02   الوجیز في دراسات الجدوى التجاریة واإلقتصادیة واإلجتماعیة السریتي السید محمد أحمد 
 
347.74/الم 03  وازالمطالقة محمد ف  حمایتھا- إثباتھا-أركانھا: الوجیز في عقود التجارة اإللكترونیة   - 
 ...التوقیع اإللكتر    
 
347.74/الم 02   : الوجیز في عقود التجارة اإللكترونیة المطالقة محمد فواز 
التوقیع اإللكترو-حمایتھا-إثباتھا-أركانھا     ... 
 
347.74/الم 02  ي عقود التجارة اإللكترونیةالوجیز ف المطالقة محمد فواز   : 
التوقیع اإللكترو-حمایتھا-إثباتھا-أركانھا     ... 
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347.74/الم 03  أركانھ،إثباتھ،القانون: الوجیز في عقود التجارة اإللكترونیة  المطالقة محمد فواز   
بیق،حماالواجب التط     ... 
 
65.012.41/الق 04   الوجیز في إدارة الموارد البشریة القریوتي محمد قاسم 
 
65.012.41/الق 04   الوجیز في إدارة الموارد البشریة القریوتي محمد قاسم 
 
334.76/غول 22   الوجیز في إقتصاد المؤسسة غول فرحات 
 
347.7/الع 03  التعریف بالقانون: ریعات التجاریة الوسیط في شرح التش العكیلي عزیز   
 التجاري و تطوره و مصادره    
 
347.7/العط 03   الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة دراسة مقارنة العطیر عبد القادر 
 
347.716/قزم 02   الوكالة التجاریة في ضوء الفقھ و القضاء قزمان منیر 
 
339/خبا 03  العولمة اإلقتصادیة،التنمیة المستدامة: إلقتصادیة الوقائع ا خبابة عبد هللا   
 
65.012.41/الع 02   الوظائف اإلستراتیجیة في إدارة الموارد البشریة العزاوي نجم عبد هللا 
 
65.012.41/الع 02   الوظائف اإلستراتیجیة في إدارة الموارد البشریة العزاوي نجم عبد هللا 
 
331.101.264.24/مقد 04  سعیدمقدم    الوظیفة العمومیة بین الطور والتحول من منظور تسییر الموارد 
 ... البشریة    
 
311/الق 03   ااإلحصاء كاإلداریین واإلقتصادیین القاضي دالل 
 
35.077.6/ماه 03   اتخاذ القرار بین العلم و االبتكار ماھر احمد 
 
334.7)61/(بخو 03  بین دوافع التكامل اإلقتصادي و :اتحاد المغرب العربي  بخوش صبیحة   
2007- 1989المعوقات السیاسیة       
 
65.012.41/الك 03  مدخل نظري و تطبیقي: ادارة الموارد البشریة  الكرخي مجید   
 
658.7/حاف 03   ادارة االمداد و التخزین حافظ محمد عبده 
 
65.011.3/األ 03   ادارة االزمات و اتخاذ القرار األعرج عاصم 
 
336.717.06/طار 03   ادارة البنوك في بیئة العولمة واالنترنت طھ طارق 
 
339.138/عبد 01  مدخل معاصر: ادارة التسویق  عبد العظیم محمد   
 
658.56/بنع 03   االسس النظریة و التطبیقیة و : (tqm) ادارة الجودة الشاملة بن عیشاوي احمد 
 ...التنظیمیة في المؤسسا    
 
658.56/علو 03  9001:  2000ادارة الجودة الشاملة و متطلبات االیزو  علوان قاسم نایف   
 
331.31)28/(حري 03   . استمارة الوقت من المنظور اإلسالمي حریز سامي 
 
330.45/الع 03   استخدام األسالیب الكمیة في اتخاد القرارات العبید جالل ابراھیم 
 
330.322/توف 02  رحمانتوفیق عبد ال   استیراتیجیات اإلستثمار وإدارة األموال 
 
371.3/مجا 03   استراتیجیات الجودة في التعلیم مجاھد محمد عطوة 
 
657.41/1ج/ا لت 06   اسس و مبادىء المحاسبة المالیة الجزء االول التكریتي اسماعیل یحي 
 
336.14/عصف 03   general budjet : اصول الموازنة العامة عصفور محمد شاكر 
 
351.79/مصط 01  رؤیة شاملة إلدارة المیاه: اقتصادیات الموارد المائیة  مصطفى محمد مدحت   
 
338.242/الت 03   اقتصادیات انتقادیة التل نادر إدریس 
 
330)28/(خلف 03   .اقتصادیات العالم االسالمي خلف فلیح حسن 
 
368.221/سیف 02  البحري،الجوي،البري،النھرى: ولى تأمین النقل الد سیف طارق جمعھ   
 
368)339.5/(سیف 03  تأمین إئتمان الصادرات،ضمان سداد: تأمینات التجارة الخارجیة  سیف طارق جمعة   
 ...الضرائب الجمركیة،ت    
 
517.9/فور 01   تمارین محلولة في الریاضیات التطبیقیة على اإلقتصاد فوراستییھ جاكلین 
 
330.101.542/بال 06   تمارین محلولة فى اإلقتصاد الوحدوى باللطة مبارك 
 
330.101.542/بال 10   تمارین محلولة في اإلقتصاد الوحدوي باللطة مبارك 
 
65.012.45/رضا 02   تنمیة مھارات اإلتصال والقیادة اإلداریة رضا ھاشم حمدي 
 
65.012.45/رضا 02  ادة اإلداریةتنمیة مھارات اإلتصال والقی رضا ھاشم حمدي   
 
65.012.41/الب 02  دلیل علمي: تنمیة مھارات تخطیط الموارد البشریة  البرادعي بسیوني محمد   
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334.72/بدو 03   تنمیة المشروعات الصغیرة لشباب الخریجین و مردودھا بدوي محمد وجیھ 
 اإلقتصادي و اإلجتماعي    
 
330.341.1/الم 02   تنمیة المھارات اإلبداعیة لقادة المنظمات العامة والخاصة المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة 
 
330.341.1/الم 02   تنمیة المھارات اإلبداعیة لقادة المنظمات العامة والخاصة المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة 
 
331.108.3/الص 01   تنمیة المھارات اإلداریة و السلوكیة للعاملین الجدد الصیرفي محمد 
 
331.108.641/علي 02   تنمیة المھارات اإلشرافیة علیوه السید 
 
65.012.41/ماث 03   تنمیة الموارد البشریة ماثیوز جینفر جوي 
 
65.012.41/غرب 11   تنمیة الموارد البشریة غربي علي 
 
65.012.41/الظ 04   تنمیة الموارد البشریة الظاھر نعیم إبراھیم 
 
65.012.41/الظ 04   تنمیة الموارد البشریة الظاھر نعیم إبراھیم 
 
65.012.41/سال 03   تنمیة الموارد البشریة في ظل التغیرات العالمیة سالم محمود یحي 
 
65.012.41/بوح 06  لمة ومجتمع المعلوماتتنمیة الموارد البشریة في ظل العو بوحنیة قوي   
 
65.012.41/بوح 04   تنمیة الموارد البشریة في ظل العولمة ومجتمع المعلومات بوحنیة قوي 
 
65.012.41/مرك 01   تنمیة الموارد البشریة في إقتصاد مبني على المعرفة مركز اإلمارات للدراسات 
 
338.43/وزا 02  ع و الممكنالواق: تنمیة الزراعة العربیة  وزان صالح   . 
 
316.46/أفو 03  بناء القوى الحیویة: تنمیة القیادة  أفولیو بروس   
 
658.3.007.3/الس 03   تنمیة القدرات القیادیة للعاملین بالجامعات السید خلف جاد الرب 
 
65.012.41/رضا 03   تنمیة و بناء نظم الموارد البشریة رضا ھاشم حمدي 
 
65.012.41/رضا 02  اشم حمديرضا ھ   تنمیة وبناء نظم الموارد البشریة 
 
65.012.41/رضا 02   تنمیة وبناء نظم الموارد البشریة رضا ھاشم حمدي 
 
65.012.41/الك 01   تنمیة وإدارة الموارد البشریة الكاللده طاھر محمود 
 
329.8)1-664/(الغ 01   بنیة الدول اإلشتراكیة الغالي كمال 
 
339.732/یوس 03  وسف یوسف حسنی   تأثیر صندوق النقد الدولي و المنظمات اإلقتصادیة الدولیة على 
 قرارات الدول    
 
330.101/عفي 03   تنظیم الدولة و إدارة اإلقتصاد القومي عفیفي صدیق محمد 
 
334.724/بعل 04   تنظیم القطاع العام في الجزائر بعلي محمد الصغیر 
 
336.581)28/(الح 02  خالد عبد هللا براك الحافي   تنظیم اإلستثمار المصرفي في الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي 
 
336.581)28/(الح 02   تنظیم اإلستثمار المصرفي في الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي الحافي خالد عبد هللا براك 
 
336.7/عمر 01  ةتنظیم و إدارة المنشآت المالی عمر عبد الرحمن عبد الباقي   
 
65.012.4/حسن 04   تنظیم و إدارة األعمال حسن عادل 
 
65.012.4/یون 04   تنظیم و إدارة األعمال یونس عبد الغفور 
 
336.717.06/عبد 04  منھج وصفي تحلیلي: تنظیم و إدارة البنوك  عبد الرحیم عاطف جابر طھ   
 
65.012.4/حسن 02   تنظیم وإدارة األعمال حسن عادل 
 
65.012.4/نحس 02   تنظیم وإدارة األعمال حسن عادل 
 
659.4/الع 02   تنظیم وإدارة العالقات العامة العالق بشیر 
 
659.4/الع 02   تنظیم وإدارة العالقات العامة العالق بشیر 
 
65.012.41/فرح 03   تأھیل الموارد البشریة قدیما و حدیثا فرحاتي العربي بلقاسم 
 
334.71/بیش 01  .و.ق بیش   تمویل المشروعات 
 
336.7)28/(عبا 05  البنك اإلسالمي: تمویل التبادل التجاري في الدول اإلسالمیة  عبادة ابراھیم عبد الحلیم   
 للتنمیة نموذجا    
 
336.7)28/(عبا 02  البنك اإلسالمي: تمویل التبادل التجاري في الدول اإلسالمیة  عبادة إبراھیم عبد الحلیم   
نمیة نموذجیاللت      
 
336.711.6)28/(كرد 01   : تمویل عجز الموازنة العامة للدولة في اإلقتصاد اإلسالمي كردودي صبرینة 
 دراسة تحلیلیة مقارنة    
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النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
336.1.07/الم 03  ل و مؤسسات مالیةتموی المغربي محمد الفاتح محمود بشیر   
 
336.74/الق 01   تاریخ النقود و تطورھا القیسي ناھض 
 
34)94"(×ا×""××/"موج 04  شارل-موجل فرانسوا   تاریخ العالقات الدولیة في القرنیین التاسع عشر والعشرون 
  1.238   
 
34)94"(×ا×""××/"موج 04  شارل-موجل فرانسوا  ین التاسع عشر والعشرونتاریخ العالقات الدولیة في القرنی   
  1.238   
 
330.8)09/(أبو 03   تاریخ الفكر اال قتصادي أبو عیده محمد عمر 
 
330.8)09/(حشي 01   تاریخ الفكر اإلقتصادي حشیش عادل أحمد 
 
330.8)09/(علي 08   تاریخ الفكر اإلقتصادي علي إسماعیل محمود 
 
330.8)09/(علي 08  یخ الفكر اإلقتصاديتار علي إسماعیل محمود   
 
330.8)09/(الن 01   تاریخ الفكر اإلقتصادي من التجاریین الى نھایة  التقلیدیین النجار سعید 
 
331.102.344/ھین 03  قاعدة ذھبیة لرجل 21: تبني األفكار الجدیدة في ظل العولمة  ھینك ولیام   
 األعمال الناجح    
 
343.359/إسم 03  دراسة مقارنة: بییض األموال ت إسماعیل سمر فایز   
 
343.359/إسم 03  دراسة مقارنة: تبییض األموال  إسماعیل سمر فایز   
 
343.232/سلي 03  جریمة بال حدود: تبییض األموال  سلیمان خالد   
 
343.232)65/(عیا 04   تبییض األموال و القوانین و اإلجراءات المتعلقة بالوقایة منھا و عیاد عبد العزیز 
 ...مكافحتھا في الج    
 
343.232/الم 03  آلیات مكافحة و: تبییض األموال و سریة أعمال المصاریف  المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة   
 معالجة غسل األموال    
 
334/الح 04   تحلیل المنظمات الحسین عبد الحمید بن الشیخ 
 
330.14/الط 01  التغیر -اإلنتاجیة و الكفاءات: یرات اإلقتصادیة تحلیل المتغ محمود إبراھیم نبیل   
العمل و رأس - التقني     ... 
 
330.14/محم 03  اإلنتاجیة و: تحلیل المتغیرات اإلقتصادیة  محمود نبیل إبراھیم   
العمل و رأس المال-التغیرالتقني-الكفاءات      
 
338.1/أرن 06  س و الیومتحلیل األزمات اإلقتصادیة لألم أرنولد دانییل   
 
311.1/صوا 05   تحلیل المعطیات صوالیلي صدر الدین 
 
657.424.4/خنف 04  مدخل نظري تطبیقي: تحلیل القوائم المالیة  خنفر مؤید  راضي   
 
657.424.4/خنف 03  مدخل نظري و تطبیقي: تحلیل القوائم المالیة  خنفر مؤید   = financial 
    staement analysis 
 
657.424.4/حما 07  نظرة: تحلیل القوائم المالیة ألغراض االستثمار و منح االئتمان  حماد طارق عبد العال   
 حالیة و مستقبلیة    
 
657.4/بنف 05   تحلیل اإلستغالل و التحلیل المالي بن فیالة عمر 
 
330.341.1/معر 05   تحلیل اإلقتصاد التكنولوجي معروف ھوشیار 
 
339/معر 04  ھوشیار معروف   تحلیل اإلقتصاد الدولي 
 
330.101.541/معر 13   تحلیل اإلقتصاد الكلي معروف ھوشیار 
 
330.322/الیـ 01   تحلیل و تقییم المشاریع الیحیى حسین 
 
336.7/الح 02   تحلیل و تقییم األسھم و السندات الحناوي محمد صالح 
 
336.71/سعي 07  م دور البنوك في مكافحة عملیات غسیل األموالتحلیل و تقیی سعیفان محمود محمد   
 
336.711.6/سعي 02   تحلیل وتقییم دور البنوك في مكافحة عملیات غسیل األموال سعیفان محمود محمد 
 
336.711.6/سعي 02   تحلیل وتقییم دور البنوك في مكافحة عملیات غسیل األموال سعیفان محمود محمد 
 
336.781.782/عام 03  محمد سید أحمد عامر   بیان أخطاء المشككین في حرمة بعض أنواع الربا المؤثرة في 
 عقود التنمیة    
 
330.1)82- 98/(أ/داو 02   بدایة أسطورة مؤسس علم اإلقتصاد الحدیث الرائد أبن داودي الطیب 
1ج.خلدون      
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النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
330.1)82-98/(ب/داو 02   بدایة أسطورة مؤسس علم اإلقتصاد الحدیث الرائد أبن داودي الطیب 
2ج.خلدون      
 
330.1/ساك  04   تیارات رئیسیة في علم اإلقتصاد ساكس انجني 
 
339.94/اإل 04   تجارب التكامل العالمیة و مغزاھا للتكامل العربي اإلمام محمود محمد 
 
339.164.4/الج 04   تجارة إلكترونیة الجدایة محمد نور 
 
336.76/مول 02  دراسة قانونیة مقارنة: تداول األوراق المالیة  مولود عبد الباسط كریم   
 
336.76/مول 02  دراسة قانونیة مقارنة: تداول األوراق المالیة  مولود عبد الباسط كریم   
 
65.012.261/فور 02  نموذج للنجاح العملي و الفني: لمشاریع تخیل إدارة ا فورسبرغ كیفن   
 
339.94/الن 02   تحدیات التكامل اإلقتصادي العربي في عصر العولمة الندوي محسن 
 
339.94/الن 02   تحدیات التكامل اإلقتصادي العربي في عصر العولمة الندوي محسن 
 
339.923/كما 04   تحدیات العولمة كمال طارق 
 
336.77/كوي 01  یل برایانكو   تحدید مخاطر اإلئتمان 
 
330.322.1/أبو 03   تحدید مفھوم إستیعاب اإلستثمارات المالیة العربیة في ضوء أبو العال یسرى محمد 
 ...التشریعات المالیة و ال    
 
330.1)28/(الح 03  تحلیل وتقییم: تجربة مالیزیافي تطبیق اإلقتصاد اإلسالمي  الحصري نبیھ فرج أمین   
 
339.5/عما 06   .تحریر التجارة الدولیة  وفقا التفاقیة الجات في مجال الخدمات عمارة رانیا محمود عبد العزیز 
 
336.02/عجا 01  سیاسات تعبئة الموارد و إدارة المصروفات: تخطیط المال العام  عجام میثم صاحب   
 العامة    
 
711.4/مجم 03  اإللكترونیةتخطیط المدینة  مجموعة من الخبراء   
 
65.012.261/الس 04   تخطیط المشروعات اإلستثماریة و دراسات  الجدوى السیریتي محمد أحمد 
 
338.27/الح 02   تخطیط اإلنتاج و مراقبتھ الحسین محمد ابدیوي 
 
338.27/الف 02  منھج كمي مع حالة دراسیة: تخطیط ومراقبة اإلنتاج  الفضل مؤید   
 
338.45/عام 02  مر سامح عبد المطلبعا   تخطیط ومراقبة اإلنتاج في المؤسسات الصناعیة والخدمیة 
 
338.45/عام 02   تخطیط ومراقبة اإلنتاج في المؤسسات الصناعیة والخدمیة عامر سامح عبد المطلب 
 
659.4/الع 02   تخطیط وتنظیم برامج وحمالت العالقات العامة العالق بشیر 
 
659.4/الع 02  بشیر العالق   تخطیط وتنظیم برامج وحمالت العالقات العامة 
 
621.796/حسي 01   تخطیط ورقابة التخزین حسین جاسم ناصر 
 
336.74/حجا 02   تخطیط وإدارة السیولة النقدیة حجازى وجدى حامد 
 
336.74/حجا 02   تخطیط وإدارة السیولة النقدیة حجازى وجدى حامد 
 
330.36)28/(سلي 02  ن سناء عبد السالم جابرسلیما   تحقیق التوازن الغقتصادي من منظور إسالمي 
 
330.36)28/(سلي 02   تحقیق التوازن الغقتصادي من منظور إسالمي سلیمان سناء عبد السالم جابر 
 
657.6/نظم 03  اإلطار النظري: تدقیق الحسابات  نظمي إیھاب   
 
338.515)297/(ملح 01  لمرابحة وتطبیقاتھ في المصارف اإلسالمیةبیع ا ملحم أحمد سالم   
 
339.138/الص 06   بحوث التسویق الصحن محمد فرید 
 
339.138/معل 06  مدخل منھجي تحلیلي: بحوث التسویق  معال ناجي   
 
339.138/معل 08  مدخل منھجي تحلیلي: بحوث التسویق  معال ناجي   
 
339.138/الز 04  مدخل منھجي تطبیقي: یق بحوث التسو الزعبي علي فالح   
 
339.138/الز 04  مدخل منھجي تطبیقي: بحوث التسویق  الزعبي علي فالح   
 
339.138/الط 03  مدخل نظري و تطبیقي: بحوث التسویق  الطائي حمید عبد النبي   
 
339.138/الط  02  مدخل نظري و تطبیقي: بحوث التسویق  الطائي حمید   
 
339.138/الط 03  ي حمید عبد النبيالطائ  مدخل نظري و تطبیقي: بحوث التسویق    
 
339.138/عبي 07  األسس ،المراحل ، التطبیقات: بحوث التسویق  عبیدات محمد إبراھیم   
 
37/عطي 02  طریق إلى تمھین المعلم وتطویر المؤسسة: بحوث العمل  عطیفة حمدي أبو الفتوح   
 التربویة    
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330.45/رات 15   بحوث العملیات راتول محمد 
 
330.45/فال 01   بحوث العملیات فالتھ الیمین 
 
330.45/الن 02   بحوث العملیات النعیمي محمد عبد العال 
 
330.45/مرج 06   بحوث العملیات مرجان سلیمان محمد 
 
330.45/الع 05  عتوم شفیقال   بحوث العملیات 
 
330.45/بوق 10   بحوث العملیات بوقرة رابح 
 
330.45/الح 06   بحوث العملیات الجواد دالل صادق 
 
330.45/باش 04   بحوث العملیات باشیوة لحسن عبد هللا 
 
330.45/بره 04   بحوث العملیات برھان محمد نور 
 
330.45/بره 04  عملیاتبحوث ال برھان محمد نور   
 
330.45/باش 04   بحوث العملیات باشیوة لحسن عبد هللا 
 
330.45/باش 03   بحوث العملیات باشیوة لحسن عبد هللا 
 
330.45/الش 03   بحوث العملیات الشیخ أبو القاسم مسعود 
 
330.45/رات 05   بحوث العملیات راتول محمد 
 
330.45/الم 06  مدخل علمي التخاذ القرارات: ملیات بحوث الع الموسوي منعم زمزیم   
 
330.45/الم 05  مدخل علمي إلتخاذ القرارات: بحوث العملیات  الموسوي منعم زمزیر   
 
330.45/الص 02  بحوث و خوارزمیات: بحوث العملیات  الصفدي محمد سالم   
 
330.45/الك 03  تطبیقات و خوارزمیات: بحوث العملیات  الكبیسي موفق محمد   
 
330.45/ناء 01  خوارزمیات و برامج حاسوبیة: بحوث العملیات  نائب إبراھیم   
 
330.45/الن 03   operations resarch : بحوث العملیات النعیمي محمد عبد العال 
 
330.45/بال  06  إستخدام األسالیب الكمیة في صنع القرار: بحوث العملیات  بالل محمد اسماعیل   
 
330.45/بال  02  إستخدام األسالیب الكمیة في صنع القرار: بحوث العملیات  بالل محمد اسماعیل   
 
330.45/حمد 03   بحوث العملیات مع تطبیقات بإستخدام الحاسوب حمدان فتحي خلیل 
 
330.45/عبد 03  الصیاغة و-مشاكل القرارات: بحوث العملیات في المحاسبة  عبد اللطیف ناصر نور الدین   
اذج المدخالت و النم- الحل     ... 
 
330.45/الع 03   بحوث العملیات في العلوم التجاریة العالونة علي 
 
338.27/الح 02   بحوث العملیات في تخطیط و مراقبة اإلنتاج الحناوي محمد صالح 
 
330.45/بني 03  نظریة و تطبیق: بحوث العملیات و األسالیب الكمیة  بني ھاني جھاد صیاح   
 
330.45:311.1/عجو 05   بحوث العملیات و اإلحصاء عجور محمود علي متولي 
 
330.45:  311.1/ عجو 01   بحوث العملیات و اإلحصاء عجور محمود علي متولي 
 
330.45/الع 04   بحوث العملیات و تطبیقاتھا في إدارة األعمال العبیدي محمود 
 
330.1)28/(الك 07  قتصاد اإلسالمي ونظامھ الماليبحوث في اإل الكفراوي عوف محمود   
 
330.1)28/(الك 04   بحوث في اإلقتصاد اإلسالمي ونظامھ المالي الكفراوي عوف محمود 
 
65.012.4/غني 04   بحوث و دراسات في إدارة األعمال غنیم أحمد محمد 
 
336.764/حني 02  لشریعةتحویل بورصة األوراق المالیة للعمل وفق أحكام ا حنیني محمد وجیھ   
دراسة تطبیقیة: اإلسالمیة       
 
336.764/حني 02   تحویل بورصة األوراق المالیة للعمل وفق أحكام الشریعة حنیني محمد وجیھ 
دراسة تطبیقیة: اإلسالمیة       
 
658.8:336.71/إ م ع 03   برنامج التسوق المصرفي اتحاد المصارف العربیة 
 
088.8/الم 02  زم مسلمالمالكي مجبل ال   براءات اإلختراع وأھمیة إستثمارھا مصدرا للمعلومات العلمیة 
 والتقنیة    
 
338.487/أبو 02   ترویج الخدمات السیاحیة أبو غزالھ صفاء 
 
51:004.4/زیت 02   تصمیم البحوث الكیفیة ومعالجة بیاناتھا إلكترونیا زیتون كمال عبد الحمید 
 
377/الس 02  فالسكارنة بالل خل   تصمیم البرامج التدریبیة 
 
 الصفحة 88 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
659.131.1/أبو 02   تصمیم اإلعالن والترویج اإللكتروني أبو دبسة فداء حسین 
 
331.23/عبد 02   -ORACLE- ACCESS : تصمیم وإدارة قواعد البیانات عبد اللطیف ناصر نور الدین 
    ERPمدخل تحلیلي 
 
37.016/توف 02   تصمیم وإعداد المناھج الدراسیة توفیق عبد الرحمان 
 
658.56/الس 02  إستیراتیجیة المنظمة: تطبیق المعاییر العالمیة في إدارة الشركات  السیسي صالح الدین حسن   
 ...في ظل إدارة ال    
 
658.56/زین 02  الجودة الشاملة بین فرص النجاح و مخاطر الفشل تطبیق إدارة زین الدین فرید   
 
657)004.3/(الف 02   تطبیقات محاسبیة باستخدام الحاسب القبانى ثناء 
 
517.91/ دنھ 04   تطبیقات التفاضل دنھري سائد فاضل 
 
657- 004/الح 04   تطبیقات الحاسوب في المحاسبة الحلبي ریاض 
 
657- 004/الح 02  یقات الحاسوب في المحاسبةتطب الحلبي ریاض   
 
519.8/الج 04  حل تمارین اإلنحدار المتعدد: تطبیقات في األسالیب الكمیة  الجنابي عباس خیضر   
 SPSS بحزمة    
 
658.56/الع 03   تطبیقات في إدارة الجودة الشاملة العلي عبد الستار 
 
330.4/بوه 10  وفاتتطبیقات إقتصادیة في حساب المصف بوھزة محمد   
 
336.148/خال 20  دراسة حاالت: تسییر میزانیات المؤسسة في ظل إقتصاد السوق  خالص صافي صالح   
 
65.012.4/بنأ 03   تسییر المنشأة بن أعراب عبد الكریم 
 
658.78/كسا 10   تسییر المخزون مقاربات مختلفة كساب علي 
 
658.78/كسا 05  تلفةتسییر المخزون مقاربات مخ كساب علي   
 
65.012.41/نور 11   تسییر الموارد البشریة نوري منیر 
 
65.012.41/عدم 06  دراسة حاالت: تسییر الموارد البشریة  عدمان مریزق   
 
005.61/یحة 10  مقاربة: تسییر اإلنتاج وإدارة العملیات اإلنتاجیة والتخزین  یحة عیسى   
 نظامیة    
 
330.322/الز 02  شجیع اإلستثمار و أثره على التنمیة اإلقتصادیةت الزین منصوري   
 
351.72/الج 02   تشریعات مالیة و مصرفیة الجمل جمال جویدان 
 
347.469/قاس 02  دراسة سیاسیة قانونیة: تسویة المنازعات الدولیة اإلقتصادیة  قاسم طھ أحمد على   
 ... لدور المركز الدولى    
 
336.763/الض 01  سویة عملیات البورصةت الضبع أشرف   
 
657.6/غال 03   تطویر مھنة المراجعة لمواجھة المشكالت المعاصرة و تحدیات غالي جورج دانیال 
 األلفیة الثالثة    
 
35.071/ماه 03  الدلیل العملي إلعادة الھیكلة و التمییز: تطویر المنظمات  ماھر أحمد   
 اإلداري و إدارة التغییر    
 
336.24.07:339.52/الم 02  ...فریق من خبراء المنظمة العربیة للتنمیة  أمثلة: تطویر األداء الجمركي و إتفاقیات منظمة التجارة العالمیة    
 عربیة مختارة  4  
 
65.012.41/الح 05  دعائم النجاح األساسیة: تطویر الكفاءات وتنمیة الموارد البشریة  الحبیب ثابتي   
 ...لمؤسسات األلفیة    
 
65.012.41/الح 04  دعائم النجاح األساسیة: تطویر الكفاءات وتنمیة الموارد البشریة  الحبیب ثابتي   
 ...لمؤسسات األلفیة    
 
351.95/الخ 02   تطویر كفاءة مجالس اإلدارة في العالم العربي الخطیب محمد 
 
336.14/بنإ 03   تطویر إیرادات الموازنة العامة بن إسماعیل حیاة 
 
658.8/سوي 02  التسویق الصناعي: تسویق األعمال  سویدان نظام موسى   
 
658.8/سوي 02  التسویق الصناعي: تسویق األعمال  سویدان نظام موسى   
 
339.138/علي 01   تسویق المعلومات علیان ربحي مصطفى 
 
339.138/علي 02   تسویق المعلومات وخدمات المعلومات علیان ربحي مصطفى 
 
339.138/علي 02   تسویق المعلومات وخدمات المعلومات علیان ربحي مصطفى 
 
339.138/الع 03   تسویق الخدمات العالق بشیر 
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658.6/الض 06   تسویق الخدمات الضمور ھاني حامد 
 
658.6/الض 05  مدالضمور ھاني حا   تسویق الخدمات 
 
658.6/الح 03   تسویق الخدمات الحاج أحمد علي توفیق 
 
658.6/الص 03   تسویق الخدمات الصمیدعي محمود جاسم 
 
658.6/الص 03   تسویق الخدمات الصمیدعي محمود جاسم 
 
658.6/الح 03   تسویق الخدمات الحاج أحمد علي توفیق 
 
658.8/الص 03  اسمالصمیدعي محمود ج   تسویق الخدمات 
 
658.8/الص 02   تسویق الخدمات الصمیدعي محمود جاسم 
 
339.138/الج 02   تسویق الخدمات المالیة الجیوسي سلیمان شكیب 
 
339.138/الب 02   تسویق الخدمات المالیة البكري ثامر 
 
339.138/الج 03   financial services = تسویق الخدمات المالیة الجیوسي سلیمان شكیب 
    marketing 
 
338.487/عبد 03   تسویق الخدمات السیاحیة عبد الرحیم أحمد الطاھر 
 
658.6/الم 05   تسویق الخدمات وتطبیقاتھ المساعد زكي خلیل 
 
658.6/الم 03   تسویق الخدمات وتطبیقاتھ المساعد زكي خلیل 
 
339.138/ھسو 03   تسویق الضیافة ھسو كلسي 
 
658.8/أبو 03  فعالیات بناء العالمات الرابحة: تسویق العالمات  أبو النجا محمد عبد العظیم   
 
65.012.4/الل 01   تطور نظم اإلدارة اإلقتصادیة في البالد اإلشتراكیة اللیثي محمد علي 
 
65.011.1/توف 02   تطور أداء وحدات األعمال اإلستیراتیجیة توفیق عبد الرحمان 
 
657.6)100/(ت/جمع 03   تطور معاییر التدقیق و التأكید الدولیة و قواعد أخالقیات المھنة جمعة أحمد حلمي 
 
657.6)100/(ث/جمع 03   تطور معاییر التدقیق و التأكید الدولیة و قواعد أخالقیات المھنة جمعة أحمد حلمي 
 
657.6)100/(ج/جمع 03  الدولیة و قواعد أخالقیات المھنةتطور معاییر التدقیق و التأكید  جمعة أحمد حلمي   
 
657.6)100/(ح/جمع 03   تطور معاییر التدقیق و التأكید الدولیة و قواعد أخالقیات المھنة جمعة أحمد حلمي 
 
657.6)100/(خ/جمع 03   تطور معاییر التدقیق و التأكید الدولیة و قواعد أخالقیات المھنة جمعة أحمد حلمي 
 
657.6)100/(د/جمع 03   تطور معاییر التدقیق و التأكید الدولیة و قواعد أخالقیات المھنة جمعة أحمد حلمي 
 
657.6)100/(أ/جمع 03   تطور معاییر التدقیق و التأكید الدولیة و قواعد أخالقیات المھنة جمعة أحمد حلمي 
 
657.6)100/(ب/جمع 03  و قواعد أخالقیات المھنة تطور معاییر التدقیق و التأكید الدولیة جمعة أحمد حلمي   
 
657.6)100/(أ/جمع 03   تطور معاییر التدقیق و التاكید الدولیة و قواعد اخالقیات جمعة احمد حلمي 
اإلطار الدولي ل- المھنة     ... 
 
339.9/صبر 02   تطور النظم اإلقتصادیة ما بین الماضي والحاضر صبري محمد إسماعیل 
 
339.9/صبر 02  سماعیلصبري محمد إ   تطور النظم اإلقتصادیة ما بین الماضي والحاضر 
 
330.1)28/(مصط 05   تطور التاریخ اإلقتصادي اإلسالمي و الوضعي مصطفى أحمد فرید 
 
657/حسن 04   تطور الفكر المحاسبي حسنین عمر السید 
 
657/حنا 02  مدخل نظریة المحاسبة: تطور الفكر المحاسبي  حنان رضوان حلوة   
 
330.8/الق 10   تطور الفكر اإلقتصادي القریشي مدحت 
 
330.82/أ/مال 02  1.ج: تطور الفكر اإلقتصادي من المركنتیلیة إلى الكالسیكیة  مالك وسام   
 
330.82/أ/مال 02  1.ج: تطور الفكر اإلقتصادي من المركنتیلیة إلى الكالسیكیة  مالك وسام   
 
330.82/ب/مال 02  الفكر اإلقتصادي النیوكالسیكیة والحدیة والھجوم تطور مالك وسام   
2.ج: النیوكالسیكي المضاد       
 
330.82/ب/مال 02   تطور الفكر اإلقتصادي النیوكالسیكیة والحدیة والھجوم مالك وسام 
2.ج: النیوكالسیكي المضاد       
 
65.012.4/الع 04   تطور الفكر واألسالیب في اإلدارة العتیبي صبحي جبر 
 
65.012.41/الع 03  الموقع- اإلستراتیجیة- المفھوم: تطور إدارة الموارد البشریة  العزاوي نجم عبد هللا   
 التنظیمي    
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65.012.41/الع 03  الموقع- اإلستراتیجیة- ھومالمف: تطور إدارة الموارد البشریة  العزاوي نجم عبد هللا   
 التنظیمي    
 
65.012.6/الل 02  اإلستخدامات: تكنولوجیا المعلومات في منظمات األعمال  الالمي غسان قاسم داود   
 والتطبیقات    
 
65.012.6/الل 02  اإلستخدامات: تكنولوجیا المعلومات في منظمات األعمال  الالمي غسان قاسم داود   
 والتطبیقات    
 
65.012.41/لطف 02  إدارة وتنمیة تخطیط و تطویر: تكنولوجیا الموارد البشریة  لطفي علي   
 
339.138/یوس 03   تكنولوجیا التسویق یوسف ردینة عثمان 
 
354:621.38/الم 02   تكنولوجیا الحكومة اإللكترونیة المھتدي سوسن زھیر 
 
354:621.38/الم 02  ا الحكومة اإللكترونیةتكنولوجی المھتدي سوسن زھیر   
 
65.012.45/الن 02   تكنولوجیا اإلتصاالت و العالقات و المفاوضات الفعالة النجار فرید 
 
65.012.4/الن 03   تكنولوجیا اإلدارة المعاصرة في ظل العولمة النجار فرید 
 
658.71/الغ 03   تكنولوجیا إدارة الشراء و التخزین الغدیر حمد راشد 
 
658.71/الغ 02   تكنولوجیا إدارة الشراء والتخزین الغدیر حمد 
 
658.71/الغ 02   تكنولوجیا إدارة الشراء والتخزین الغدیر حمد 
 
657.1/أ/ھوا 10  1.ج: تقنیات المحاسبة المعمقة وفقا للدلیل المحاسبي الوطني  ھوام جمعة   
 
657.1/ب/ھوا  04  2.ج: ا للدلیل المحاسبي الوطني تقنیات المحاسبة المعمقة وفق ھوام جمعة   
 
657.1/أ/ھوا  04  1ج: تقنیات المحاسبة المعمقة وفقا للدلیل المحاسبي الوطني  ھوام جمعة   
 
657/طرط 10   تقنیات المحاسبة العامة في المؤسسة طرطار أحمد 
 
657/طرط 03   تقنیات المحاسبة العامة في المؤسسة طرطار أحمد 
 
657.1/شبا 10  بایكي سعدانش   تقنیات المحاسبة حسب المخطط المحاسبي الوطني 
 
657.1/شبا 05   تقنیات المحاسبة حسب المخطط المحاسبي الوطني شبایكي سعدان 
 
336.717/لطر 20   تقنیات البنوك لطرش الطاھر 
 
377/راي 02   تقنیات التدریب راي لیزلي 
 
377/راي 02   تقنیات التدریب راي لیزلي 
 
336.145/صال 02   تقنیات تسییر میزانیات المؤسسة اإلقتصادیة المستقلة صالح خالص صافي 
 
336.145/صال 02   تقنیات تسییر میزانیات المؤسسة اإلقتصادیة المستقلة صالح خالص صافي 
 
336.145/صال 04   تقنیات تسییر میزانیات المؤسسة اإلقتصادیة المستقلة صالح خالص صافي 
 
336.145/ صال 20   . تقنیات تسییر میزانیات المؤسسة اإلقتصادیة المستقلة صالح خالص صافي 
 
65.012.4/الل 06   تقنیات و نظم معاصرة في إدارة العملیات الالمي غسان قاسم 
 
336.741.23/بخر 20   تقنیات و سیاسات التسییر المصرفي بخراز یعدل فریدة 
 
65.012.4/بدر 03  براھیم محمدبدر محمد إ   information systems : تقنیة نظم المعلومات 
    technology 
 
338.246/لطف 02   تقیم المشروعات اإلستثماریة باستخدام مونت كارلو للمحاكاة لطفي أمین السید أحمد 
 
336.581/عصر 02   تقییم أداء صنادیق اإلستثمار في ظل متغیرات سوق األوراق عصران عصران جالل 
مدخل مقارن: المالیة       
 
336.581/عصر 02   تقییم أداء صنادیق اإلستثمار في ظل متغیرات سوق األوراق عصران عصران جالل 
مدخل مقارن: المالیة       
 
65.012.261/حنف 02   تقییم األداء المالي ودراسات الجدوى حنفي عبد الغفار 
 
65.021.261/حنف 06  األداء و دراسات الجدوىتقییم  حنفي عبد الغفار   
 
336.7/الح 05  مدخل الھندسة المالیة: تقییم األسھم و السندات  الحناوي محمد صالح   
 
330.322/كدا 10   تقییم القرارات اإلستثماریة كداوي طالل 
 
657.6/لطف 02   تقییم وتطویر دور الجھاز المركزي للمحاسبات في الرقابة لطفي أحمد أمین السید 
 ...والمحاسبة علي األموال ال    
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65.012.261/الف 03  منھج كمي مع: تقییم وإدارة المشروعات المتوسطة والكبیرة  الفضل مؤید   
 دراسة حالة    
 
65.012.261/الف 02  منھج كمي مع: لمتوسطة والكبیرة تقییم وإدارة المشروعات ا الفضل مؤید   
 دراسة حالة    
 
336/الك 02   تقویم األداء باستخدام النسب المالیة الكرخي مجید 
 
336.764.061/أبو 02  البورصة العالمیة: تعلیم الفوركس  أبو طربوش رائد محمود   
 
336.764.061/أبو 02  عالمیةالبورصة ال: تعلیم الفوركس  أبو طربوش رائد محمود   
 
336.7)28/(زید 01   تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة و أثرھا على الحقوق و زیدان زكي زكي حسین 
 ... اإللتزامات في الفقھ    
 
657.6/لطف 02   تفعیل آلیات المراجعة في محاربة اإلحتیال والفساد لطفي أمین السید أحمد 
 
343.232/مغب 02  دراسة في القانون المقارن: تبییض األموال تھریب و  مغبغب نعیم   
 
339.747/بنت 06  دراسة: توجھ القیادات اإلداریة العربیة فى ظل العولمة  بنت بن میرة آمنھ بواشرى   
 إستطالعیة تحلیلیة    
 
665.74)338.57/(الم 10  2004ثورة أسعار النفط  الموسوي ضیاء مجید   
 
336.764/طھم 04  لطھ مصطفى كما   بورصات األوراق المالیة 
 
336.764/زوي 02  موقعھا من األسواق، أحوالھا و: بورصة األوراق المالیة  زویل محمود أمین   
 مستقبلھا    
 
336.764/الح 06   بورصة األوراق المالیة النظریة و التطبیق الحناوي محمد صالح 
 
336.764/حنف 02  أسھم ،سندات ،وثائق اإلستثمار: لیة بورصة االوراق الما حنفي عبد الغفار   
 ،الخیارات    
 
330.322/فاي 03   توظیف األموال فاین غایل 
 
65:004.056.5/الح 03   حمایة أنظمة المعلومات الحمید محمد بادیس 
 
347.211/منص 02   حمایة المال العام في الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي منصور الشحات إبراھیم محمد 
 
347.211/منص 02   حمایة المال العام في الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي منصور الشحات إبراھیم محمد 
 
366.5/إبر 03  دراسة مقارنة: حمایة المستھلك  إبراھیم عبد المنعم موسى   
 
366.5/عمر 02  دراسةدراسة مقارنة مع : حمایة المستھلك أثناء تكوین العقد  عمران السید محمد   
 ...تحلیلیة و تطبیقیة لل    
 
366.5/ممد 05  دراسة مقارنة: حمایة المستھلك في المعامالت اإللكترونیة  ممدوح إبراھیم خالد   
 
347.71/قند 02  دراسة فقھیة إقتصادیة مقارنة: حمایة األسواق التجاریة  قندیل مروى محمود توفیق عبد الرحیم   
 
347.71/قند 02  وى محمود توفیق عبد الرحیمقندیل مر  دراسة فقھیة إقتصادیة مقارنة: حمایة األسواق التجاریة    
 
332.14/ماه 02   دلیل المدیرین إلى التخطیط اإلستراتیجي ماھر أحمد 
 
336.764/حما 02   دلیل المستثمر الى بورصة األوراق المالیة حماد طارق عبد العال 
 
311.17/أبو 08  صبحيأبو صالح محمد    SPSS دلیل التحلیل اإلحصائي بإستخدام 
 
311.17/أبو 01   SPSS دلیل التحلیل اإلحصائي بإستخدام أبو صالح محمد صبحي 
 
336.76/حما 05   دلیل التعامل في البورصة حماد طارق عبد العال 
 
378.22/الك 02   دلیل الرسانل و األطروحات الجامعیة الكیالني عبد هللا زید 
 
)036(657.6/جمع 03   دلیل الطالب في التدقیق جمعة أحمد حلمي 
 
657.31)036/(ثاب 02   دلیل القوائم المالیة ثابت خالد 
 
658.516/ریا 02   : دلیل تأھیل المنظمات العربیة لتطبیق نظام إدارة الجودة ریاض محمد 
900المواصفات العالمیة      ... 
 
)036(005.85/قار 10  حمیدقاري عبد ال   دلیل تسییر المشاریع 
 
65.012.4/جوه 03   دلیل رجل األعمال الناجح جوھر عبد هللا حسین 
 
65.012.261/خوا 02   دلیل إعداد و تقییم دراسات الجدوى للمشروعات الصناعیة خواجكیة محمد ھشام 
 
330.34/حسي 06   دلیلك في  تحلیل و تصمیم النظم حسین علي أحمد حسین 
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)036(330/بلع 15  المالیة- أسواق المالیة-الدولي-البنكي-النقدي: دلیلك في اإلقتصاد  بلعزوز بن علي   
 العامة    
 
339.164.4/أسو 04   حلول التجارة اإللكترونیة من مایكروسوفت أسوسیات مكرو مودلین 
 
331.156/دعب 05   حلول إسالمیة فعالة لمشكلة البطالة مع نماذج لبعض عبد الراضي إبراھیم محمود 
 ... المشروعات الصغیرة و المتوسطة    
 
)031(341.213/أ/الف 01  إنشاء:  1.ج: جامعة الدول العربیة في مواجھة تحدیات العولمة  الفتالوي سھیل حسین   
 الجامعة وأھدافھا    
 
)031(341.213/أ/الف 01  إنشاء:  1.ج: جامعة الدول العربیة في مواجھة تحدیات العولمة  الفتالوي سھیل حسین   
 الجامعة وأھدافھا    
 
)031(321/ب/الف 01  أجھز:  2.ج: جامعة الدول العربیة في مواجھة تحدیات العولمة  الفتالوي سھیل حسین   
 الجامعة    
 
)031(321/ب/الف 01  سھیل حسینالفتالوي   أجھز:  2.ج: جامعة الدول العربیة في مواجھة تحدیات العولمة    
 الجامعة    
 
339.747/الش 02   جذور األزمة النقدیة العالمیة الشركسي محمد مصطفى 
 
339.747/الش 02   جذور األزمة النقدیة العالمیة الشركسي محمد مصطفى 
 
336.223/بوز  10  دراسة تحلیلیة: سسات جبایة المؤ بوزیدة حمید   
 
336.223/بوز  10  دراسة تحلیلیة: جبایة المؤسسات  بوزیدة حمید   
 
339.732/توم 02  حلول الدیون و صندوق النقد الدولي و البنك: خدعة الدیون  توماسن إیریك   
 الدولي    
 
657.41/أبو 03  بةدراسات متقدمة في مجال المحاس ابو المكارم وصفى عبد الفتاح   
 
657:336.22/أبو 02  حاالت و تطبیقات: دراسات متقدمة في المحاسبة الضریبیة  أبو حشیش خلیل   
 ...عملیة في قیاس الدخل الخا    
 
657.1:35/علي 02  إتخاذ القرارات: دراسات متقدمة في المحاسبة اإلداریة  علي عبد الوھاب نصر  - 
 ...الموازنات التخطیطیة والم    
 
657.6/حمم 03   دراسات متقدمة في المراجعة محمد محمد الفیومي 
 
657.631.8/لطف  03   Auditing = دراسات متقدمة في المراجعة و خدمات التأكید لطفي أمین السید أحمد 
    and assurance services 
 
339.138/عمر 07   دراسات متقدمة في التسویق عمر أیمن علي 
 
657.6/علي 02  د الوھاب نصرعلي عب   دراسات متقدمة في الرقابة والمراجعة الداخلیة وفقا الحدث 
 ...المعاییر الدولیة واألم    
 
657)28/(أبو 02   دراسات نظریة و تطبیقیة في محاسبة الزكاة أبو زید كمال خلیفة 
 
65.012.261/الس 02  ى وتقییم المشروعاتدراسات الجدو: دراسات نظریة وتطبیقیة  السیسى صالح الدین حسن   
 
339/الج 03   دراسات معاصرة في اإلقتصاد الدولي التطبیقي الجمیلي حمید 
 
330.117/الح 01   دراسات األمن اإلقتصادي العربي الجمیلي حمید 
 
65.012.261/عطي 03   دراسات الجدوى التجاریة واإلقتصادیة واإلجتماعیة مع عطیة عبد القادر محمد عبد القادر 
 bot مشروعات    
 
65.012.261/أمي 03  دلیل المستثمرین و أصحاب: دراسات الجدوى اإلقتصادیة  أمین بھاء الدین   
 رؤوس األموال    
 
65.012.261/اند 02  األطر و الخطوات: دراسات الجدوى اإلقتصادیة للمشروعات  أندراوس عاطف ولیم   
 األسس والقواعد المعاییر    
 
65.012.261/أند 04  األطر و الخطوات: دراسات الجدوى اإلقتصادیة للمشروعات  أندراوس عاطف ولیم   
 األسس والقواعد المعاییر    
 
65.012.261/مصط 03   دراسات الجدوى اإلقتصادیة للمشروعات اإلستثماریة مصطفى أحمد فرید 
 
65.012.261/عبد 08  ادیة إلتخاذ القرارات االستثماریةدراسات الجدوى اإلقتص عبد الحمید عبد المطلب   
 
65.012.261/دیا 06   دراسات الجدوى اإلقتصادیة و اإلجتماعیة للمشاریع دیاب محمد 
 
65.012.261/معر 05   دراسات الجدوى اإلقتصادیة و تقیم المشروعات معروف ھوشیار 
 
65.012.261/معر 04  المشروعاتدراسات الجدوى اإلقتصادیة و تقیم  معروف ھوشیار   
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65.012.261/عبد 06   دراسات الجدوى اإلقتصادیة و تقییم أصول المشروعات عبد الرحیم محمد إبراھیم 
 
65.012.261/الع 04  تحلیل نظري: دراسات الجدوى اإلقتصادیة و تقییم المشروعات  العیساوي كاظم جاسم   
 و تطبیقي    
 
65.012.261/الق 04   دراسات الجدوى اإلقتصادیة وتقییم المشروعات الصناعیة القریشي مدحت 
 
65.012.261/عال 06   دراسات الجدوى وتقییم المشروعات عالم سعد طھ 
 
65.012.261/الم 02   دراسات الجدوى وتقییم المشروعات الموسوي عبد الرزاق 
 
65.012.261/الم 04   دراسات الجدوى وتقییم المشروعات الموسوي عبد الرسول عبد الرزاق 
 
65.012.261/عال 04  دراسة إقتصادیة: دراسات الجدوى وتقییم المشروعات  عالم أسعد طھ   
 
65.012.4/جوا 03   دراسات خاصة في إدارة األعمال جواد شوقي ناجي 
 
65.012.261/الص 05  فریدالصحن محمد    دراسات جدوى المشروع 
 
65.012.261/یعق 04   دراسات جدوى المشروع یعقوب عبد الكریم 
 
65.012.261/الع 01   دراسات جدوى المشروعات اإلستثماریة مع نماذج علمیة العشماوي محمد عبد الفتاح 
 
65.012.261/عثم 02   بین : B.O.T  دراسات جدوى المشروعات و مشروعات عثمان سعید عبد العزیز 
 النظریة و التطبیق    
 
657.6/أبو 02   دراسات في نظریةالمراجعة و تطبیقاتھا العملیة في ضوء أبو زید كمال خلیفة 
 المعاییر الدولیة و المصریة    
 
657.1/الص 02   دراسات في األنظمة المحاسبیة الخاصة الصبان محمد سمیر 
 
339.7/مسع 03  ات في المالیة الدولیةدراس مسعداوي یوسف   
 
657.41/أبو 03   دراسات في المحاسبة المالیة أبو شمالة أحمد محمد 
 
336.226.1/قلل 03  الفكر المحاسبس للضریبة على: دراسات في المحاسبة الضریبیة  قللي یحیى احمد مصطفى   
 التدخل    
 
657.1:35/عبد 02  ألغراض تحسین: حاسبة اإلداریة اإلستیراتیجیة دراسات في الم عبد اللطیف ناصر نور الدین   
 ...األداء واإلنتاجیة وت    
 
65.012.41/مجم 02  بحوث محكمة مقتناة: دراسات في الموارد البشریة  مجموعة خبراء   
 
657.1/طاح 03   دراسات في االنظمة المحاسبیة المتخصصة طاحون محمد عبد الحمید 
 
336.741.23)28/(الك 04  كفراوي عوف محمودال  السیاسة المالیة و النقدیة في: دراسات في االقتصاد االسالمي    
 ظل اإلقتصاد اإلسالمي    
 
330.34/معر 08  إستراتیجیات التصنیع والتحول: دراسات في التنمیة اإلقتصادیة  معروف ھوشیار   
طروحات ف: الھیكلي      ... 
 
339.5/مسع 04  التجارة الدولیة دراسات في مسعداوي یوسف   
 
338.3/الم 05   دراسات في الجغرافیا اإلقتصادیة المساعدة أمجد عبد المھدي 
 
338.3/الم 05   دراسات في الجغرافیا اإلقتصادیة المساعدة أمجد عبد المھدي 
 
339.1/الج 03   دراسات في العالقات اإلقتصادیة الدولیة الجمیلي حمید 
 
658.15)28/(سمح 02  ان حسین محمد حسینسمح   دراسات في اإلدارة المالیة اإلسالمیة 
 
658.15)28/(سمح 02   دراسات في اإلدارة المالیة اإلسالمیة سمحان حسین محمد حسین 
 
339.329/الج 03   دراسات في اإلقتصاد السیاسي للعولمة الجمیلي حمید 
 
330.34/عال 06  یةدراسات في اإلقتصاد و التنم عالم سعد طھ   
 
336.22/قدي 04   دراسات في علم الضرائب قدي عبد المجید 
 
336.22/قدي 04   دراسات في علم الضرائب قدي عبد المجید 
 
336.22/قدي 03   دراسات في علم الضرائب قدي عبد المجید 
 
330)28/(یسر 03   دراسات في علم اإلقتصاد اإلسالمي أحمد عبد الرحمان یسري 
 
330)297/(یسر 04   دراسات في علم اإلقتصاد اإلسالمي یسري أحمد عبد الرحمن 
 
65.012.4/الس 03   دراسات إداریة معاصرة السكارنھ بالل خلف 
 
65.012.4/الس 02   دراسات إداریة معاصرة السكارنة بالل خلف 
 
657.6/ت/جمع 03  ة محكمةبحوث علمی: دراسات و بحوث في التدقیق و التأكید  جمعة أحمد حلمي   
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368/أبو 02  بحوث علمیة محكمة: دراسات وبحوث في التأمین  أبو بكر عید أحمد   
 
368/أبو 02  بحوث علمیة محكمة: دراسات وبحوث في التأمین  أبو بكر عید أحمد   
 
65.012.4/الر 02  بد الرزاق سالمالرحاحلة ع   دراسة متعمقة في إدارة األعمال الدولیة 
 
65.012.4/الر 02   دراسة متعمقة في إدارة األعمال الدولیة الرحاحلة عبد الرزاق سالم 
 
657/عدو 20   دراسة الحاالت في المحاسبة و مالیة المؤسسة عدون ناصر دادي 
 
65.012.261/عبد 05  معبد الكریم مصطفي عبد الكری  تقییم المشروعات: دراسة الجدوي    
 
65.012.261/عال 06   دراسة الجدوى الفنیة واإلقتصادیة وتقیم المشروعات عالم أحمد عبد السمیع 
 
65.012.261/داو 02   دراسة الجدوى اإلقتصادیة داود نعیم نمر 
 
65.012.261/الط 04  عدراسة الجدوى اإلقتصادیة للمشاری الطیلوني جھاد فراس   
 
65.012.261/الط 04   دراسة الجدوى اإلقتصادیة للمشاریع الطیلوني جھاد فراس 
 
65.012.261/الل 10   دراسة الجدوى اإلقتصادیة و تقییم كفاءة أداء المنظمات اللوزي سلیمان 
 
65.012.261/عبد 01   دراسة الجدوى اإلقتصادیة و تقییم كفاءة أداء المنظمات عبد آل آدم یوحنا 
 
65.012.261/شقي 02   دراسة الجدوى اإلقتصادیة وتقییم المشروعات اإلستثماریة شقیري نوري موسى 
 
65.012.261/شقي 02   دراسة الجدوى اإلقتصادیة وتقییم المشروعات اإلستثماریة شقیري نوري موسى 
 
65.012.261/زوي 02  ةدراسة الجدوى و إدارة المشروعات الصغیر زویل محمود أمین   
 
336.76/رجم 16   دراسة السوق رجم نصیب 
 
339.13/بیر 02   دراسة السوق بیرن روبین 
 
331/الن 06   دراسة العمل في إطار إدارة اإلنتاج والعملیات النعیمي جالل محمد 
 
658.8/عزا 02  مدخل منھجي تطبیقي: دراسة حاالت تسویقیة وإداریة  عزام زكریا أحمد   
 
658.8/عزا 02  مدخل منھجي تطبیقي: دراسة حاالت تسویقیة وإداریة  عزام زكریا أحمد   
 
657.1:35/عبد 02  لـأغراض قیاس: دراسة حدیثة في المحاسبة اإلداریة المتقدمة  عبد اللطیف ناصر نور   
 ...وتصمیم وتقییم األداء    
 
65.012.261/عرف 02   دراسة جدوى المشروعات عرفة سید سالم 
 
65.012.261/فعر 02   دراسة جدوى المشروعات عرفة سید سالم 
 
65.012.261/أحم 08   دراسة جدوى المشروعات االستثماریة أحمد لطفي أمین السید 
 
 دراسة في الخروج من أزمة البطالة والسكن والعنوسة الموسوي ضیاء مجید 05 
 
330.8/الع 03  دراسات في: التنمیة البشریة المستدامة  خرافة  التنمیة  و العبیدي عبد الجبار محمود   
 ...اشكالیة الفكر االقتصا    
 
343.232/عوض 01   جرائم غسل األموال عوض محمد محیي الدین 
 
343.232/حجا 01   جریمة غسل األموال عبر شبكة اإلنترنت بیومي حجازي عبد الفتاح 
 
343.232/حسي 03   جریمة غسیل األموال حسین محمد عبد 
 
343.232/الف 03  المدلول العام و الطبیعة القانونیة: جریمة غسیل األموال  الفاعوري أروى فایز   
 
343.232/الخ 04  دراسة مقارنة: جریمة غسیل األموال  الخریشة أمجد سعود   
 
343.232/الخ 03  دراسة مقارنة: جریمة غسیل األموال  الخریشة أمجد سعود   
 
65.012.61/الب 03  لبشابشة عابر طایل فرحانا   درجة ممارسة المرأة القیادیة للمھارات اإلبداعیة في عملھا 
 
330.1/ھني 04   دروس في المنھجیة اإلقتصادیة و مدخل إلى العلوم اإلقتصادیة ھني أحمد 
 
330.101/بنح 10   دروس في اإلقتصاد السیاسي بن حمود سكینة 
 
330.101.541/عال 24  وس وتمارین في التحلیل اإلقتصادي الكليدر عالش أحمد   
 
517/آیر 02   حساب التفاضل و التكامل آیرزجونیور فرانك 
 
517/محم 06   حساب التفاضل و التكامل محمد حسین رجب 
 
517/آیر 10   حساب التفاضل و التكامل آیرز فرانك جونیور 
 
338.246.025/الخ 02  مقدمة في علم إدارة التوازنات: والبنوك خصخصة المصارف  الخضیري محسن أحمد   
 اإلقتصادیة    
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658.56/الق 03   التطبیق العلمي للمواصفة ISO 9001 : 2008 القزاز إسماعیل 
 
338.47/الش 03  طورھاجغرافیة النقل و ت الشواورة علي سالم احمیدان   
 
517.2/حمي 06   حولیات لطالب السنة األولى جامعي حمیدة علي 
 
65.012.22/الق 03   جودة المعلومات و الذكاء االستراتیجي في بناء المنظمات القھیوي لیث عبد هللا 
 المعاصرة    
 
377.354/الع 02  وجودة التدریب اإلداري ومتطلبات المواصفة الدولیة األیز العزاوي نجم   
    10015 
 
35.077.6/الش 02   دور نظم وتكنولوجیا المعلومات في إتخاذ القرارات اإلداریة الشوابكة عدنان عواد 
 
35.077.6/الش 02   دور نظم وتكنولوجیا المعلومات في إتخاذ القرارات اإلداریة الشوابكة عدنان عواد 
 
657.1:35/علي 02  اإلداریة في التخطیط واتخاذ قرارات اإلستثماردور المحاسبة  علي عبد الوھاب نصر   
 ... والرقابة وطرق إعداد    
 
364.662:331.56/شتي 02   دور المشاریع الصغیرة في الحد من الفقر والبطالة شتیوي موسى 
 
336.71)28/(غزا 06   دور المصارف اإلسالمیة في تدعیم السوق المالي غزازى عماد 
 
65.012.41/الج 03  جمل ھشام مصطفىال   دور الموارد البشریة في تمویل التنمیة 
 
336.711/راي 07   دور البنك المركزي في إعادة تجدید السیولة في البنوك اإلسالمیة رایس حدة 
 ... في ظل نظام ال :    
 
339.732/قرم 01   دور البنك الدولي في العالقات اإلقتصادیة الدولیة قرم جورج 
 
657.631.8/الج 04  دراسة مقارنة: دور الدولة فى الرقابة على مشروعات اإلستثمار  الجوھري السید محمد   
 
339.747/مسع 02   دور الدولة في حل األزمة المالیة العالمیة مسعد محي محمد 
 
338.246/خبا 02   : دور الدولةفي ضبط النشاط اإلقتصادي خبابة إدریس 
 األلیات،التخطیط،التنظیم    
 
336.761/الج 01   دور السیاسة المالیة في تحقیق التنمیة اإلجتماعیة بین النظام الجمل ھشام مصطفى 
 ... المالي اإلسالمي و    
 
336.71-057/الم 02   دور القیم واألخالق لرجال األعمال في البنوك اإلسالمیة المكاوي محمد محمود 
 
336.142.6/الد 03  إلدارة في إعداد و تنفیذ الموازنة العامةدور ا الداودي زینب كریم   
 
339.727.24/عبد 02   دور اإلستثمار األجنبي في تطویر أحكام القانون الدولي الخاص عبد الحفیظ صفوت أحمد 
 
659.1:338.48/عبد 02  دراسة مقارنة: دور اإلعالن في التسویق السیاحي  عبد القادر مصطفى   
 
659.1:338.48/عبد 02  القادر مصطفىعبد   دراسة مقارنة: دور اإلعالن في التسویق السیاحي    
 
330.322.54/الم 02   دور حوافز اإلستثمار في تعجیل النمو اإلقتصادي من منظور المغربي إبراھیم متولي حسن 
 ...اإلقتصاد اإلسالمي واألن    
 
330.322.54/الم 02  مار في تعجیل النمو اإلقتصادي من منظوردور حوافز اإلستث المغربي إبراھیم متولي حسن   
 ...اإلقتصاد اإلسالمي واألن    
 
65.012.41/عبد 02   دور إدارة الموارد البشریة في تحقیق المیزة التنافسیة في حفیان عبد الوھاب 
 المنظمات    
 
334.72/عبد 02  شركات قطاع عام و خاص و مصاریف: حوكمة الشركات  عبد العال طارق   
 
334.72/الح 02   حوكمة الشركات و أثرھا على مستوى اإلفصاح في المعلومات الحیالي ولید ناجي 
 المحاسبیة    
 
343.531/أحمد 03   حوكمة الشركات و مسؤولیة الشركات عبر الوطنیة أحمد ابراھیم سید 
 
334.72/الم 01   .حوكمة الشركات و أسواق المال العربیة أعمال المؤتمرات 
 
334.72/سلي 02   حوكمة الشركات و دور أعضاء مجالس اإلدارة و المدیرین سلیمان محمد مصطفى 
 التنفیذیین    
 
334.72/حما 02   حوكمة الشركات واألزمة المالیة العالمیة حماد طارق عبد العال 
 
35.084/حاف 02   حوكمة القوى العاملة حافظ محمد عبده 
 
35.084/حاف 02  عبده حافظ محمد   حوكمة القوى العاملة 
 
331.101.262/حاف 03   حوكمة القوى العاملة حافظ محمد عبده 
 
65.012.4/الق 04  منظور القدرات اإلستراتجیة: ریادة األعمال الداخلیة  القبج سمیر زھدي   
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338.242/صال 13   رقابة تسییر المؤسسة في ظل إقتصاد السوق صالح خالص صافي 
 
338.242/صال 02   رقابة تسییر المؤسسة في ظل إقتصاد السوق صالح خالص صافي 
 
338.242/صال 02   رقابة تسییر المؤسسة في ظل إقتصاد السوق صالح خالص صافي 
 
330.322)28/(الح 02  دراسة و تحلیل من منظور اإلقتصاد: یق اإلستثمار صناد الحسنى أحمد بن حسن بن أحمد   
 اإلسالمي    
 
336.581/مبر 05   صنادیق اإلستثمار بین اإلقتصاد اإلسالمي و اإلقتصاد الوضعي مبروك نزیھ عبد المقصود 
 
336.581/الم 02   صنادیق اإلستثمار واإلدارة المحترفة المسیرى محمد فتحي 
 
336.581/الم 02  ى محمد فتحيالمسیر   صنادیق اإلستثمار واإلدارة المحترفة 
 
339.137.2/الخ 08  منھج تحقیق التقدم من خالل الخروج: صناعة المزایا التنافسیة  الخضیري محسن أحمد   
 ...الى آفاق التنمیة ا    
 
371.1/الر 01  تنظیميصناعة القرار المدرسي و الشعور باألمن و الوالء ال الرواشدة خلف سلیمان   
 
35.077.6/الم 02   صناعة القرار والتمیز المؤسسي المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة 
 
339.732/قاد 10   اآللیات و السیاسات : F.M.I صندوق النقد الدولي ال صند قادري عبد العزیز 
 
339.732/أیو 02  ادي و الماليصندوق النقد الدولي و قضیة اإلصالح اإلقتص أیوب سمیرة إبراھیم   : 
 دراسة تحلیلیة تقییمیة    
 
339.732/األ 06   صندوق النقد و البنك الدولیان و صناعة الفقر في الدول النامیة األحرش محمد عبد العزیز 
 
32/أند 02   صنع السیاسات العامة اندرسون جیمس 
 
338.2/أفي 02  دیكسیت.أفیناس ك  م سیاسة تكالیف الصفقاتمنظور عل: صنع السیاسة االقتصادیة    
 
330.101/الو 02  مجموعة 2008- 2004مقاالت منشورة : شؤون إقتصادیة  الوزني خالد واصف   
 ..مختارة من مقاالت یوم األحد    
 
330.101/الو 02  مجموعة 2008- 2004مقاالت منشورة : شؤون إقتصادیة  الوزني خالد واصف   
 ..مختارة من مقاالت یوم األحد    
 
35.07/الع 02  سلوك الفرد و الجماعة: سلوك المنظمة  العطیة ماجدة   
 
366.1/الص 03   سلوك المستھلك الصمیدعي محمود جاسم 
 
366.1/الم 02   سلوك المستھلك المؤذن محمد صالح 
 
366.1/الغ 06  مدخل متكامل: سلوك المستھلك  الغدیر حمد   
 
366.1/الم 08  مدخل اإلعالن: وك المستھلك سل المنصور كاسر نصر   
 
366.1/عبي 06  مدخل إستراتیجي: سلوك المستھلك  عبیدات محمد إبراھیم   
 
366.1/عبي 02  مدخل إستراتیجي: سلوك المستھلك  عبیدات محمد إبراھیم   
 
366.1/الن 02  ةالمؤثرات اإلجتماعیة والثقافیة والنفسی: سلوك المستھلك  النسور إیاد عبد الفتاح   
 والتربویة    
 
366.1/عبد 03  المفاھیم العصریة و التطبیقات: سلوك المستھلك  عبد الحمید طلعت أسعد   
 
366.1/أ/ بنع 10  1.ج: سلوك المستھلك  بن  عیسى عنابي   
 
366.1/ب/ بنع 04  2.ج: سلوك المستھلك  بن عیسى عنابي   
 
336.1/ب/بنع 05  2عوامل التأثیر النفسیة ج :سلوك المستھلك  بن عیسي عنابي   
 
366.1/الن 03   consumer behavior = سلوك المستھلك النسور إیاد عبد الفتاح 
 
366.1/شوي 10  إقتراح نموذج للتطویر: سلوك المستھلك و المؤسسة الخدماتیة  شوید سیف اإلسالم   
 
336.1/أبو 03  مدخل متكامل: ات الشرائیة سلوك المستھلك و إتخاذ القرار أبو جلیل محمد منصور   
 
371/مدا 01   سلوكیات في العملیة اإلداریة مدانات أوجیني 
 
33)73/(الس 01   صانعوا اإلقتصاد األمریكي السجار عبد الحمید جوده 
 
378/أبو 02  بحوث ودراسات: ضمان الجودة في مؤسسات التعلیم العالي  أبو الرب عماد محمد   
 
378/أبو 02  رب عماد محمدأبو ال  بحوث ودراسات: ضمان الجودة في مؤسسات التعلیم العالي    
 
339.727.22/عثم 03   ضمانات اإلستثمار األجنبي في الدول العربیة محمد عثمان ناصر عثمان 
 
336.581/عبد 05  دراسة قانونیة مقارنة: ضمانات اإلستثمارفي الدول العربیة  عبد هللا عبدالكریم عبد هللا   
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658.56/الق 02  النظریة والتطبیق: ضبط الجودة  القزاز إسماعیل   
 
.336.2:330)53/(حجي 01   ضرائب و تطویر إقتصادیات الدول العربیة حجیر محمد مبارك 
  34   
 
336.223/علو 02  التطبیق- القیاس-المفاھیم: القیمة المضافة  ضریبة علوان قاسم نایف   
 
336.223/علو 06  المفاھیم،القیاس،التطبیق: ضریبة القیمة المضافة  علوان قاسم نایف   
 
658.284/الس 02  أساسیات و أنواع الشبكات: شبكات اإلدارة اإللكترونیة  السالمي عالء عبد الرزاق   
 ...اإللكترونیة و أمن و رقابة    
 
336.781.782)28/(ھند 03  مدخل: شبھة الربا في معامالت البنوك التقلیدیة واإلسالمیة  ھندى منیر إبراھیم   
 إقتصادي وشرعي    
 
336.781.782)28/(ھند 03  مدخل: شبھة الربا في معامالت البنوك التقلیدیة واإلسالمیة  ھندى منیر إبراھیم   
 إقتصادي وشرعي    
 
358/حاف 03  محمد عبدهحافظ    صیانة الموارد البشریة 
 
65.012.4/الط 01   صیانة و إدامة نظم المعلومات اإلداریة الطائي محمد 
 
339.732/الع 05  دراسةتحلیلیة: سیاسات مؤسسات النقد الدولیة و التعلیم  العتیقى إبراھیم مرعى   
 
338.5/عزا 05  طبیقي متكاملمدخل منھجي ت: سیاسات التسعیر  عزام زكریا أحمد   
 
338.5/عزا 05  مدخل منھجي تطبیقي متكامل: سیاسات التسعیر  عزام زكریا أحمد   
 
338.5/عبي 04  مدخل تسویقي: سیاسات التسعیر الحدیثة  عبیدات محمد   
 
338.5/عبي 04  مدخل تسویقي: سیاسات التسعیر الحدیثة  عبیدات محمد   
 
338.5) 28/  (أبو 10  رى محمدأبو العال یس   سیاسات التسعیر في التشریع اإلسالمي مقرنا بالتشریع 
 اإلقتصادي المعاصر    
 
336.02/بخي 02   سیاسات اإلستقرار اإلقتصادي في مصر و الصین و الوالیات بخیت حیدر نعمة 
 األمریكیة المتحدة    
 
339.747/رزي 01  یةسیاسات إدارة األزمة المالیة العالم رزیق كمال أحمد   
 
339.747/رزي 04   سیاسات إدارة األزمة المالیة العالمیة رزیق كمال 
 
330.34)65/(بنش 03   سیاسة اإلصالح اإلقتصادي في الجزائر و المؤسسات المالیة بن شھرة مدني 
 الدولیة    
 
330.34/أ /بھل 14  1ج: الجزائر  سیاسة تخطیط التنمیة و إعادة تنظیم مسارھا في بھلول محمد بلقاسم حسن   
 ...بناء قطاع اقتصادي عم    
 
330.34//بھل ب 14  2ج: سیاسة تخطیط التنمیة و إعادة تنظیم مسارھا في الجزائر  بھلول محمد بلقاسم حسن   
 ...إعادة تنظیم االقتصاد    
 
658.3/عبد 01   سیكولوجیة التدریب و تنمیة الموارد البشریة عبد الفتاح رأفت 
 
347.7/أ/سام 02  مصادر القانون التجاري،األعمال 1.ج: شرح القانون التجاري  سامي فوزي محمد   
 ...التجاریة،التاجر المتج    
 
347.7/ب/سام 02  ،السند)السفتجة(سند السحب 2.ج: شرح القانون التجاري  سامي فوزي محمد   
،الشیك)الكمبیالة(ألمر      
 
347)282.254.23/(الق 01  ض ملفيالقضاة فیا  األوراق التجاریة: شرح القانون التجاري األردني    
  .7   
 
330/بیت 04   طریقة التفكیر اإلقتصادیة بیتر بیتكي 
 
311.17/ھیك 01   طرق التحلیل اإلحصائي ھیكل عبد العزیز فھمي 
 
167/الع 05   طرق البحث العلمي العبیدي محمد جاسم 
 
167/الع 05  رق البحث العلميط العبیدي محمد جاسم   
 
167/الس 09  أسس وتطبیقات: طرق البحث العلمي  السماك محمد أزھر سعید   
 
167/الس 09  أسس وتطبیقات: طرق البحث العلمي  السماك محمد أزھر سعید   
 
167/الس 03  .السماك محمد أزھرسعید  أسس وتطبیقاتھ: طرق البحث العلمي   . 
 
658.84/الض 03  امدالضمور ھاني ح   طرق التوزیع 
 
330.43/الح 05   طرق القیاس اإلقتصادي الحسناوي أموري ھادي كاظم 

 
 الصفحة 98 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
311.1/الع 06  تطبیقات إقتصادیة و إداریة بإستخدام: طرق اإلحصاء  العتوم شفیق   SPSS 
 
167/علي 05  مصطفى علیان ربحي   طرق جمع البیانات و المعلومات ألغرض البحث العلمي 
 
311.1/شرا 05   طرق إحصائیة للتوقع اإلقتصادي شرابي عبد العزیز 
 
167/دوي 05   طرق وأسالیب البحث العلمي دویدار عبد الفتاح محمد 
 
167/دوي 05   طرق وأسالیب البحث العلمي دویدار عبد الفتاح محمد 
 
336.74/الغ 02  نظریو: سعر الصرف وإدارتھ في ظل الصدمات اإلقتصادیة  الغالي عبد الحسین الجلیل عبد الحسین   
 وتطبیقات    
 
336.74/الغ 02  نظریو: سعر الصرف وإدارتھ في ظل الصدمات اإلقتصادیة  الغالي عبد الحسین الجلیل عبد الحسین   
 وتطبیقات    
 
336.745/عزي 10  و عالءعزي األخضر أب   سعر صرف الدینار الجزائري بین واقعیة السوق و التعدیل 
مقارنة توقعیة و: الھیكلي      ... 
 
339.722/الح 06   سوق الصرف األجنبي الحمزاوي محمد كمال 
 
331.105.44/الم 10   سوق العمل والنقابات العمالیة في إقتصاد السوق الحرة الموسوي ضیاء مجید 
 
331.105.44/الم 04   سوق العمل والنقابات العمالیة في إقتصاد السوق الحرة الموسوي ضیاء مجید 
 
658.56/الن 04  مفاھیم و تطبیقات: تحقیق الدقة في إدارة الجودة  Six sigma النعیمي محمد عبد العال   
 
658.56/الق 02  ة الشاملةوأسالیب حدیثة أخرى في إدارة الجود six sigma القزاز إسماعیل إبراھیم   
 
658.56/الق 03   وأسالیب حدیثة أخرى في إدارة الجودة الشاملة SIX SIGMA القزاز إسماعیل إبراھیم 
 
316.774/كلي 02   كیف تتعامل مع وسائل اإلعالم كلیر جون 
 
331.102.312/أبو 03   كیف ترفع إنتاجیة موظفیك و تزید الربحیة أبو نبعة عبد العزیز 
 
330.341.1/عمي 02   كیف تصبح مبدعا عمیر أحمد أبو وائل أكرم أیمن 
 
167/بلج 02   كیف تعد مشروع بحثك العلمي بل جودیث 
 
65.012.4/شمس 02   كیف تفھم اإلستیراتیجیة وتكسب شمس الدین باسم 
 
159.944/ماه 01   كیفیة التعامل مع و إدارة ضغوط العمل ماھر أحمد 
 
659.131.1/صبط 10  عبیدةصبطي    كیفیة تصمیم اإلعالن 
 
339.138/الع 05  أسئلة و حلول: كفاءة التسویق  العالق بشیر   
 
658.8/الع 03  أسئلة وحلول: كفاءة التسویق  العالق بشیر عباس محمود   
 
658.8/الع 03  أسئلة وحلول: كفاءة التسویق  العالق بشیر عباس محمود   
 
658.84/غال 04  منافذ التوزیع،’ وظائف التوزیع، الوسطاء: التوزیع  قنوات غالب نعیمة   
 ...السلطة في منافذ التوزي    
 
347.71/الع 01   قانون األعمال العربي محمد فرید 
 
339.5/موس 02   قانون التجارة الدولیة موسى طالب حسن 
 
339.5/موس 03   قانون التجارة الدولیة موسى طالب حسن 
 
339.5/سعد 20  هللا عمرسعد   مصادر قانون: النظریة المعاصرة : قانون التجارة الدولیة    
 ...التجارة الدولیة،عقود ا    
 
35.07/بعل 03   قانون اإلدارة المحلیة الجزائریة بعلي محمد الصغیر 
 
331.105.6/أحم 09  القانون: قانون عالقات العمل الجماعیة في التشریع الجزائري  أحمیة سلیمان   
 االتفاقي    
 
)038(35:657:336/الط 02  المحاسبة والمالیة والمصرفیة- قاموس مصطلحات اإلدارة الطویل زیاد منیر   
 
)038(35:657:336/الط 02  المحاسبة والمالیة والمصرفیة- قاموس مصطلحات اإلدارة الطویل زیاد منیر   
 
)038(657/زاي 02  یزي ، إنجلیزي ،عربيعربي ، إنجل: قاموس المحاسبة  زاید مصطفى   
 
)038(330/الس 01  انكلیزي ،عربي: قاموس اإلقتصاد  السابق جروان   
 
65.012.4/أول 04  خطوة...خطوة: قیادة االعمال  أولیري الیزابیث   
 
364.662)927/(الع 02   قیاس مؤشرات ظاھرة الفقر في الوطن العربي العذاري عدنان داود محمد 
 
364.662)927/(الع 02   قیاس مؤشرات ظاھرة الفقر في الوطن العربي العذاري عدنان داود محمد 
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330.34/الس 03   قیاس و تطویر أداء المؤسسات العربیة السید رضا 
 
65.011.3/الخ 03  منھج علمي و تطبیق عملي: نوك قیاس و إدارة المخاطر بالب الخطیب سمیر   
 
366.1/عمر 05   قراءات في سلوك المستھلك عمر أیمن علي 
 
327/ربا 02  ثقافیة- إجتماعیة-إقتصادیة-إستراتیجیة-سیاسیة: قضایا معاصرة  رباح إسحاق   
 تربویة عربیة وعالمیة    
 
327/ربا 02  ثقافیة- إجتماعیة-دیةإقتصا-إستراتیجیة-سیاسیة: قضایا معاصرة  رباح إسحاق   
 تربویة عربیة وعالمیة    
 
339.138/الب 02   قضایا معاصرة في التسویق البكري ثامر 
 
339.747/جرا 01  التربیة،السیاسة،اإلقتصاد: قضایا معاصرة في العولمة  جراح بدر أحمد   
 
339.138:005.5/الع 03   قضایا تسویقیة معاصرة العالق بشیر 
 
339.138:005.5/الع 03   قضایا تسویقیة معاصرة العالق بشیر 
 
339.138:005.5/أبو 03   قضایا تسویقیة معاصرة أبو النجا محمد عبد العظیم 
 
339.747/الس 02  األزمة العالمیة: قضایا دولیة  السید حسین عدنان   
 
339.747/الس 02  األزمة العالمیة: قضایا دولیة  السید حسین عدنان   
 
327/برإ 02   قضایا عربیة ودولیة معاصرة إبراھیم موسى 
 
339.923/إسم 03   قضایا إقتصادیة معاصرة إسماعیل محمد محروس 
 
336.76/الس 03  األسواق المالیة، األزمات المالیة: قضایا إقتصادیة معاصرة  السیسي حسن صالح الدین   
 العالمیة    
 
330.1)28/(عبد 02  مودعبد السالم مصطفى مح  رؤیة من منظور إسالمي: قضایا إقتصادیة معاصرة    
 
330.1)28/(عبد 02  رؤیة من منظور إسالمي: قضایا إقتصادیة معاصرة  عبد السالم مصطفى محمود   
 
339.923/4/ج/جو 06   قضایا إقتصادیة و إداریة معاصرة في مطلع القرن الحادي و جواد شوقي 
الفر-التحدیات: العشرین      ... 
 
339.923/1ج/عري 06   قضایا إقتصادیة و إداریة معاصرة في مطلع القرن الحادي و عریقات حربي 
الفر-التحدیات: العشرین      ... 
 
339.923/3ج/غول 09   قضایا إقتصادیة و إداریة معاصرة في مطلع القرن الحادي و غول وفیقة 
الفر-التحدیات: العشرین      ... 
 
339.923/2ج/الب 06   قضایا إقتصادیة و إداریة معاصرة في مطلع القرن الحادي و البلداوي شاكر 
الفر-التحدیات: العشرین      ... 
 
339.923/أ/حرب 01   قضایا إقتصادیة وإداریة معاصرة في مطلع القرن الحادي حربي عریقات 
التحدیات، 1: ج : والعشرین      ... 
 
339.923/ب/الب 01  یا إقتصادیة وإداریة معاصرة في مطلع القرن الحاديقضا البلداوي شاكر   
التحدیات، 2: ج : والعشرین      ... 
 
339.923/ت/غول 01   قضایا إقتصادیة وإداریة معاصرة في مطلع القرن الحادي غول وفیقة 
التحدیات  3: ج : والعشرین      ... 
 
339.923/ث/جوا 01  رة في مطلع القرن الحاديقضایا إقتصادیة وإداریة معاص جواد شوقي   
التحدیات، 4: ج : والعشرین      ... 
 
339.542/أند 02   قواعد المنشأ القواعد التفضیلیة في اإلتفاقیات التجاریة  الدولیة أندراوس عاطف ولیم 
 ...والقواعد غیر ا    
 
339.54/عبد 01  دلیل عملى: مي الجدید قواعد التصدیر في النظام التجاري العال عبد الصبور محسن فتحى   
 لرجل األعمال    
 
167/أبو 02  دلیل إرشادي في  كتابة البحوث: قواعد و مراحل البحث العلمي  أبو النصر مدحت   
 ...وإعداد رسائل الماجي    
 
336/أ/برك 01  1.ج: علم المالیة العامة  بركات عبد الكریم صادق   
 
336.1/أ/جام 01  فن المالیة العامة 1.ج: یة العامة علم المال جامع أحمد   
 
336/ب/برك 01  2.ج: علم المالیة العامة  بركات عبد الكریم صادق   
 
336.1/محف 02   علم المالیة العامة و التشریع المالي و الضریبي محفوظ مھدي 
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النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
336.1/خصا 05   علم المالیة العامة والتشریع الضریبي بین النظریة والتطبیق خصاونة جھاد سعید 
 العملي    
 
336.1/خصا 05   علم المالیة العامة والتشریع الضریبي بین النظریة والتطبیق خصاونة جھاد سعید 
 العملي    
 
339.1-051/األ 03  ل الدبلوماسيعلم التفاوض الدولي واإلتصا األقداحي ھشام محمود   
 
339.1-051/األ 03   علم التفاوض الدولي واإلتصال الدبلوماسي األقداحي ھشام محمود 
 
65.012.4/بور 02  صنع إستراتیجیات جدیدة لإلدارة: علم اإلدارة التطبیقیة  بورشك أمل محمد علمي   
 
316.344.2/الح 03   علم اإلجتماع اإلقتصادي الحسن إحسان محمد 
 
330.1/بوأ 01   علم اإلقتصاد أبو العال یسرى محمد 
 
330.1/ أ/سام  10  أ.سامویلسون بول  المفاھیم اإلقتصادیة االساسیة1.ج: علم اإلقتصاد    . 
 
330.1/ب/ سام  10  أ.سامویلسون بول  الدور اإلقتصادي لدولة ، و محددات الدخل 2.ج: علم اإلقتصاد    
 . الوطني    
 
330.1/ت/ سام 10  أ.سامویلسون بول  األسعار و النقود 3.ج: علم اإلقتصاد    
 
330.1/ث/سام  10  أ.سامویلسون بول  تكوین األسعار 4.ج: علم اإلقتصاد    
 
330.1/ ج/سام 10  أ.سامویلسون بول  توزیع الدخل و مكافأة عوامل اإلنتاج 5.ج: علم اإلقتصاد    
 
330.1/ح/ سام 10  أ.سامویلسون بول  العالقات التجاریة و المالیة الدولیة 6.ج: صاد علم اإلقت   
 
330.1/خ/سام  20  أ.سامویلسون بول  المسائل اإلقتصادیة المعاصرة7.ج: علم اإلقتصاد    
 
330.1/شیح 02  نظریة: علم اإلقتصاد من خالل التحلیل الجزئي  شیحة مصطفى رشدي   
 ...السوق،نظریةاإلنتاج،نظریةالتوزیع،ن    
 
338.487/عال 02   علم اإلقتصاد السیاحي عالم أحمد عبد السمیع 
 
330)28/(عطو 07   علم اإلقتصاد في النظم الوضعیة و التشریعیة اإلسالمیة عطوي فوزي 
 
330.1/الح 03   علم اإلقتصاد والتحلیل اإلقتصادي الحجار بسام 
 
330.1/الح 03   علم اإلقتصاد والتحلیل اإلقتصادي الحجار بسام 
 
657.6/عبد 20  الناحیة النظریة: علم تدقیق الحسابات  عبد هللا خالد أمین   
 
657.6/عبد 03  الناحیة النظریة و العملیة: علم تدقیق الحسابات  عبد هللا خالد أمین   
 
330.34/الق 02   علم إقتصاد التنمیة القریشي محمد صالح تركي 
 
330.34/الق 02  لم إقتصاد التنمیةع القریشي محمد صالح تركي   
 
330.8/الص 03   علماء اإلقتصاد و جائزة نوبل اإلقتصادیة الصادق عدیلة 
 
336.71/طھم 04   عملیات البنوك طھ مصطفى كمال 
 
336.71/عوض 01  دراسة للقضاء المصرى و: عملیات البنوك من الواجھة القانونیة  عوض على جمال الدین   
 ... المقارن و تشریعات    
 
336.747/الر 01   عملیات التوریق و تطبیقاتھا اإلقتصادیة في المصاریف الرشیدي أحمد فھد 
 اإلسالمیة    
 
343.232/الع 03   عملیات غسل األموال وآلیات مكافحتھا العریان محمد علي 
 
343.359)28/(الس 02  مي واإلقتصادعملیات غسیل األموال بین اإلقتصاد اإلسال السمیرات عبد محمود ھالل   
 الوضعي    
 
343.359)28/(الس 02   عملیات غسیل األموال بین اإلقتصاد اإلسالمي واإلقتصاد السمیرات عبد محمود ھالل 
 الوضعي    
 
338.124.2/سلي 01   عالج التضخم و الركود اإلقتصادي في اإلسالم سلیمان مجدى عبد الفتاح 
 
349.23/أبو 02  دأبو عمرو مصطفى أحم  النقابات-المفاوضات الجماعیة: عالقات العمل الجماعیة    
إتفاقیة العمل ال- العمالیة     ... 
 
338.3/الب 02   : عناصر اإلنتاج في اإلقتصاد اإلسالمي و اإلقتصاد الوضعي البدوي إبراھیم إسماعیل 
 دراسة مقارنة    
 
339/الع 02  یجیات إستثماریة في عصرإسترات: عندما تتصادم األسواق  العریان محمد   
 التقلبات اإلقتصادیة العالمیة    
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النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
339/الع 02  إستراتیجیات إستثماریة في عصر: عندما تتصادم األسواق  العریان محمد   
 التقلبات اإلقتصادیة العالمیة    
 
339.164.4/فرج 04   عالمیة التجارة اإللكترونیة وعقودھا وأسالیب مكافحة الغش یوسف أمیر فرج 
 التجاري اإللكتروني    
 
159.923/الس 01   عادات التمیز لدى األفراد ذوي المھارات اإلداریة العلیا السید رضا 
 
330.322/الخ 01  قیاس القیمة اإلقتصادیة: المال البشري عائد اإلستثمار في رأس  إتحاد الخبراء و اإلستشاریون الدولیون   
 ألداء العاملین    
 
339.138/فكس 03   عبقریة التسویق فكس بیتر 
 
321.17)5/(كات 05   عبودیة إقطاعیة أم أسلوب إنتاج آسیوي كاتشانفسكي یوري ف 
 
338.2/عصا 01  مقاالت في اإلقتصاد السیاسي: عربدة سیاسیة  عصاصة سامى   
 
343.232/الس 03   غسل األموال من منظور قانوني وإقتصادي وإداري السن عادل عبد العزیز 
 
343.232/الخ 02  الظاھرة،األسباب،العالج: غسیل األموال  الخضیري محسن أحمد   
 
343.359/برو 04  دراسة قانونیة: غسیل األموال وعالقتھ بالمصارف والبنوك  برواري محمد حسن عمر   
 مقارنة    
 
343.359/برو 04  دراسة قانونیة: غسیل األموال وعالقتھ بالمصارف والبنوك  برواري محمد حسن عمر   
 مقارنة    
 
343.359/برو 03  دراسة قانونیة: غسیل األموال وعالقتھ بالمصارف والبنوك  برواري محمد حسن عمر   
 مقارنة    
 
336.762)28/(عجة 02  المصارف اإلسالمیة بین الفقھ اإلسالميعقد المضاربة في  عجة الجیاللي   
محا: والتقنیات المصرفیة      ... 
 
368.022/الح 03  دراسة مقارنة: عقد التأمین حقیقتھ ومشروعیتھ  الحكیم عبد الھادي السید محمد تقي   
 
368.022/الح 03  ارنةدراسة مق: عقد التأمین حقیقتھ ومشروعیتھ  الحكیم عبد الھادي السید محمد تقي   
 
336.71/بدو 03  دراسة فقھیة إقتصادیة مقارنة: عقود المشتقات المالیة  بدوى ھشام السعدنى خلیفة   
 
336.71/بدو 03  دراسة فقھیة إقتصادیة مقارنة: عقود المشتقات المالیة  بدوى ھشام السعدنى خلیفة   
 
336)28/(حمد 01  لمالیة و تطبیقاتھا المعاصرةعقود المعامالت ا حمدان عبد المطلب عبد الرزاق  . 
 
368.022)28/(بلت 03   عقود التأمین من وجھة الفقھ اإلسالمي بلتاجي محمد 
 
347.74/أبو 03  العقد اإللكتروني،إثبات العقد: عقود التجارة اإللكترونیة  أبو الھیجاء محمد إبراھیم   
 اإللكتروني    
 
347.74/أبو 03  العقد اإللكتروني،إثبات العقد: عقود التجارة اإللكترونیة  أبو الھیجاء محمد إبراھیم   
 اإللكتروني    
 
347.74/زري 02  عقد البیع عبراألنترنت: عقود التجارة اإللكترونیة  زریقات عمر خالد   
 
347.74/الب 01   الطریق لبناء مرافق الدولة الحدیثة : B.O.T  عقود البوت البھجي عصام أحمد 
 
339.76/الم 05   عولمة أسواق رأس المال الموسوي ضیاء مجید 
 
339.5.012/الم 02   عولمة النظام اإلقتصادي العالمي و منظمة التجارة العالمیة المھدي عادل 
 
330/مسع 03  اإلیجابیات و السلبیات: عولمة اإلقتصاد في المیزان  مسعد محي محمد   
 
336.717/الص 03  ة الخدمة المصرفیةعولمة جود الصرن رعد حسن   
 
65.012.41/الن 02  نظرة إستیراتیجیة: عولمة إدارة الموارد البشریة  النداوي عبد العزیز بدر   
 
65.012.41/الن 10  نظرة إستراتیجیة: عولمة إدارة الموارد البشریة  النداوي عبد العزیز بدر   
 
65.012.41/الن 07  نظرة إستراتیجیة: لموارد البشریة عولمة إدارة ا النداوي عبد العزیز بدر   
 
339.923/الع 05  إداري،تجاري،دولي،منھج نظري: عوامة الفساد وفساد العولمة  عبد العظیم حمدى   
 وعملي    
 
65.012.45/عبو 02   فن اإلدارة باإلتصال عبوي زید منیر 
 
001.818/الش 04  لمالیة والفنیة وغیرھافن كتابة التقاریر اإلداریة وا الشیخلي عبد القادر   
 
001.818/الش 04   فن كتابة التقاریر اإلداریة والمالیة والفنیة وغیرھا الشیخلي عبد القادر 
 
65.012.41/مرس 04   فن إدارة الموارد البشریة في المنظمات الحكومیة والخاصة مرسي نبیل حامد 
 
65.012.41/مرس 04  بشریة في المنظمات الحكومیة والخاصةفن إدارة الموارد ال مرسي نبیل حامد   
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النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
316.46/فري 02   فن و منھج القیادة اإلستراتیجیة فریدمان مایك 
 
339.1- 051/راي 03   فن وعلم التفاوض رایفا ھاوارد 
 
339.1- 051/راي 03  م التفاوضفن وعل رایفا ھاوارد   
 
339.138/طال 08   فلسفة التسویق األخضر طالب عالء فرحان 
 
339.138/طال 08   فلسفة التسویق األخضر طالب عالء فرحان 
 
101)28/(خضي 04   فلسفة اإلقتصاد في اإلسالم خضیر إدریس 
 
330.1)28/(الف 02  یلمقاربة وتأص: فاعلیة العقل اإلقتصادي اإلسالمي  الفارس جاسم   
 
330.1)28/(الف 02  مقاربة وتأصیل: فاعلیة العقل اإلقتصادي اإلسالمي  الفارس جاسم   
 
336.22/توف 01   في النظم الضریبیة توفیق عدلي محمد 
 
339.72.053.1/عجا 01  األسباب واإلستراتیجیات: فخ المدیونیة الخارجیة للدول النامیة  عجام میثم صاحب   
 
336.7/أ/الن 07  لنمر رفعت صدقيا  مقاالت و مقابالت 1.ج: في المصارف و اإلقتصاد    
 
336.7/ب/الن 07  كلمات و رسائل و مراجعات 2ج: في المصارف و اإلقتصاد  النمر رفعت صدقي   
 
338.3/أبو 02  الجغرافیة الزراعیة: في الجغرافیة اإلقتصادیة  أبو علي منصور حمدي   
 
330.1)28/(الف 02  اسم محمد شھابالفارس ج  البعد المعرفي والقیمي: في اإلقتصاد اإلسالمي    
 
330.1)28/(الف 02  البعد المعرفي والقیمي: في اإلقتصاد اإلسالمي  الفارس جاسم محمد شھاب   
 
339.5/خال 10   في اإلعالم التجاري و المفاوضات التجاریة الدولیة خالص صافي صالح 
 
339.5/خال 05  اإلعالم التجاري و المفاوضات التجاریة الدولیة في خالص صالح   
 
368.8)28/(الش 02   في تأسیس وإدارة شركات التأمین التعاوني والتكافلي الشاعر سمیر 
 
657.4/مرع 02   في إدارة التكلفة ألغراض قیاس تكلفة اإلنتاج و الخدمات و مرعى عطیة عبد الحى 
 التخطیط و الرقابة    
 
37.05/الر 02   في إقتصادیات التعلیم الرشدان عبد هللا زاھي 
 
330.34/عجي 01   فصول في التطور اإلقتصادي في أوروبا و العالم العربي عجیمة محمد عبد العزیز 
 
330)394.7/(عجم 10   فصول في اإلقتصاد العربي عجمیة محمد عبد العزیز 
 
330)394.7/(عجم 02  اإلقتصاد العربيفصول في  عجمیة محمد عبد العزیز   
 
336.22/ناص 20   فعالیة النظام الضریبي بین النظریة والتطبیق ناصر مراد 
 
336.722:061.25/موس 02   إندماج البنوك و مواجھة آثار العولمة موسى محمدإبراھیم 
 
336.722:061.25/موس 02   إندماج البنوك ومواجھة آثار العولمة موسى محمد إبراھیم 
 
336.71/حما 03   إندماج و خصصة البنوك حماد طارق عبد العال 
 
626/خلي 03   ھندسة الموارد المائیة خلیل محمد أحمد السید 
 
640.4/الح 02  أفكار حدیثة ورؤیة: ھندسة الموارد البشریة في صناعة الفنادق  الحمیري موفق عدنان عبد الجبار   
 مستقبلیة    
 
640.4/الح 02  دنان عبد الجبارالحمیري موفق ع  أفكار حدیثة ورؤیة: ھندسة الموارد البشریة في صناعة الفنادق    
 مستقبلیة    
 
658.8/الخ 03   ھندسة التسویق الخفاف عبد المعطي 
 
658.8/الخ 02  تقنیة العمل: ھندسة التسویق  الخفاف عبد المعطي حسن   
 
658.8/الخ 02  تقنیة العمل:  ھندسة التسویق الخفاف عبد المعطي حسن   
 
330.322/فیر 06   إنشاء مشروع تجاري عبر األنترنت فیور فرانك 
 
65.012.261/غني 02   إنشاء المشروعات الصناعیة غنیم أحمد محمد 
 
65.012.261/غني 02   إنشاء المشروعات الصناعیة غنیم أحمد محمد 
 
339.5/محا 02  دراسة في القانون اإلنجلیزي: یم والمطابقة إلتزام البائع بالتسل محاسنة نسرین سالمة   
 ... وإتفاقیة األمم    
 
339.5/محا 02  دراسة في القانون اإلنجلیزي: إلتزام البائع بالتسلیم والمطابقة  محاسنة نسرین سالمة   
 ... وإتفاقیة األمم    
 
339.5.012)65/(مجل 01  ة للتجارةإنظمام الجزائر الى المنظمة العالمی مجلس األمة   
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النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
336.71/محم 03   إنعكاسات المتغیرات المعاصرة على القطاع المصرفي و دور محمد علي أحمد شعبان 
دراسة: البنوك المركزیة       ... 
 
339.923/كنع 03  التنمیة ، التكامل ، النفط ، العولمة:  ھموم إقتصادیة عربیة كنعان طاھر حمدي  . 
 
330.342.172/مرس 03   ھذا اإلنفتاح اإلقتصادي مرسي فؤاد 
 
35.077.6/ماه 02   إتخاذ القرار بین العلم واإلبتكار ماھر أحمد 
 
35.077.6/ماه 02   إتخاذ القرار بین العلم واإلبتكار ماھر أحمد 
 
35.077.1/الد 02   إتخاذ القرار والسیطرة علي المشكالت واألزمات الدروبي سلیمان 
 
35.077.1/حجا 02   إتخاذ القرارات اإلداریة حجاحجھ علي خلف 
 
35.077.1/حجا 02   إتخاذ القرارات اإلداریة حجاحجھ علي خلف 
 
35.077.1/كنع 02   إتخاذ القرارات اإلداریة بین النظریة و التطبیق كنعان نواف 
 
35.077.1/كنع 02   إتخاذ القرارات اإلداریة بین النظریة والتطبیق كنعان نواف 
 
334.7)61(بخو 03   إتحاد المغرب العربي بین دوافع التكامل اإلقتصادي و المعوقات بخوش صبیحة 
2007- 1989السیاسیة       
 
334.7)61/(بخو 02  معوقاتإتحاد المغرب العربي بین دوافع التكامل اإلقتصادي وال بخوش صبیحة   
2007- 1989السیاسیة       
 
334.7)61/(بخو 02   إتحاد المغرب العربي بین دوافع التكامل اإلقتصادي والمعوقات بخوش صبیحة 
2007- 1989: السیاسیة       
 
334.7)61/(بخو 02   إتحاد المغرب العربي بین دوافع التكامل اإلقتصادي والمعوقات بخوش صبیحة 
2007- 1989: السیاسیة       
 
65.012.4/جمي 03   إتجاھات معاصرة في نظریة المعرفة جمیل عصام زكریاء 
 
65.012.4/الز 02   إتجاھات معاصرة في إدارة المعرفة الزیادات محمد عواد 
 
377/الس 02   إتجاھات حدیثة في التدریب السكارنھ بالل خلف 
 
377/الس 02  ریبإتجاھات حدیثة في التد السكارنھ بالل خلف   
 
65.012.4/بدي 02   إتجاھات حدیثة في إدارة المعرفة والمعلومات بدیر جمال یوسف 
 
65.012.4/بدي 02   إتجاھات حدیثة في إدارة المعرفة والمعلومات بدیر جمال یوسف 
 
35.071/عرف 03   إتجاھات حدیثة في إدارة التغییر عرفة سید سالم 
 
371.2/الس 03  الحمید السامرائي طارق عبد   إتجاھات جدیدة لإلدارات و القیادات التعلیمیة في رعایة اإلبداع 
 التربوي    
 
65.012.6/الع 02   إتجاھات إدارة المعلومات العامري أسامة موسى 
 
65.012.6/الع 02   إتجاھات إدارة المعلومات العامري أسامة موسى 
 
347.74/محم 02  د عبر األنترنتإبرام العق محمد عبد الباسط جاسم   
 
347.74/محم 02   إبرام العقد عبر األنترنت محمد عبد الباسط جاسم 
 
339.5.012/الل 07  المثالب و اإلختالالت و: إتفاقات منظمة التجارة العالمیة  الل داس بھاجیرات   
 .التغیرات الالزمة    
 
339.5/شیح 01  دراسة للمعالم و: عصر العولمة إتفاقات التجارة العالمیة في  شیحة مصطفى رشدي   
 ...المفاھیم الرءیسیة ا    
 
339.5.012/ناش 02   تقیید أم تحریر للتجارة TBT  إتفاقیة العوائق الفنیة أمام التجارة ناشد سوزي عدلي 
 الدولیة    
 
339.5.012/ناش 02  حریر للتجارةتقیید أم ت TBT  إتفاقیة العوائق الفنیة أمام التجارة ناشد سوزي عدلي   
 الدولیة    
 
658.56/شوك    إدلرة خدمة العمالء شوكت منصور ایاد 
 
65.012.41/أبو 02  مدخل تحقیق المیزة التنافسیة: إدارة  الموارد البشریة  أبو بكر مصطفى محمود   
 
65.012.3/نصي 02   إدارة منظمات الرعایة الصحیة نصیرات فرید توفیق 
 
658.8/رجم 10  نصیب رجم  تطبیقات و دراسة حالة: إدارة أنظمة التوزیع    
 
658.8/الن 03   إدارة منظومات التسویق العربي و الدولي النجار فرید 
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368.03/أبو 02  كتتاب، أخطارأخطار اإل: إدارة أخطار شركات التأمین  أبو بكر عید أحمد   
 اإلستثمار    
 
368.03/أبو 02  أخطار اإلكتتاب،أخطار اإلستثمار: إدارة أخطار شركات التأمین  أبو بكر عید أحمد   
 
368.03/أبو 02  أخطار اإلكتتاب،أخطار اإلستثمار: إدارة أخطار شركات التأمین  أبو بكر عید أحمد   
 
377.35/عبد 05  لعبد هللا سعد الدین خلی   إدارة مراكز التدریب 
 
377.35/عبد 02   إدارة مراكز التدریب عبد هللا سعد الدین خلیل 
 
614/خطا 03   إدارة أزمات الصحة العامة بین المفھوم و التطبیق الصیني خطاب محمد حافظ 
 
65.011.3/عبد 02   إدارة أزمات العولمة اإلقتصادیة عبد الحمید عبد المطلب 
 
65.012.4/نصي 03   إدارة مشروعات التشیید نصیر إبراھیم عبد الرشید 
 
658.8/عرف 02   إدارة أسواق التجزئة عرفة سید سالم 
 
658.8/عرف 02   إدارة أسواق التجزئة عرفة سید سالم 
 
658.8/عرف 02   إدارة أسواق التجزئة عرفة السید سالم 
 
368/ناص 03  بین النظریة والتطبیقإدارة أعمال التأمین  ناصر محمد جودت   
 
336.7/الم 07  البورصات- منشآت التأمین-البنوك: إدارة المنشآت المتخصصة  المغربي عبد الحمید عبد الفتاح   
 
65.012.4/الش 02   إدارة المنشآت المعاصرة الشبلي ھیثم حمود 
 
65.012.4/الش 04   إدارة المنشآت المعاصرة الشبلي ھیثم حمود 
 
65.011.3/الب 02   إدارة المنشآت اإلنتاجیة البسیوني رضا إسماعیل 
 
336.74/الس 02   إدارة المؤسسات المالیة المتخصصة السعودي جمیل 
 
336.71/الع 02   إدارة المؤسسات المالیة والمصرفیة العبیدي رائد عبد الخالق عبد هللا 
 
65.012.4/عقل 02   إدارة المؤسسات الدولیة عقلھ محمد یوسف 
 
65.012.4/عقل 02   إدارة المؤسسات الدولیة عقلھ محمد یوسف 
 
070/سعي 06  دراسة في الواقع و المستحدثات: إدارة المؤسسات الصحفیة  سعید ربیع عبد الجواد   
 
334.724/طلح 02  منظور إستراتیجي: إدارة المؤسسات العاملة في الدول النامیة  طلحة أحمد عثمان   
 
65.012.4/عبو 03  وأسس تطبیق الوظائف اإلداریة علیھا: إدارة المؤسسات العامة  عبوي زید مینر   
 
65.012.4/عبو 02   إدارة المؤسسات العامة وأسس تطبیق الوظائف اإلداریة علیھا عبوي زید منیر 
 
65.011.8/الس 03  اإلصالح و التطویر: إدارة المؤسسات الغجتماعیة  السروجي طلعت مصطفى   
 
65.011.8/الس 03  اإلصالح و التطویر: إدارة المؤسسات اإلجتماعیة  السروجي طلعت مصطفى   
 
65.011.8/الخ 03   إدارة المؤسسات ااإلجتماعیة الخطیب راغب أحمد 
 
658.15/علي 02   إدارة المؤسسات واألسواق المالیة من منظور اإلدارة علي محمد موسي أحمد 
آلیاتالمالیةالعالمیة بین       ( ... 
 
65.014/مسا 03   MANAGING ORGANIZATIONS = إدارة المنظمات مساعدة ماجد عبد المھدي 
 
347.235/خلي 02  ملكیة الطبقات،مأمور إتحاد: إدارة المال الشائع والتصرف فیھ  خلیل أحمد محمود   
 ...المالك،ملكیة األسر    
 
347.235/خلي 02  ملكیة الطبقات،مأمور إتحاد: مال الشائع والتصرف فیھ إدارة ال خلیل أحمد محمود   
 ...المالك،ملكیة األسر    
 
336.11/عجا 02  تخطیط وسیاسات وتعبئة الموارد وإدارة: إدارة المال العام  عجام میثم صاحب عجام   
 الصروفات العامة    
 
658.15/الص 02   إدارة المال و تحلیل ھیكلھ الصیرفي محمد 
 
658.84/لصا 02   إدارة المبیعات الصیرفي محمد 
 
658.84/الص 05   إدارة المبیعات الصیرفي محمد 
 
658.84/ربا 03   إدارة المبیعات ربابعة علي 
 
658.84/الص 02   إدارة المبیعات الصمیدعي محمود جاسم 
 
658.84/مصط 02   إدارة المبیعات مصطفي أشرف خلیل 
 
658.84/الز 02  لي فالحالزعبي ع  منظور تطبیقي وظیفي: إدارة المبیعات    
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658.84/الع 02  مدخل كمي و سلوكي و إداري: إدارة المبیعات  العسكري أحمد شاكر   
 
658.84/الط 02  تطبیقاتمفاھیم و: إدارة المبیعات  الطائي حمید عبد النبي   
 
658.84/عبي 01   إدارة المبیعات و البیع الشخصي عبیدات محمد 
 
658.84/عبي 02   إدارة المبیعات والبیع الشخصي عبیدات محمد 
 
65.011.3/موس 03   إدارة المخاطر موسى شقیري نوري 
 
65.011.3/وار 02  قید الحیاة ااألمور الحرجة للنجاح والبقاءعلى: إدارة المخاطر  وارنج أالن   
 ...في القرن الحادى و    
 
65.011.3/ت/ھند 02  عقود الخیارات:  3.ج: إدارة المخاطر  ھندى منیر إبراھیم   
 
65.011.3/ت/ھند 02  عقود الخیارات:  3.ج: إدارة المخاطر  ھندى منیر إبراھیم   
 
65.011.3/الر 03   إدارة المخاطر المالیة الراوي خالد وھیب 
 
65.011.3/لرا 02   إدارة المخاطر المالیة الراوي خالد وھیب 
 
65.011.3/الر 02   إدارة المخاطر المالیة الراوي خالد وھیب 
 
338.14/طاه 02   إدارة المخاطر الزراعیة طاھري فاطمة الزھراء محمد 
 
65.011.3/أ/ھند 02  التوریق:  1.ج: ات التوریق والمشتق: إدارة المخاطر بإستخدام  ھندى منیر إبراھیم   
 
65.011.3/أ/ھند 02  التوریق:  1.ج: التوریق والمشتقات : إدارة المخاطر بإستخدام  ھندى منیر إبراھیم   
 
64.066.8/بور 05   إدارة المخاطر و األزمات و االمن بورودزیكیس إدوارد 
 
64.006.8/بور 03   إدارة المخاطر واألزمات واألمن بوروزیكس ادوارد 
 
336.581/مطر 02   إدارة المحافظ االستثماریة مطر محمد 
 
65.011.3/درو 02   إدارة األخطار و إستراتیجیات التأمین المتطور في إتفاقیات درویش محمد كامل 
 الجات    
 
658.71/مصط 02   إدارة المخزون والمواد مصطفى محمد محمود 
 
658.71/مصط 02  زون والموادإدارة المخ مصطفى محمد محمود   
 
65.011.3/الص 01   إدارة األزمات الصیرفي محمد 
 
65.011.3/جاد 03   إدارة األزمات جاد هللا محمود 
 
65.011.3/جاد 02   إدارة األزمات جاد هللا محمود 
 
65.011.3/جاد 02   إدارة األزمات جاد هللا محمود 
 
65.011.3/أبو 12  مدخل متكامل: ات إدارة األزم أبو فارة یوسف أحمد   
 
65.011.3/أبو 02  مدخل متكامل: إدارة األزمات  أبو فارة یوسف أحمد   
 
338.124.4:336:3/الح 02  المشكالت اإلقتصادیة والمالیة واإلداریة: إدارة األزمات  الحریري محمد سرور   
  5   
 
338.124.4:336:3/الح 02  الت اإلقتصادیة والمالیة واإلداریةالمشك: إدارة األزمات  الحریري محمد سرور   
  5   
 
65.011.3/الم 02   إدارة األزمات البیعیة والتسویقیة المرسي جمال الدین 
 
339.747:336:330/الد 02   إدارة األزمات الدولیة المالیة واإلقتصادیة الدلیمي حمد فواز 
 
339.747:336:330/الد 02  لدولیة المالیة واإلقتصادیةإدارة األزمات ا الدلیمي حمد فواز   
 
65.011.3/زاق 03   إدارة األزمات الدولیة في ظل النظام العالمي الجدید زاقود عبد السالم جمعة 
 
65.011.3/الح 02   إدارة األزمات اإلقتصادیة وطرق حل المشكالت اإلداریة الحریري محمد سرور 
 
65.011.3/عبا 05  لمنشآت التجاریةإدارة األزمات في ا عباس صالح   
 
338.14/الم 02   إدارة األزمات في العالقات الدولیة المغربي طارق صالح عبد النبي 
 
338.14/الم 02   إدارة األزمات في العالقات الدولیة المغربي طارق صالح عبد النبي 
 
65.012.261/الج 05   إدارة المشاریع الجبوري عبد الرحمن 
 
65.012.261/الع 01  عباسي غالبال   إدارة المشاریع 
 
65.012.261/دود 03   إدارة المشاریع دودین أحمد یوسف 
 
65.012.261/الف 01  منھج كمي: إدارة المشاریع  الفضل مؤید   
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65.012.261/الع 02  منھج كمي: ع إدارة المشاری العبیدي محمود   
 
65.012.261/الع 02  منھج كمي: إدارة المشاریع  العبیدي محمود   
 
65.012.261/دود 02  نظري وكمي: إدارة المشاریع المعاصرة  دودین أحمد یوسف   
 
65.012.261/دود 02  نظري و كمي(إدارة المشاریع المعاصرة دودین أحمد یوسف  ) 
 
65.012.4/عفا 02  د هللاعفانھ جھاد عب   إدارة المشاریع الصغیرة 
 
65.012.4/عفا 02   إدارة المشاریع الصغیرة عفانھ جھاد عبد هللا 
 
65.012.261/الح   دراسة و تقریر الجدوى: إدارة المشاریع اإلنمائیة  الحواري نظال   
 
65.012.261/بلو 02   إدارة المشاریع و دراسة جدواھا اإلقتصادیة بلوط حسن إبرھیم 
 
336.71/أبو 02  مدخل تحلیلي كمي معاصر: إدارة المصاریف  أبو حمد آل علي رضا صاحب   
 
336.71/الش 05  الواقع و التطبیقات العملیة: إدارة المصاریف  الشمري صادق راشد   
 
336.71/الص 06   إدارة المصارف الصیرفي محمد 
 
336.71/جبر 02   إدارة المصارف جبر ھشام 
 
336.71/حنف 03  تحلیل القوائم-السیاسات المصرفیة: إدارة المصارف  حنفي عبد الغفار   
الجوانب التنظیمیة في- المالیة      ... 
 
336.71/حنف 06  السیاسات المصرفیة،تحلیل القوائم المالیة،: إدارة المصارف  حنفي عبد الغفار   
 ...الجوانب التنظیمیة في    
 
336.71/الع 03  یدالعلي أسعد حم  مدخل إدارة المخاطر: إدارة المصارف التجاریة    
 
336.71/الع 03  مدخل إدارة المخاطر: إدارة المصارف التجاریة  العلي أسعد حمید   
 
336.71)28/(عري 02  مدخل حدیث: إدارة المصارف اإلسالمیة  عریقات حربي محمد   
 
336.71)28/(عري 02  مدخل حدیث: سالمیة إدارة المصارف اإل عریقات حربي محمد   
 
658.71/موس 04   إدارة المشتریات موسى غانم فنجان 
 
658.71/الص 04   إدارة المشتریات و المبیعات و المخازن الصیرفي محمد 
 
658.71/زھي 02   إدارة المشتریات والمخازن زھیر مصطفى 
 
658.71/زھي 02   إدارة المشتریات والمخازن زھیر مصطفى 
 
614.2/نصي 02   إدارة المستشفیات نصیرات فرید توفیق 
 
658.15/الد 03   إدارة المشتقات المالیة الدوري مؤید عبد الرحمان 
 
65.012.4/برس 03   إدارة المشروعات برس یورك 
 
65.012.4/الب 04   إدارة المشروعات البسیوني رضا إسماعیل 
 
65.012.4/الع 04  الصغیرة إدارة المشروعات العطیة ماجدة   
 
65.012.4/الص 05   إدارة المشروعات الصغیرة الضالعین علي 
 
65.012.4/الع 02   إدارة المشروعات الصغیرة العطیة ماجدة 
 
65.012.4/الم 03  من األلف إلى الیاء: إدارة المشروعات الصغیرة  المنصور كاسر نصر   
 
65.012.4/عمر 03  مدخل بیئي مقارن: صغیرة إدارة المشروعات ال عمر أیمن علي   
 
65.012.4/الح 02  مدخل إستراتیجي للمنافسة و التمیز: إدارة المشروعات الصغیرة  الحسیني فالح حسن   
 
65.012.4/أبو 07  كیف تصبح رجل أعمال ناجح،: إدارة المشروعات الصغیرة  أبو ناعم عبد الحمید مصطفى   
 كیف تصبحین سیدة اعمال ناجحة    
 
65.012.4/الع 03   إدارة المشروعات العامة العلي عبد الستار محمد 
 
65.012.4/عسا 03  المؤسسات العامة، الھیئات العامة،: إدارة المشروعات العامة  عساف عبد المعطي   
 الشركات العامة    
 
65.012.261/الع 05  دراسة و تقریر الجدوى: إدارة المشروعات اإلنمائیة  العتیبي ضرار   
 
65.012.4/الن 04  دلیل رجال: إدارة المشروعات و األعمال صغیرة الحجم  النجار فرید راغب   
 ...األعمال و المھن الحرة و اإل    
 
658.84/أبو 02   إدارة األسعار في األسواق التقلیدیة واإللكترونیة وأسواق المیاه أبو فارة یوسف 
 
658.84/أبو 02  سعار في األسواق التقلیدیة واإللكترونیة وأسواق المیاهإدارة األ أبو فارة یوسف   
 
 الصفحة 107 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
65.012.4/الب 02   إدارة األعمال البسیوني رضا إسماعیل 
 
65.012.4/إدر 07  قاتنظریات ونماذج و تطبی: إدارة األعمال  إدریس ثابت عبد الرحمان   
 
65.012.4/توف 05  مدخل وظیفي: إدارة األعمال  توفیق جمیل أحمد   
 
65.012.4/عبا 03  وفق منظور معاصر: إدارة األعمال  عباس أنس عبد الباسط   
 
354.83/الس 02   إدارة األعمال المزرعیة السمائري ھاشم علوان 
 
65.012.45/عوا 03  بین النظریة والتطبیق: لحدیثة إدارة األعمال ا عواد فتحي أحمد ذیاب   
 
65.012.4/دود 03  وضائف المنظمة: إدارة األعمال الحدیثة  دودین أحمد یوسف   
 
35.075.1/محم 02   إدارة األعمال الحكومیة محمد موفق حدید 
 
35.075.1/الص 06   إدارة األعمال الحكومیة الصیرفي محمد 
 
65.012.4/الص 02  مالصمیدعي محمود جاس   إدارة األعمال الدولیة 
 
65.012.4/كام 03   إدارة األعمال الدولیة كامل مصطفى 
 
65.012.4/الخ 03   إدارة األعمال الدولیة الخضر علي إبراھیم 
 
65.012.4/دیر 02   إدارة األعمال الدولیة دیري زاھد محمد 
 
65.012.4/دیر 02   إدارة األعمال الدولیة دیري زاھد محمد 
 
65.012.4/الع 03   إدارة األعمال الدولیة العكة محمود 
 
65.012.4/عام 03   إدارة األعمال الدولیة عامر سامح عبد المطلب 
 
65.012.4/الع 03   إدارة األعمال الدولیة العكة محمد 
 
65.012.4/دیر 02   إدارة األعمال الدولیة دیري زاھد محمد 
 
65.012.4/الد 03  طلكالدوري زكریا م  منظور سلوكي و استراتیجي: إدارة األعمال الدولیة    
 
65.012.4/أبو 02  مدخل استیراتیجي معاصر: إدارة األعمال الدولیة  أبو قحف عبد السالم   
 
65.012.4/جاد 02  التطبیقات -اإلستراتیجیات - األساسیات: إدارة األعمال الدولیة  الرب سید محمد   
 
65.012.4/عبا 06  عليعباس   اإلطار العام: إدارة األعمال الدولیة    
 
65.012.4)100/(الن 05  إستراتیجیات الشركات عابرة: إدارة األعمال الدولیة و العالمیة  النجار فرید   
 ... القارات الدولیة    
 
65.017.3/برن 03  أبعاد للریادة: إدارة األعمال الصغیرة  برنوطي سعاد نائف   
 
65.017.3/برن 02  أبعاد للریادة: إدارة األعمال الصغیرة  برنوطي سعاد نائف   
 
65.012.4/كاف 03  كمي -مدخل إستیراتیجي: إدارة األعمال الوجستیة  كافي مصطفي یوسف   
 
65.012.4/عبا 02   إدارة األعمال وفق منظور معاصر عباس أنس عبد الباسط 
 
65.012.4/عبا 02  ألعمال وفق منظور معاصرإدارة ا عباس أنس عبد الباسط   
 
65.012.4/الط 02   إدارة المعرفة الطاھر أسمھان ماجد 
 
65.012.3/كرم 02  مدخل تطبیقي: إدارة المعرفة  كرماللي سلطان   
 
65.012.4/الم 02  الممارسات و المفاھیم: إدارة المعرفة  الملكاوي إبراھیم الخلوف   
 
65.012.4/نجم 02  المفاھیم و اإلستراتجیات و العملیات: ة المعرفة إدار نجم عبود نجم   
 
65.012.4/طیط 03  التحدیات و التقنیات و الحلول: إدارة المعرفة  طیطي خضر مصباح إسماعیل   
 
65.012.4/طیط 02  التحدیات والتقنیات والحلول: إدارة المعرفة  طیطي خضر مصباح إسماعیل   
 
65.012.4/طیط 02  إسماعیلطیطي خضر مصباح   التحدیات والتقنیات والحلول: إدارة المعرفة    
 
65.012.4/الش 03  الرأسمالیة بدیال: إدارة المعرفة  الشیمي حسن عبد الرحمن   . 
 
65.012.4/ھمش 03  الطریق الى التمیز والریادة: إدارة المعرفة  ھمشري عمر أحمد   
 
65.012.4/جرا 03   knowledge management = إدارة المعرفة جرادات محمد سعود 
 
65.012.4/الج 03   إدارة المعرفة في منظمات األعمال و عالقاتھا بالمداخل اإلداریة الجاموس عبد الرحمن 
مدخل: الحدیثة       ... 
 
65.012.4/الج 02   إدارة المعرفة في منظمات األعمال وعالقاتھا بالمداخل اإلداریة الجاموس عبد الرحمان 
مدخل تح: ثة الحدی     ... 
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65.012.4/ألن 02   إدارة المعرفة في إطار نظم ذكاء األعمال الناصر عامرعبد الرزاق 
 
65.012.4/مسل 02   إدارة المعرفة وتكنولوجیا المعرفة مسلم عبد هللا حسن 
 
65.012.45/كاف 02   إدارة المفاوضات كافي مصطفي یوسف 
 
658.3/عقل 02   إدارة األفراد عقلة محمد یوسف 
 
658.3/عقل 02   إدارة األفراد عقلة محمد یوسف 
 
331.214.3/الص 02   إدارة األفراد و العالقات اإلنسانیة الصیرفي محمد 
 
658.3/أحم 02  ةالموارد البشری( إدارة األفراد أحمد محمد موسي   H.R) : بین النظریة والتطبیق 
 
658.71/الع 04  مدخل إداري ومحاسبي: إدارة المواد  العالق بشیر   
 
658.7/عبي 02   إدارة المواد الشراء والتخزین عبیدات سلیمان خالد 
 
658.7/عبي 02   إدارة المواد الشراء والتخزین عبیدات سلیمان خالد 
 
640.4:658.7/حجا 03  د حافظحجازي محم  التخزین: اإلستالم : الشراء : إدارة المواد في المنظمات الفندقیة   . 
 
658.71/حنف 02  المشتریات و المخازن: إدارة المواد و اإلمداد  حنفي عبد الغفار   
 
658.7/الف 02  منھج كمي: إدارة المواد والمشتریات  الفضل مؤید   
 
658.7/الف 02  منھج كمي: المشتریات إدارة المواد و الفضل مؤید   
 
658.56/الط 02   إدارة المواد والجودة الشاملة الطاھر عالء فرج 
 
658.56/الط 02   إدارة المواد والجودة الشاملة الطاھر عالء فرج 
 
658.7/الص 02   إدارة المواد والشراء والتخزین بین النظریة والتطبیق الكمي الصیرفي محمد عبد الفتاح 
 
65.012.41/ حمد  07   إدارة الموارد البشریة حمداوي وسیلة 
 
65.012.41/مار 06   إدارة الموارد البشریة مارك لوغال جان 
 
65.012.41/إبر 03   إدارة الموارد البشریة إبراھیم محمد محمد 
 
65.012.41/حسو 03   إدارة الموارد البشریة حسونھ فیصل 
 
65.012.41/الص 04  ارة الموارد البشریةإد الصیرفي محمد   
 
65.012.41/حمو 06   إدارة الموارد البشریة حمود خضیر كاظم 
 
65.012.41/عبد 02   إدارة الموارد البشریة عبد الباقي صالح الدین 
 
65.012.41/عبد 03   إدارة الموارد البشریة عبد الباقي صالح الدین 
 
65.012.41/عبا 03  لموارد البشریةإدارة ا عباس أنس عبد الباسط   
 
65.012.41/دیر 03   إدارة الموارد البشریة دیري زاھد محمد 
 
65.012.41/جود 03   إدارة الموارد البشریة جودة محفوظ أحمد 
 
65.012.41/حمو 03   إدارة الموارد البشریة حمود خضیر كاظم 
 
65.012.41/نور 03   إدارة الموارد البشریة نوري منیر 
 
65.012.41/عبد 03   إدارة الموارد البشریة عبد النبي محمد أحمد 
 
65.012.41/عبد 03   إدارة الموارد البشریة عبد النبي محمد أحمد 
 
65.012.41/نور 03   إدارة الموارد البشریة نوري منیر 
 
65.012.41/حمو 03   إدارة الموارد البشریة حمود خضیر كاظم 
 
65.012.41/جود 03  أحمدجودة محفوظ    إدارة الموارد البشریة 
 
65.012.41/دیر 03   إدارة الموارد البشریة دیري زاھد محمد 
 
65.012.41/عبا 03   إدارة الموارد البشریة عباس أنس عبد الباسط 
 
65.012.41/نصر 03   إدارة الموارد البشریة نصر هللا حنا 
 
65.012.41/حار 29  لبشریةإدارة الموارد ا حاروش نور الدین   
 
65.012.41/حنا 03   إدارة الموارد البشریة حنا نصر هللا 
 
65.012.41/نور 03   إدارة الموارد البشریة نوري منیر 
 
65.012.41/عبا 03   إدارة الموارد البشریة عباس سھیلة محمد 
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65.012.41/نصر 03   إدارة الموارد البشریة نصر هللا حنا 
 
65.012.41/األ 02   إدارة الموارد البشریة األشھب نوال عبد الكریم 
 
65.012.41/الك 02   إدارة الموارد البشریة الكرخي مجید 
 
65.012.4/حمو 02   إدارة الموارد البشریة حمود خضیر كاظم 
 
65.012.41/كاف 02  سفكافي مصطفي یو  تنموي-من منظور إداري: إدارة الموارد البشریة   - 
عمومي- تكنولوجي      
 
65.012.41/صاب 03  مدخل معاصر: إدارة الموارد البشریة  صابر محمد عبد العلیم   
 
65.012.41/صاب 03  مدخل معاصر: إدارة الموارد البشریة  صابر محمد عبد العلیم   
 
65.012.41/عبا 04  مدعباس سھیلة مح  مدخل استراتیجي: إدارة الموارد البشریة    
 
65.012.41/الس 03  مدخل إستیراتیجي: إدارة الموارد البشریة  السالم مؤید سعید   
 
65.012.41/الھ 04  مدحل إستراتیجي: إدارة الموارد البشریة  الھیتي خالد عبد الرحیم   
 
65.012.41/الس 03  مدخل إستراتیجي: لبشریة إدارة الموارد ا السالم مؤید سعید   
 
65.012.41/الس 03  مدخل إستراتیجي: إدارة الموارد البشریة  السالم مؤید سعید   
 
65.012.41/الط 01  مدخل إسترتیجي متكامل: إدارة الموارد البشریة  الطائي یوسف حجیم   
 
65.012.41/عبد 03  اإلستراتیجیة- األبعاد- م واألسسالمفاھی: إدارة الموارد البشریة  عبد الرحمان بن عنتر   
 
65.012.41/عبد 03  اإلستراتیجیة- األبعاد- المفاھیم واألسس: إدارة الموارد البشریة  عبد الرحمان بن عنتر   
 
65.012.41/جوه 02  السكرتاریة- التدریب-التنظیم: إدارة الموارد البشریة  جوھر عبد هللا حسین   
 
65.012.41/جوه 02  السكرتاریة- التدریب-التنظیم: إدارة الموارد البشریة   حسینجوھر عبد هللا   
 
65.012.41/حسن 03  المتغیرات-تقییم االداء- تنمیة المدیرین: إدارة الموارد البشریة  حسن راویة   
تعویضات- البیئیة     ... 
 
65.012.41/حسن 03  المتغیرات-تقییم االداء- تنمیة المدیرین: إدارة الموارد البشریة  حسن راویة   
تعویضات- البیئیة     ... 
 
65.012.41/حاف 03  بین الفكر التقلیدي و المعاصر: إدارة الموارد البشریة  حافظ محمد عبده   
 
65.012.41/الم 03  دلیل علمي: إدارة الموارد البشریة  المعایطة روال نایف   
 
65.012.41/حسن 02  مستقبلیة رؤیة: إدارة الموارد البشریة  حسن راویھ   
 
65.012.41/مصط 02  رؤیة إستراتیجیة معاصرة: إدارة الموارد البشریة  مصطفى أحمد سید   
 
65.012.41/شاو 02  إدارة األفراد: إدارة الموارد البشریة  شاویش مصطفى نجیب   
 
65.012.41/برن 02  إدارة األفراد: إدارة الموارد البشریة  برنوطي سعاد نائف   
 
65.012.41/شاو 03  إدارة األفراد: إدارة الموارد البشریة  شاویش مصطفى نجیب   
 
65.012.41/شاو 03  إدارة األفراد: إدارة الموارد البشریة  شاویش مصطفى نجیب   
 
65.012.41/شاو 02  إدارةاألفراد: إدارة الموارد البشریة  شاویش مصطفى نجیب   
 
65.012.41/أبو 03  إطار نظري وحالت عملیة: إدارة الموارد البشریة  أبو شیخة نادر أحمد   
 
65.012.41/أبو 03  إطار نظري وحالت عملیة: إدارة الموارد البشریة  أبو شیخة نادر أحمد   
 
65.012.41/أبو 02  إطار نظري وحاالت عملیة: إدارة الموارد البشریة  أبو شیخة نادر أخمد   
 
65.012.41/ساع 03  ة الموارد البشریة من النظریة إلى التطبیقإدار ساعاتي أمین   
 
65.012.41/ساع 03  إلى التطبیق..إدارة الموارد البشریة من النظریة ساعاتي أمین   
 
65.012.41/عقي 02  بعدإستراتیجي: إدارة الموارد البشریة المعاصرة  عقیلي عمر وصفي   
 
65.012.41/عبا 01  دولیةإدارة الموارد البشریة ال عباس علي   
 
65.012.41/حاف 03   إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي والمعاصر حافظ محمد عبده 
 
65.012.41/حاف 03   إدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي والمعاصر حافظ محمد عبده 
 
65.012.41/حاف 03  المعاصرإدارة الموارد البشریة بین الفكر التقلیدي و حافظ محمد عبده  . 
 
65.012.41/خلي 02   إدارة الموارد البشریة في المنشآت السیاحیة والفندقیة خلیفة قصي قحطان 
 
65.012.41/درة 03  منحى: إدارة الموارد البشریة في القرن الحادي و العشرین  درة عبد الباري إبراھیم   
 نظمي    
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65.012.41/درة 02  منحنى: إدارة الموارد البشریة في القرن الحادي والعشرین  درة عبد الباري إبراھیم   
 نظمي    
 
65.012.41/حسن 03   إدارة الموارد البشریة في القطاع العام حسن حسام إبراھیم 
 
65.012.41/الج 02  موارد البشریة في الفنادقإدارة ال الجمیلي قصي قحطان خلیفة   
 
65.012.41/برب 03   إدارة الموارد البشریة إتجاھات وممارسات بربر كامل 
 
65.012.41/الم 02   إدارة الموارد البشریة و تأثیرات العولمة علیھا الموسوي سنان 
 
65.012.323/عدو 22  سة نظریةدرا: إدارة الموارد البشریة والسلوك التنظیمي  عدون ناصر دادي   
 وتطبیقیة    
 
65.021.41/عدو 10  دراسة نظریة: إدارة الموارد البشریة والسلوك التنظیمي  عدون ناصر دادي   
 وتطبیقیة    
 
65.012.41/علي 02   إدارة الموارد البشریة وتنمیتھا الحویلي عزام علي 
 
65.012.41/الل 02  میتھاإدارة الموارد البشریة وتن اللبدي نزار عوني   
 
647/شلب 03   إدارة الموارد في ظل متغیرات العصر شلبي وفاء فؤاد 
 
647/شلب 03   إدارة الموارد في ظل متغیرات العصر شلبي وفاء فؤاد 
 
336.142.5/الد 03   إدارة الموازنات العامة الدوري مؤید عبد الرحمان 
 
336.142.5/الد 03  وازنات العامةإدارة الم الدوري مؤید عبد الرحمان   
 
65.012.41/حمو 03   إدارة المواھب و الكفاءات البشریة حمود خضیر كاظم 
 
65.012.4/مصط 01   إدارة اللوجستیات مصطفى نھال فرید 
 
336.53/الز 02   إدارة االستثمار و التمویل الزبیدي حمزة محمود 
 
331.214.3/الس 01  ة اإلنتاجیةإدارة االفراد لرفع الكفاء السلمي على   
 
159.923/ماه 02   إدارة الذات ماھر أحمد 
 
159.923/الص 03  سلسلة اصدارات التدریب اإلداري: إدارة الذات  الصیرفي محمد   . 
 
368.013/عبو 04   إدارة التأمین و المخاطر عبوي زید منیر 
 
368.013/فیا 02   إدارة التأمین والمخاطر فیاض عرفات إبراھیم 
 
368.013/الط 02   إدارة التأمین والمخاطر الطائي یوسف حجیم 
 
368.013/الط 02   إدارة التأمین والمخاطر الطائي یوسف حجیم 
 
368.013/فیا 02   إدارة التأمین والمخاطر فیاض عرفات إبراھیم 
 
368.013/مسل 02   إدارة التأمین والمخاطر مسلم عبد هللا حسن 
 
330.34/الع 02  لھ نائل عبد الحافظالعوام  التطبیقات العلمیة- النظریات- األسس: إدارة التنمیة    
 
330.34/الع 02  التطبیقات العلمیة- النظریات- األسس: إدارة التنمیة  العواملھ نائل عبد الحافظ   
 
336.717.06/الص 02   إدارة البنوك الصیرفي محمد عبد الفتاح 
 
336.717.06/سلط 06   إدارة البنوك سلطان محمد سعید 
 
336.717.06/الح 09  مدخل كمي و إستراتیجي معاصر: إدارة البنوك  الحسیني فالح حسن   
 
336.717.06/الح 05   إدارة البنوك مدخل كمي و إستراتیجي معاصر الحسیني فالح حسن 
 
336.71) 28/ (الر 03  ق المالإدارة البنوك األسالمیة بعد عولمة أسوا الردادي محمد بن سالم   
 
336.717.06/ألش 03   إدارة البنوك المعاصرة أل شبیب درید كامل 
 
336.71/آلش 02   إدارة البنوك المعاصرة آل شبیب درید كامل 
 
336.71)28/(الع 03   إدارة البنوك االسالمیة العزعزي شھاب احمد سعید 
 
336.717.061/ھند 02  مدخل إتخاذ القرارات: یة إدارة البنوك التجار ھندى منیر إبراھیم   
 
336.717.061/ھند 02  مدخل إتخاذ القرارات: إدارة البنوك التجاریة  ھندى منیر إبراھیم   
 
336.717.061/ھند 02  مدخل إتخاذ القرارات: إدارة البنوك التجاریة  ھندى منیر إبراھیم   
 
)28(336.71/الر 02  میة بعد عولمة أسواق المالإدارة البنوك اإلسال الردادي محمد بن مسلم   
 
336.7/الب 02   إدارة البنوك و بورصات األوراق المالیة البیاتي فارس رشید 
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65.012.61/الد 03  األلفیة في منظمات أعمال: إدارة التمكین وإقتصادیات الثقة  الدوري زكریا مطلك   
 الثالثة    
 
339.543/علي 03   إدارة التخلیص الجمركي علیمان خالد علیان 
 
339.543/علي 03   إدارة التخلیص الجمركي علیمان خالد علیان 
 
336.717.06/طال 03   إدارة التحدیات اإلستراتیجیة في البنوك فرحان طالب عالء 
 
303.823/أحم 03  تخطیط والتنظیمإدارة ال حسن أحمد محمد   
 
658.8/الع 03  منظور تطبیقي: إدارة التجزئة  العوامرة محمد عبد هللا   
 
349.6/الع 02  نظم ومتطلبات وتطبیقات: إدارة البیئة  العزاوي نجم   ISO 14000 
 
349.6/الع 08  نظم ومتطلبات وتطبیقات: إدارة البیئة  العزاوي نجم   ISO14000 
 
349.6/قاس 01  خالد مصطفى قاسم   إدارة البیئة و التنمیة المستدامة في ظل العولمة المعاصرة 
 
330.4/الم 02   إدارة البرمجیات المھدراوي سعد عبد الستار 
 
658.8/شال 03   إدارة الترویج و اإلتصاالت شالل عنبر إبراھیم 
 
658.84/الز 03  مدخل تطبیقي إستراتیجي:  إدارة الترویج و اإلتصاالت التسویقیة الزغبي علي فالح   
 
658.8/شال 03   إدارة الترویج واإلتصاالت شالش عنبر إبراھیم 
 
658.8/شال 03   إدارة الترویج واإلتصاالت شالش عنبر إبراھیم 
 
658.8/شال 06   إدارة الترویج واإلتصاالت شالش عنبر إبراھیم 
 
658.84/الز 04  مدخل تطبیقي إستراتیجي: تصاالت التسویقیة إدارة الترویج واإل الزعبي علي فالح   
 
659.131.1/الز 02  مدخل معاصر: إدارة الترویج واإلعالن التجاري  الزعبي علي فالح   
 
658.8/الب 03   إدارة التسویق البسیوني رضا إسماعیل 
 
658.8/ضمر 03   إدارة التسویق ضمره دعاء مسعود 
 
658.8/الص 07  ة التسویقإدار الصیرفي محمد   
 
658.8/الص 03   إدارة التسویق الصیرفي محمد 
 
658.8/عبد 04   إدارة التسویق عبد الفتاح محمد سعید 
 
658.8/الع 01   إدارة التسویق العبدلي قحطان 
 
658.8/الع 01   إدارة التسویق العبدلي قحطان 
 
658.8/أحم 03   إدارة التسویق أحمد علي محمد الحاج 
 
658.8/بال 03   إدارة التسویق البكري ثامر یاسر 
 
658.8/الب 03   إدارة التسویق البكري ثامر یاسر 
 
658.8/أحم 03   إدارة التسویق أحمد علي محمد الحاج 
 
658.8/الع 03   إدارة التسویق العبدلي قحطان 
 
658.8/الز 06  منظور تطبیقي إستراتیجي: إدارة التسویق  الزعبي علي فالح   
 
658.8/الز 03  منظور تطبیقي إستراتیجي: إدارة التسویق  الزعبي علي فالح   
 
658.8/أبو 02  مدخل معاصر: إدارة التسویق  أبو النجا محمد عبد العظیم   
 
658.8/أبو 03  مدخل معاصر: إدارة التسویق  أبو النجا محمد عبد العظیم   
 
658.8/معل 02  مدخل استیراتیجي متكامل: إدارة التسویق  معال ناجي ذیب   
 
658.8/الص 04  مفاھیم و أسس: إدارة التسویق  الصمیدعي محمود جاسم   
 
658.8/الل 02  أفكار وتوجیھات جدیدة: إدارة التسویق  الالمي غسان قاسم   
 
658.8/الص 05  التحلیل،التخطیط،الرقابة: إدارة التسویق  الصمیدعي محمود جاسم   
 
658.8/الن 03   marketing management = إدارة التسویق النسور إیاد عبد الفتاح 
 
658.8/دود 02   إدارة التسویق المعاصر دودین أحمد یوسف 
 
338.486.1/الح 03   إدارة التسویق السیاحي الحدید إبراھیم إسماعیل 
 
338.486.1/الح 03   إدارة التسویق السیاحي الحدید ابراھیم اسماعیل 
 
658.8/يسو 03   إدارة التسویق في المنظمات غیر الربحیة سویدان نظام موسى 
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658.8/سوي 02   إدارة التسویق في المنظمات غیر الربحیة سویدان نظام موسى 
 
658.8/سوي 03  لمنظمات غیر الربحیةإدارة التسویق في ا سویدان نظام موسى   
 
658.8/الص 06   إدارة التسویق في بیئة العولمة و اإلنترنت الصحن محمد فرید 
 
658.8/نوت 03   إدارة التسویق و المبیعات نوتس كویك 
 
657.4/الق 03   إدارة التكلفة و تحلیل الربحیة القباني ثناء على 
 
657.4/الق 03  ة وتحلیل الربحیةإدارة التكلف القباني ثناء علي   
 
378.11/الظ 03   إدارة التعلیم العالي الظاھر نعیم إبراھیم 
 
35.071/ماه 02   إدارة التغییر ماھر أحمد 
 
35.071/الط 03  التحدیات و اإلستراتیجیات للمدراء المعاصرین: إدارة التغییر  الطیطي خضر مصباح إسماعیل   
 
35.071/الط 02  سماعیلالطیطي خضر مصباح إ  التحدیات واإلستراتیجیات للمدراء المعاصرین: إدارة التغییر    
 
35.071/الط 02  التحدیات واإلستراتیجیات للمدراء المعاصرین: إدارة التغییر  الطیطي خضر مصباح إسماعیل   
 
35.071)73/(الج 02  انموذجاإدارة التغییر اإلستیراتیجیة األمریكیة الشاملة  الجنابي حازم حمد موسي   
 
35.071/جرا 03   change and development = إدارة التغییر و التطویر جرادات ناصر 
    management 
 
339.1- 051/الع 02   إدارة التفاوض العالق بشیر 
 
339.1- 051/عام 02   إدارة التفاوض عامر سامح عبد المطلب 
 
339.1- 051/عام 02  فاوضإدارة الت عامر سامح عبد المطلب   
 
339.1- 051/الع 02   إدارة التفاوض العالق بشیر 
 
339.1- 051/عبد 02   إدارة التفاوض الدولي عبد الرحیم عاطف جابر طھ 
 
339.1- 051/عبد 04  مدخل صناعة الصفقات العالمیة في عالم: إدارة التفاوض الدولي  عبد الرحیم عاطف جابر طھ   
 یموج بالتنافسیة    
 
339.1- 051/عبد 02  مدخل صناعة الصفقات العالمیة في عالم: إدارة التفاوض الدولي  عبد الرحیم عاطف جابر طھ   
 یموج بالتنافسیة    
 
327.5/الخ 04  مقدمة في علم إدارة التوتر المحلي والدولي: إدارة التوتر  الخضیري محسن أحمد   
 
336.764/الح 03  یةإدارة البورصات المال الحاج علي توفیق   
 
336.764/الح 02   إدارة البورصات المالیة الحاج علي توفیق 
 
658.8/الص 03  منظور متكامل: إدارة التوزیع  الصمیدعي محمود جاسم   
 
658.8/الص 02  منظور متكامل: إدارة التوزیع  الصمیدعي محمود جاسم   
 
658.8/الز 02  كاملمدخل تطبیقي مت: إدارة التوزیع  الزعبي علي فالح   
 
658.8/الز 02  مدخل تطبیقي متكامل: إدارة التوزیع  الزعبي علي فالح   
 
614.2/بوا 03  مفاھیم، نظریات،: إدارة الخدمات والمؤسسات الصحیة  بواعنة عبد المھدي   
 .وأساسیات في اإلدارة الصحیة    
 
65.012.261/كد 02   إدارة الجدوى اإلقتصادیة كداوي طالل 
 
338.246.025/عبد 03   إدارة الخصخصة بین النظریة والتطبیق عبد الرحیم زاھر محمد 
 
338.246.025/عبد 03   إدارة الخصخصة بین النظریة والتطبیق عبد الرحیم زاھر محمد 
 
368.8/سال 08   إدارة الخطر و التأمین سالم أسامة عزمي 
 
368.013/زید 03   إدارة الخطر و التأمین زیدان سلمان 
 
368.8)28/(عكو 03  منظور إداري كمي وإسالمي: إدارة الخطر والتأمین  عكور سامر محمد   
 
368.8)28/(عكو 03  منظور إداري كمي وإسالمي: إدارة الخطر والتأمین  عكور سامر محمد   
 
658.56/الب 02  تطبیقاتمفاھیم وأسس و: إدارة الجودة مدخل للتمیز والریادة  البراوي نزار عبد المجید   
 
658.56/الب 02  مفاھیم وأسس وتطبیقات: إدارة الجودة مدخل للتمیز والریادة  البراوي نزار عبد المجید   
 
658.56/كاظ 02   إدارة الجودة الشاملة كاظم حمود خضیر 
 
658.56/الط 03   إدارة الجودة الشاملة الطائي رعد عبد هللا 
 
658.56/كاظ 03  رة الجودة الشاملةإدا كاظم حمود خضیر   
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658.56/الج 05   إدارة الجودة الشاملة الحداد عواطف ابراھیم 
 
658.56/حام 03   إدارة الجودة الشاملة حامد فداء محمود 
 
658.56/الك 02   إدارة الجودة الشاملة الكرخي مجید 
 
658.56/جود 02   إدارة الجودة الشاملة جودة محفوظ أحمد 
 
658.56/دود 02   إدارة الجودة الشاملة دودین أحمد یوسف 
 
658.56/ الط 05   ISO و األیزو TQM  إدارة الجودة الشاملة الطائي حمید عبد النبي 
 
658.56/الع 02  إستراتیجي تطبیقي مدخل: إدارة الجودة الشاملة  العزاوي محمد عبد الوھاب   
 
658.56/الع 02  مدخل إستراتیجي تطبیقي: إدارة الجودة الشاملة  العزاوي محمد عبد الوھاب   
 
658.56/مسل 02  معاییر األیزو: إدارة الجودة الشاملة  مسلم عبد هللا   
 
658.56/جود 03  مفاھیم و تطبیقات: إدارة الجودة الشاملة  جودة محفوظ أحمد   
 
658.56/لزا 02  مفاھیم وتطبیقات: إدارة الجودة الشاملة  الزبون عطاء� علي   
 
658.56)28/(الج 02  اإلتقان في الفكر اإلسالمي والمعاصر: إدارة الجودة الشاملة  الجویبر عبد الرحمان   
 
658.56)28/(الج 02  مي والمعاصراإلتقان في الفكر اإلسال: إدارة الجودة الشاملة  الجویبر عبد الرحمان   
 
658.56/مجي 03  تطبیقات في الصناعة والتعلیم: إدارة الجودة الشاملة  مجید سوسن شاكر   
 
658.56/غني 04   TQM : إدارة الجودة الشاملة غنیم أحمد محمد 
 
658.56/بوك 02  9000إدارة الجودة الشاملة آیزو  بوكمیش لعلي محمد الشریف   
 
658.56/بوك 02  لي محمد الشریفبوكمیش لع  9000إدارة الجودة الشاملة آیزو    
 
658.56/الص 01   TQM إدارة الجودة الشاملة الصیرفي محمد 
 
658.56/الص 02   طریقك للحصول على شھادة : TQM إدارة الجودة الشاملة الصیرفي محمد 
 اآلیزو    
 
658.56/الط 02   ISO واآلیزو TQM إدارة الجودة الشاملة الطائي حمید عبد النبي 
 
378.145/الت 02   إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم العالي والمكتبات الترتوري محمد عوض 
 ومراكز المعلومات    
 
378.145/الط 03   إدارة الجودة الشاملة في التعلیم الجامعي الطائي یوسف حجیم 
 
336.71/الو 02  شاملة في الخدمات الم صرفیةإدارة الجودة ال الوادي محمود حسین   
 
336.71/الو 02   إدارة الجودة الشاملة في الخدمات المصرفیة الوادي محمود حسین 
 
336.71/الو 02   إدارة الجودة الشاملة في الخدمات المصرفیة الوادي محمود حسین 
 
657.56:336.71/الو 02  لمصرفیةإدارة الجودة الشاملة في الخدمات ا الوادي محمود حسن   
 
658.56/الس 05   إدارة الجودة الشاملة في القطاعین اإلنتاجي و الخدمي السامرائي مھدي صالح 
 
658.56/نجم 02   إدارة الجودة الشاملة في عصر اإلنترنت نجم نجم عبود 
 
658.56/نجم 02   إدارة الجودة الشاملة في عصر اإلنترنت نجم نجم عبود 
 
658.56/الت 02  مي فوازالتمی  9001إدارة الجودة الشاملة و متطلبات التأھیل لآلیزو    
 
658.56/الب 03  و التقنیات الحدیثة في)الموثوقیة(إدارة الجودة الشاملة و المعولیة البلداوي عبد الحمید عبد المجید   
 ...تطبیقھا و است    
 
658.56/الن 03  و التخطیط التكنولوجي للتمیز وإدارة الجودة الشاملة و اإلنتاجیة  النجار فرید   
 الریادة و التفوق    
 
658.56/خلي 03   إدارة الجودة الشاملة و اإلعتماد األكادیمي في المؤسسات خلیل نبیل سعد 
 التربویة    
 
658.56/علو 02  9001:  2000إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات اآلیزو  علوان قاسم نایف   
 
658.56/الت 02  مي فوازالتمی  9001(إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأھل آلیزو   ) 
 
658.56/الد 02   إدارة الجودة الشاملة وخدمة العمالء الدرادكة مأمون سلیمان 
 
658.56/الم 03   إدارة الجودة في الخدمات المحیاوي قاسم نایف عاوان 
 
658.56/كاظ 04  مالءإدارة الجودة و خدمة الع كاظم خضیر حمود   
 
658.56/كاظ 05   إدارة الجودة وخدمة العمالء كاظم حمود خضیر 
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351.79/بار 01  السیاسات و الممارسات و الدروس: إدارة الطلب على المیاه  بارودي إلیسار   
 ...المستفادة من منطقة الش    
 
331.108/جال 02   إدارة السلوك التنظیمي في عصر التغییر جالب إحسان دھش 
 
331.108/جال 02   إدارة السلوك التنظیمي في عصر التغییر جالب إحسان دھش 
 
614.2/الع 02   إدارة السجالت الطبیة في المستشفیات الحدیثة العجلوني موسي طھ 
 
336.741.231/حما 03  قیاس وضبط السیولة: إدارة السیولة في الشركات والمصارف  حماد طارق عبد العال   . 
 
658.71/زوي 03  مدخل كمي: إدارة الشراء و التخزین  زویلف مھدي حسن   
 
658.71/الع 01   إدارة الشراء والتخزین العقیلي عمر 
 
658.71/الع 02  مدخل حدیث إلدارة المواد: إدارة الشراء والتخزین  العدوان محمد   
 
658.71/الع 02  مدخل حدیث إلدارة المواد: إدارة الشراء والتخزین  العدوان محمد   
 
658.71/زوي 02  مدخل كمي: إدارة الشراء والتخزین  زویلف مھدي حسن   
 
658.71/زوي 02  مدخل كمي: إدارة الشراء والتخزین  زویلف مھدي حسن   
 
65.011.3/عیا 03  راع و اإلزمات و ضغوط العملإدارة الص عیاصرة معن محمود   
 
338.14/الم 01   إدارة الكوارث و األزمات المومني نائل محمد 
 
338.14/حري 02   إدارة الكوارث والمخاطر بین النظریة والتطبیق حریز سامي 
 
338.14/حري 02   إدارة الكوارث والمخاطر بین النظریة والتطبیق حریز سامي 
 
336.76/الط 02  إسماعیل إبراھیمالطراد    إدارة العمالت األجنبیة 
 
336.76/الن 03   إدارة العمالت األجنبیة النعیمي عدنان تایھ 
 
65.011/جبر 03   إدارة العملیات جبرین علي ھادي 
 
336.76/عاط 07   إدارة العملیات النقدیة و المالیة بین النظریة و التطبیق عاطف زاھر عبد الرحیم 
 
336.717/الرا 01   إدارة العملیات المصرفیة الراوي خالد وھیب 
 
336.717/عبد 02  المحلیة و الدولیة: إدارة العملیات المصرفیة  عبد هللا خالد أمین   
 
336.717/حبش 01  تطبیقات عملیة: إدارة العملیات المصرفیة الدولیة  حبش محمد محمود   
 
658.8/الع 02  تسویقیة ونشاطاتھاإدارة العملیات ال العالق بشیر   
 
658.8/الع 02   إدارة العملیات التسویقیة ونشاطاتھا العالق بشیر 
 
65.011/عبي 03   إدارة العملیات اإلنتاجیة عبیدات سلیمان 
 
65.011/عري 03   إدارة العملیات اإلنتاجیة عریقات أحمد یوسف 
 
65.012.4/الن 01  یةإدارة العملیات اإلستراتیج النجار فرید   
 
65.011/الص 01   إدارة العملیات و اإلنتاج الصیرفي محمد 
 
658.38/الش 02  النظریة و التطبیق: إدارة العملیة التدریبیة  الشرعة عطا هللا محمد تیسیر   
 
65.012.6/أبو 03  مدخل التسویق المبني على قواعد: إدارة العالقات مع العمالء  أبو النجا محمد عبد العظیم   
 البیانات    
 
65.012.65/أبو 03  مدخل التسویق المبني على قواعد: إدارة العالقات مع العمالء  أبو النجا محمدعبد العظیم   
 البیانات    
 
659.4/الج 03   إدارة العالقات العامة الجرایدة بسام عبد الرحمان 
 
659.4/یون 02  دئ وسیاساتإدارة العالقات العامة مفاھیم ومبا یونس طارق شریف   
 
659.4/الج 02   إدارة العالقات العامة المدخل اإلستراتیجي الجمال راسم محمد 
 
659.4/الح 04  العالقات: إدارة العالقات العامة والعالقات الدولیة  الحریري محمد سرور   
العالقات الخا- اإلستیراتجیة     ... 
 
658.3/دیر 02  ي في منظمات األعمال الحدیثةإدارة العنصر البشر دیري زاھد محمد   
 
658.3/دیر 02   إدارة العنصر البشري في منظمات األعمال الحدیثة دیري زاھد محمد 
 
339.923/الظ 02   إدارة العولمة وأنواعھا الظاھر نعیم إبراھیم 
 
339.923/الظ 02   إدارة العولمة وأنواعھا الظاھر نعیم إبراھیم 
 
338.48/الط 03  حمدالطائي م   إدارة الفنادق والسیاحة 
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النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
65.011/الب 01   إدارة اإلنتاج البسیوني رضا إسماعیل 
 
65.011/زمز 01   إدارة اإلنتاج و العملیات زمزیر منعم 
 
65.011/محس 05  ملیاتإدارة اإلنتاج و الع محسن عبد الكریم   
 
65.011/خلي 03   إدارة اإلنتاج و العملیات خلیل سمیر 
 
65.011/محس 03   إدارة اإلنتاج و العملیات محسن عبد الكریم 
 
65.011/حمو 03   إدارة اإلنتاج و العملیات حمود خضیر كاظم 
 
658.5/دود 02   إدارة اإلنتاج و العملیات دودین أحمد یوسف 
 
65.011/ماض 02  محمد توفیق ماضى  مدخل اتخاذ القرارات: إدارة اإلنتاج و العملیات    
 
65.011/بال 03  مدخل كمي: إدارة اإلنتاج و العملیات  بالل محمد إسماعیل   
 
65.011/ الل 02  مرتكزات معرفیة و كمیة: إدارة اإلنتاج و العملیات  الالمي غسان قاسم   
 
65.011/ الل 02  مرتكزات معرفیة و كمیة: ة اإلنتاج و العملیات إدار الالمي غسان قاسم   
 
658.5/رضا 02   إدارة اإلنتاج والعملیات رضا ھاشم حمدي 
 
658.5/خلي 02   إدارة اإلنتاج والعملیات خلیل سمیر سعد 
 
658.5/خلي 02   إدارة اإلنتاج والعملیات خلیل سمیر سعد 
 
658.5/رضا 02  العملیاتإدارة اإلنتاج و رضا ھاشم حمدي   
 
65.011/الف 02  منھج كمي مع دراسة حالة: إدارة اإلنتاج والعملیات  الفضل عبد الحسین   
 
65.011/الف 02  منھج كمي مع دراسة حالة: إدارة اإلنتاج والعملیات  الفضل عبد الحسین   
 
65.011/فیا 02  مدخل نظمي: إدارة اإلنتاج والعملیات  فیاض محمود أحمد   
 
65.011/افی 02  مدخل نظمي: إدارة اإلنتاج والعملیات  فیاض محمود أحمد   
 
65.011/المو 03  النظریة والتطبیق: إدارة اإلنتاج والعملیات  الموسوي منعم زمزیر   
 
658.7/الس 02   إدارة اإلمداد و التوزیع السید إسماعیل محمد 
 
330.122.2/جلد 02  بتكارإدارة اإلبداع و اإل جلدة سلیم بطرس   
 
330.122.2/خیر 03   managing creativity and = إدارة اإلبداع و اإلبتكارات خیري أسامة محمد 
    innovation 
 
330.341.1/خصا 02   إدارة اإلبداع واإلبتكار في منظمات األعمال خصاونة عاكف لطفي 
 
330.341.1/خصا 02  منظمات األعمال إدارة اإلبداع واإلبتكار في خصاونة عاكف لطفي   
 
336.581/عطا 02   إدارة اإلستثمار عطا هللا ماجد أحمد 
 
336.581/عطا 02   إدارة اإلستثمار عطا هللا ماجد أحمد 
 
336.581/عطا 03   إدارة اإلستثمار عطاء هللا ماجد أحمد 
 
330.320/علو 02  بین النظریة والتطبیق: إدارة اإلستثمار  علوان قاسم نایف   
 
336.581/موس 03   nvestment management = إدارة اإلستثمار موسى شقیري نوري 
 
330.320/علو 03   إدارة اإلستثمار بین النظریة والتطبیق علوان قاسم نایف 
 
330.320/مطر 02  اإلطار النظري و التطبیقات العملیة: إدارة اإلستثمارات  مطر محمد   
 
330.320/مطر 03  اإلطار النظري والتطبیقات العملیة: رة اإلستثمارات إدا مطر محمد   
 
339/كوي 03   إدارة اإلقتصاد العالمي كویل دیان 
 
339/كوي 02   إدارة اإلقتصاد العالمي كویل دیان 
 
339/كوي 02   إدارة اإلقتصاد العالمي كویل دیان 
 
658.8/أبو 03   إدارة اإلعالن التجاري أبو سمرة محمد 
 
658.8/وأب 03   إدارة اإلعالن التجاري أبو سمرة محمد 
 
336.77/عبد 02   إدارة اإلئتمان عبد المعطي رضا أرشید 
 
336.77/ذیب 03   credit management = إدارة اإلئتمان ذیب سوزان سمیر 
 
65.012.4/علو 03  تطبیقات-عملیات- مفاھیم: إدارة الوقت  علوان قاسم نایف   
 
65.012.41/علو 03  تطبیقات-عملیات- مفاھیم: إدارة الوقت  علوان قاسم نابف   
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النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
65.012.4/فرح 01   إدارة الوقت و مواجھة ضغوط العمل فرح یاسر أحمد 
 
336.76/الن 02   إدارة االعمالت األجنبیة النعیمي عدنان تایھ 
 
65.012.6/الص 05   إدارة تكنولوجیا المعلومات الصیرفي محمد 
 
65.012.6/الص 02   IT إدارة تكنولوجیا المعلومات الصیرفي محمد 
 
657.471.1/الم 02   إدارة تكالیف الجودة إستراتیجیا المسعودي حیدر علي 
 
657.471.1/الم 02   إدارة تكالیف الجودة إستراتیجیا المسعودي حیدر علي 
 
658.56/منص 03   إدارة خدمة العمالء منصور إیاد شوكت 
 
)15- 5/ (الب 01   إدارة حكم أفضل ألجل التنمیة في الشرق األوسط و شمال إفریقا البنك الدولي 
 ...تعزیز التضمینیة و :  35.077.71(61)  
 
658.56/عبد 03   إدارة جودة الخدمات عبدهللا عادل محمد 
 
658.3/صال 02  الح أحمد عليص  مطارحات إستراتجیة في تنشیط: إدارة رأس المال البشري    
 اإلستثمار و مواجھة اإلنھیار    
 
657.14/الع 04   إدارة رأس المال الفكري في منظمات األعمال العنزي سعد علي 
 
657.14/الع 03   إدارة رأس المال الفكري في منظمات األعمال العنزي سعد علي 
 
330.12/الط 02   إدارة عملیات الخدمة الطائي حمید 
 
659.126/معل 03  مدخل تسویقي إستراتیجي متكامل: إدارة عالمات الشھرة  معال ناجي   
 
658.31/سلم 02  الموظف المناسب  في المكان المناسب: إدارة إختیار الموظفین  سلمان زید   
 
339.1.051/الس 03  جیة التفاوض في إدارة األعمالإدارة إستراتی السعید محمد عاطف   
 
65.012.4/جوا 06   إدارة و تنمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة جواد نبیل 
 
658.8:614/ الي  03   إدارة و تسویق الخدمات الصحیة الین أونقیست 
 
65.014.1/الم 03  یقإدارة و تقییم األداء الوظیفي بین النظریة و التطب المحاسنة إبراھیم محمد   
 
65.012.4/نصي 06   إدارة و تقییم المشروعات نصیر نعیم 
 
65.012.4/نصي 04   إدارة و تقییم المشروعات نصیر نعیم 
 
65.012.41/أبو 03  اإلتجاھات المعاصرة: إدارة وتنمیة الموارد البشریة  أبو النصر مدحت محمد   
 
658.56/الط 02  مفاھیم إداریة وتقنیة وتجاریة في الجودة: ة الجودة إدارة وصناع الطیطي خضر مصباح إسماعیل   
 
658.56/الط 02  مفاھیم إداریة وتقنیة وتجاریة في الجودة: إدارة وصناعة الجودة  الطیطي خضر مصباح إسماعیل   
 
65.012.4/الغ 02   إدارة وإستراتجیة منظمات األعمال  المتوسطة والصغیرة الغالبي طاھر محسن منصور 
 
65.011.3/الح 09   إدارةاألزمات اإلقتصادیة و طرق حل المشكالت اإلداریة الحریري محمد سرور 
 
659.4/الج 03   إدارةالعالقات العامة الجرایدة بسام عبد الرحمن 
 
336.717.22/الب 03  ودیعة  الصكوك: إیداع األوراق المالیة في البنوك  البسطوسي إبراھیم أحمد   
 
621.796/محي 02   إجراءات التخزین محیالن محمد حیدر صادق 
 
339/زین 02   إحصاء التجارة الداخلیة والخارجیة زیني عبد الحسن 
 
336.14)28/(خلي 02   ھیكل الموازنة العامة للدولة في اإلقتصاد اإلسالمي خلیفي عیسى 
 
336.14)28/(خلي 02  اإلسالميھیكل الموازنة العامة للدولة في اإلقتصاد  خلیفي عیسى   
 
658.14/كوي 01   ھیكلة رأس مال الشركات كویل برایان 
 
336.744/الش 02  ضریبة توبین: إصالح النظام النقدي الدولي  الشرقاوي عبد الحكیم النقدي   
 
658.8:796/محم 03   إستثمار العالمات التجاریة في األنشطة الریاضیة محمد دعاء محمد عابدین 
 
796.02/عاب 03  ابدین دعاء محمدع   إستثمار العالمات التجاریة في تسویق األنشطة الریاضة 
 
311.17/الب 03   في طرق البحث و اإلحصاء اإلجتماعي spss إستخدام ال البداینة ذیاب 
 
330.45/ الع 02   إستخدام األسالیب الكمیة في إتخاذ القرارات اإلداریة العبد جالل إبراھیم 
 
657:004/عبد 02  مدخل تطبیقي تطبیقات برنامج: إستخدام الحاسب في المحاسبة  عبد اللطیف ناصر نور الدین   
 ...أكسیل في المحاسبة الم    
 
311.12/الن 02   إستخدام الطرق اإلحصائیة في تصمیم البحث العلمي النعیمي محمد عبد العال 
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النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي  وان الوثیقةعن   
 
311.12/الن 02   إستخدام الطرق اإلحصائیة في تصمیم البحث العلمي النعیمي محمد عبد العال 
 
377/الع 04   إستیراتیجیات التدریب والتطویر وفق المنظور البیئي والتنظیمي العایدي كریم نایف 
 
338.26/الج 02  یةإستیراتیجیات التخطیط للتنم عبد الجواد سالمة محمد   
 
338.26/عبد 02   إستیراتیجیات التخطیط للتنمیة عبدالجواد سالمة 
 
339.138/الص 03  مدخل كمي وتحلیلي: إستیراتیجیات التسویق  الصمیدي محمود جاسم محمد   
 
336.763/حنف 03  أسھم: إستیراتیجیات اإلستثمار في بورصة األوراق المالیة  حنفي عبد الغفار   .... 
 
336.74:070/حمد 03   إستیراتیجیات اإلعالم المالي و المصرفي حمدي بھاء الدین 
 
336.74:070/حمد 02   إستیراتیجیات اإلعالم المالي والمصرفي حمدي بھاء الدین 
 
331.543:79/الش 03   إستیراتیجیة لالحتراف الریاضي بالمؤسسات الریاضیة الشافعي حسن 
 
351.941/طال 02  مدخل تكاملي: إستیراتیجیة محاربة الفساد  اإلداري والمالي  طالب عالء فرحان   
 
338.486/عبد 02   إستیراتیجیة التنمیة السیاحیة المستدامة عبدهللا محمد فرید 
 
517.3/محم 02   إستیراتیجیة التكامل وإعادة الھندسة وأثصرھا علي األداء محمد أثمار عبد الرزاق 
 ...اإلستیراتیجي باستخدام ب    
 
339.138/الع 01   إستراتجیات التسویق العالق بشیر 
 
659.131.1/خوخ 01  الألطر النظریة و النماذج: إستراتجیات الدعایة و اإلعالن  خوخة أشرف فھمي   
 التطبیقیة    
 
65.011.3/الش 03   إستراتجیة إدارة المخاطر المصرفیة و أثرھا في األداء المالي الشمري صادق راشد 
 
65.012.4/الق 03   إستراتجیة إدارة المعرفة و األھداف التنظیمیة القھیوي لیث عبد هللا 
 
377/الع 04   إستراتیجیات التدریب و التطویر وفق المنظور البیئي و التنظیمي العایدي كریم نایف علي 
 
338.26/طلع 02   إستراتیجیات التخطیط اإلقتصادي طلعت إبراھیم 
 
338.26/طلع 02   إستراتیجیات التخطیط اإلقتصادي طلعت إبراھیم 
 
35.071/مشھ 02   إستراتیجیات التطویر اإلداري مشھور ثروت 
 
35.071/مشھ 02   إستراتیجیات التطویر اإلداري مشھور ثروت 
 
339.138/الب 05   إستراتیجیات التسویق البكري ثامر 
 
658.8/الع 03  قإستراتیجیات التسوی العالق بشیر   
 
339.138/الص 03  مدخل كمي وتحلیلي: إستراتیجیات التسویق  الصمیدعي محمود جاسم   
 
339.138/الص 03  مدخل كمي وتحلیلي: إستراتیجیات التسویق  الصمیدعي محمود جاسم   
 
339.138/الص 03  مدخل كمي وتحلیلي: إستراتیجیات التسویق  الصمیدعي محمود جاسم محمد   
 
339.138/الص 03  مدخل كمي وتحلیلي: إستراتیجیات التسویق  الصمیدعي محمود جاسم محمد   
 
658.8/الب 01  المفاھیم، األسس،الوظائف: إستراتیجیات التسویق  البرواري نزار عبد المجید   
 
339.138/حسن 01   إستراتیجیات التسویق في القرن الحادي والعشرین عبد العزیز حسن أمین 
 
659.1:658.8/شوم 03   إستراتیجیات التسویق وفق اإلعالن شومان إیناس رأفت مأمون 
 
659.1:658.8/شوم 03   إستراتیجیات التسویق وفق اإلعالن شومان إیناس رأفت مأمون 
 
65.012.41/میز 04  .ن.میزرا ر   إستراتیجیات التغییر في إدارة الموارد البشریة بعد العولمة 
 
65.012.41/میز 04  .ن.رمیزرا    إستراتیجیات التغییر في إدارة الموارد البشریة بعد العولمة 
 
65.012.4/حسن 03   إستراتیجیات اإلدارة المعرفیة في منظمات األعمال حسن حسین عجالن 
 
65.012.4/جوه 02  التخطیط،التطویر،الرقابة: إستراتیجیات اإلدارة الحدیثة  جوھر عبد هللا حسین   
 
65.012.4/جوه 02  التخطیط،التطویر،الرقابة: إستراتیجیات اإلدارة الحدیثة  جوھر عبد هللا حسین   
 
330.322.1/ الع 04  ادوات ھندسیة: إستراتیجیات اإلستثمار في الخیارات المالیة  العلي أسعد حمید عبید   
 ...مالیة، مفاھیم أساسیة    
 
336.763/حنف 02  ار في بورصة األوراق المالیةإستراتیجیات اإلستثم حنفي عبد الغفار   : 
 ...أسھم،سندات،وثائق اإلستثمار،ا    
 
65.012.41/عام 03   إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة عامر سامح عبد المطلب 
 
65.012.41/عام 03   إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة عامر سامح عبد المطلب 
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النسخ.ع  الليالرقم اإلستد  الجماعة/مؤلف   عنوان الوثیقة 
 
65.012.41/زید 03   إستراتیجیات إدارة الوقت و التغییر زیدان سلمان 
 
334.76/رحي 05   إستراتیجیة المؤسسة رحیم حسین 
 
377/الخ 02   إستراتیجیة التدریب الفعال الخاطر فایز 
 
377/الخ 02   إستراتیجیة التدریب الفعال الخاطر فایز 
 
658.1/الح 02   إستراتیجیة التخطیط للمشاریع الصغیرة الحطاب علي 
 
339.138/عبي 13  مدخل سلوكي: إستراتیجیة التسویق  عبیدات محمد إبراھیم   
 
330.111.4/مرس 04  مدخل إستراتجي: إستراتیجیة اإلنتاج و العملیات  مرسي نبیل محمد   
 
65.01/أبو 04  یة اإلعالم والتنمیةإستراتیج أبوالعال یسرى محمد   
 
659.131.1/الم 02   إستراتیجیة اإلعالن و اإلتجاھات الحدیثة في تطویر األداء المحمدي سعد علي  ریحان 
 المؤسسي    
 
332.8)65/(بلط 18   إستراتیجیة تمویل السكن في الجزائر بلطاس عبد القادر 
 
330.34)73/(الع 03  دورات اإلقتصادیة األمریكیة للمدة منإكتشافات ال العذاري عدنان داوود   
 بإستخدام نموذج كالدور 1955-2004    
 
330.34/الخ 06   إقتصاد ما بعد الحداثة و حداثة اإلقتصاد الخضیري محسن أحمد 
 
334.76/عبو 04   إقتصاد المؤسسة عبود صمویل 
 
334.76/عرب 01   إقتصاد المؤسسة عرباجي إسماعیل 
 
334.76/صخر 01   إقتصاد المؤسسة صخري عمر 
 
334.76/صخر 10   إقتصاد المؤسسة صخري عمر 
 
334.76/عدو 16  للطلبة الجامعیین: إقتصاد المؤسسة  عدون ناصر دادي   
 
330.47/علي 03   إقتصاد المعلومات علیان ربحي مصطفى 
 
316.776/علي 02   إقتصاد المعلومات علیان ربحي مصطفي 
 
330)165/ (خلف 02   إقتصاد المعرفة خلف فلیح حسن 
 
330)165/ (سلم 07   إقتصاد المعرفة سلمان جمال داود 
 
330)165/(سلم 02   إقتصاد المعرفة سلمان جمال داود 
 
330)165/(الخ 03  األسس النظریة والتطبیق في المصارف: إقتصاد المعرفة  الخزرجي ثریا عبد الرحیم   
 التجاریة    
 
330.34/بنق 03  إستراتیجیات- نماذج-نظریات: إقتصاد التنمیة  بن قانة إسماعیل محمد   
 
338.242/الم 10   إقتصاد السوق و العولمة البدیلة الموسوي ضیاء مجید 
 
338.242/الم 03   إقتصاد السوق و العولمة البدیلة الموسوي ضیاء مجید 
 
339.923/الن 03  مقاربات إقتصادیة للرأسمالیة وما بعدھا: إقتصاد العولمة  النجفي سالم توفیق   
 
330.341.1/ھوك 02  كیف یحول المبدعون األفكار إلى مال: إقتصاد اإلبداع  ھوكنز جون   
 
330.341.1/ھوك 02  كیف یحول المبدعون األفكار إلى مال: إقتصاد اإلبداع  ھوكنز جون   
 
330.101.542/ بنا 10  نظریة و تمارین: إقتصاد جزئي  بن الذیب رشید   
 
330.101.542/بنا  10  نظریة وتمارین: إقتصاد جزئي  بن الذیب رشید   
 
330.101.542/بنا 05  نظریة وتمارین: إقتصاد جزئي  بن الذیب رشید   
 
330/جار 45  مبادئ ومناھج في تخصیص الموارد: إقتصاد عمومي  جاري محمد الصغیر   
 
334.76/بنح 10  زاقبن حبیب عبد الر   إقتصاد وتسسر المؤسسة 
 
336.74/درو 04  تشریع-حركة- تاریخ: إقتصادیات نقدیة  درویش ھالل   
 
330.47/الم 03   إقتصادیات نظم المعلومات المكاوي محمد محمود 
 
330.47/الم 02   إقتصادیات نظم المعلومات المكاوي محمد محمود 
 
/ناص 03  لبیئةإقتصادیات موارد ا ناصف إیمان عطیة   
 
336/طاق 04   إقتصادیات المالیة العامة طاقة محمد 
 
336/عبد 05   إقتصادیات المالیة العامة عبد الحمید عبد المطلب 
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336/الع 02   إقتصادیات المالیة العامة العبیدي سعید علي محمد 
 
336/الع 02   إقتصادیات المالیة العامة العبیدي سعید علي محمد 
 
336/طاق 03   إقتصادیات المالیة العامة طاقة محمد 
 
336/طاق 03   إقتصادیات المالیة العامة طاقة محمد 
 
336/الع 03   إقتصادیات المالیة العامة العبیدي سعید علي 
 
336/عوا 03  المالیة العامة إقتصادیات عواد فتحي أحمد ذیاب   
 
336/محر 09  النفاقات العامة،اإلیرادات: إقتصادیات المالیة العامة  محرزي محمد عباس   
 ... العامة،المیزانیة العامة    
 
336.74/عوض 02   إقتصادیات النقود و المال عوض هللا زینب 
 
336.74/عوض 03   إقتصادیات النقود و المال عوض هللا زینب 
 
336.74/غزل 11   إقتصادیات النقود و المصارف غزالن محمد عزت 
 
336.74/مجي  06   إقتصادیات النقود و البنوك مجید ضیاء 
 
336.74/مجي 02   إقتصادیات النقود و البنوك مجید ضیاء 
 
336.74/عبد 06  األساسیات و المستحدثات: إقتصادیات النقود و البنوك  عبد الحمید عبد المطلب   
 
336.74/أ/الر 08  األساسیات 1.ج: إقتصادیات النقود و البنوك  الرفاعي غالب عوض   
 
336.74/الق 13   إقتصادیات النقود و البنوك و المؤسسات المالیة القریشي محمد صالح 
 
336.74/الق 03   إقتصادیات النقود و البنوك و المؤسسات المالیة القریشي محمد صالح 
 
336.74/الف 02  ولي أسامة محمدالف   إقتصادیات النقود و التمویل 
 
336.74/سمح 03   إقتصادیات النقود والمصارف سمحان حسین محمد 
 
336.74/ھان 02  المبادئ واالساسیات: إقتصادیات النقود والبنوك  ھاني حسین علي بني   
 
336.74/عوض 01   إقتصادیات النقود والتوازن النقدي عوض فؤاد ھاشم 
 
339.923/عبد 02   إقتصادیات المشاركة الدولیة من التكتالت اإلقتصادیة حتى عبد الحمید عبد المطلب 
 الكویز    
 
336.53/عبد 03   إقتصادیات األستثمار و التمویل و التحلیل المالى عبد الرحیم محمد إبراھیم 
 
334.71/ریك 02  الصناعي و نظریة مقدمة في التنظیم: إقتصادیات المشروع  ریكیتس مارتین   
 المنشأة    
 
338.246/حجا 06  النظریة و التطبیق: إقتصادیات المشروعات العامة  حجازي المرسي السید   
 
330.322)100/(أبو 02   إقتصادیات األعمال أبو قحف عبد السالم 
 
330.47/الش 04  الثروة اإلقتصادیة المعلومات و مضاعفة: إقتصادیات المعلومات  الشیمى حسنى عبد الرحمن   
 و اإلنسانیة    
 
330.47/الط 02  القوة الناعمة في تحقیق التفوق التنافسي: إقتصادیات المعلومات  الطائي محمد   
 للمؤسسات    
 
65.012.41/الع 03   إقتصادیات الموارد البشریة العكیلي طارق عبد الحسین 
 
330:551.588/آال 01  تصادیات الموارد الطبیعیة و البیئیةإق آل الشیخ حمد بن محمد   
 
330:551.588/عبد 01   إقتصادیات الموارد و البیئة عبد ربھ محمد عبد الكریم علي 
 
330:551.588/فیش 01  .فیشر أنطوني س   إقتصادیات الموارد و البیئة 
 
330:551.588/:مصط 04   إقتصادیات الموارد و البیئة مصطفى السیدة إبراھیم 
 
330:551.588/ناص 06   إقتصادیات الموارد و البیئة ناصف إیمان عطیة 
 
339.1/داو 06   إقتصادیات التجارة الخارجیة داود حسام علي 
 
339.54/الس 06   إقتصادیات التجارة الخارجیة السریتي السید محمد أحمد 
 
330:551.588/الر 02  التنمیة -التنمیة اإلقتصادیة - مشكالت البیئة: إقتصادیات البیئة  الریفي حامد   
 المستدامة    
 
330:551.588)28/(الج 02   إقتصادیات البیئة من منظور إسالمي الجوارنھ شادي خلیفة 
 
330:551.588)28/(الج 02   إقتصادیات البیئة من منظور إسالمي الجوارنھ شادي خلیفة 
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37.05/خلف 01   إقتصادیات التعلیم و تخطیطھ خلف فلیح حسن 
 
336.22/محر 10   إقتصادیات الجبایة و الضرائب محرزي محمد عباس 
 
330.341.42/إسمـ 03   إقتصادیات الصناعة و التصنیع  مع إھتمام خاص بدراسات إسماعیل محمد محروس 
 الجدوى اإلقتصادیة    
 
336.22/عثم 04  سیاسات،نظم،قضایا معاصرة: إقتصادیات الضرائب  عثمان سعید عبد العزیز   
 
314.04/عبد 01  إطار نظرى تطبیقى: إقتصادیات السكان و الموارد البشریة  عبد الرزاق محمود حامد   
 
314.04/عبد 04   إقتصادیات السكان والموارد البشریة عبد الرزاق محمود 
 
331/طاق 05  اقة محمدط   إقتصادیات العمل 
 
331/الق 06   إقتصادیات العمل القریشي مدحت 
 
338.45/الم 02   إقتصادیات اإلنتاج الصناعي المعماري عبد الغفور حسن كنعان 
 
338.45/الم 02   إقتصادیات اإلنتاج الصناعي المعماري عبد الغفور حسن كنعان 
 
336.53/عبد 08   إقتصادیات اإلستثمار،التمویل،التحلیل المالي عبد العزیز سمیر محمد 
 
330=)411.21/(الع 02   إقتصادیات الوطن العربي العساف أحمد عارف 
 
330=)411.21/(الع 02   إقتصادیات الوطن العربي العساف أحمد عارف 
 
330/دال 04   إقتصادیات الوطن العربي و دور مدخل اإلنتاج دالل دعد رفیق 
 
330/دال 03   .إقتصادیات الوطن العربي ودور مدخل اإلنتاج دالل دعد رفیق 
 
334.71/عبد 02   إقتصادیات تمویل المشروعات الصغیرة عبد الحمید عبد المطلب 
 
339/یون 12   إقتصادیات دولیة یونس محمود 
 
336.74/قان 08   إقتصادیات صرف النقود والعمالت قانة الطاھر 
 
338.242/بال 05  یرویكز لیزاكبالس  دراسات في اإلنتقال إلى إقتصاد السوق: إقتصادیات إنتقالیة    
 
338.242/بال 02  دراسات في اإلنتقال إلى إقتصاد السوق: إقتصادیات إنتقالیة  بالسیروویكز لیزك   
 
336.74/أ/عبد 05  رنإقتصادیات و إدارة النقود و البنوك في إطار عالمیة الق عبد العزیز سمیر محمد   
1ج : الحادي و العشرین      ... 
 
368.8/مخت 02   إعادة التأمین مختار نبیل محمد 
 
368.8/ملح 03   إعادة التأمین و تطبیقاتھا في شركات التأمین اإلسالمي ملحم أحمد سالم 
 
336.71/خطا 02  دراسة تطبیقیة: إعادة ھیكلة  المصاریف  خطاب جودت جعفر   
 
336.71/خطا 03  ب جودت جعفرخطا  دراسة تطبیقیة: إعادة ھیكلة المصارف    
 
338.246.25/یوس 02   إعادة ھیكلة و خصخصة المؤسسات المالیة یوسف محمد محمود 
 
378.22/عنا 06  لیسانس ، ماجستیر ، دكتوراة: إعداد البحث العلمي  عنایة غازي حسین   
 
378.22/ریا 03  تابة الرسائل الجامعیةإعداد وك ریان عادل ریان محمد ریان   
 
657.41/لطف 04  في ضوء معاییر المحاسبة: إعداد وعرض القوائم المالیة  لطفي أمین السید أحمد   
 
339.747/الم 20   إھتزازات في أسس العولمة الموسوي ضیاء مجید 
 
339.747/الم 05   إھتزازات في أسس العولمة الموسوي ضیاء مجید 
 
339/ت/عبد 03  العزیز سمیر محمدعبد   منظمة التجارة 3.ج: و عالمیة تجارة القرن الحادي و العشرین    
 ...العالمیة و مؤتمراتھ    
 
366.1/عبا 02  كیفیة تحقیقھ والحفاظ علیھ: والء المستھلك  عالء عباس علي   
 
339.738/یون 06  لمي وأھداف و مؤثرات على اإلقتصاد العا - تاریخ: وحدة النقد  یونس عماد   
 على العالم العربي    
 
336.71/أ/عقل 03  1.ج: وجھات نظر مصرفیة  عقل مفلح محمد   
 
336.71/ب/عقل 03  2.ج. : وجھات نظر مصرفیة عقل مفلح محمد   
 
658.8/الع 02  مدخل تحلیلي متكامل: وسائل الترویج التجاري  العبدلي سمیر عبد الرزاق   
 
658.8/الع 02  عبد الرزاق العبدلي سمیر  مدخل تحلیلي متكامل: وسائل الترویج التجاري    
 
64.035.54/الش 01   وسائل الدفع اإللكتروني الشورة جالل عاید 
 
316.774/الس 02  النشأة والتطور: وسائل اإلعالم  الساري فؤاد أحمد   
 
 الصفحة 121 



 
النسخ.ع  الجماعة/مؤلف الرقم اإلستداللي   عنوان الوثیقة 
 
316.774/الس 02  النشأة والتطور: وسائل اإلعالم  الساري فؤاد أحمد   
 
339.138/توف 02   وضع اإلستیراتیجیة التسویقیة توفیق عبد الرحمان 
 
336.22/الز 04  التباین في األنظمة: وعاء ضریبة الدخل في التشریع الضریبي  الزبیدي عبد الباسط علي جاسم   
 الضریبیة    
 
339/أ/عبد 03  التجارة العالمیة 1.ج: وعالمیة تجارة القرن الحادي و العشرین  عبد العزیز سمیر محمد   
 و الوثیقة الختامیة    
 
331.34/زیا 02  مدخل معاصر: وظائف منظمات األعمال  زیارة فرید فھمي   
 
657.6/أ/روه 02  يدور المحاسب اإلدار  1.ج: وظیفة المراقب المالي  روھیل جانیس م   
 
657.6/ب/روه 02  دور المحاسب اإلداري  2.ج: وظیفة المراقب المالي  روھیل جانیس م   
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