قائمة الكتب بالعربية
الرقم
العنوان
 1ابحاث تطبيقية في االدارة المالية لمنشأت االعمال
 2اتصاالت االعمال
 3اثر ادارة رأس المال على االداء المالي للشركات الصناعية
 4اثر ادارة عالقات الزبون على الوالء الزبوني
 5أثر الخصائص القيادية في اإلدارة الفاعلة للوقت
 6اختيار الموظفين بتطبيق طريقة التحليل متعدد المعايير PROMETHEE
 7إدارة االبتكار (االبتكار نحو التغيير)
 8ادارة االعمال االلكترونية
ادارة االعمال الدولية ( الشركات متعددة الجنسيات  -االستثمار االجنبى  -حركية
9
التدويل ومخاطر االعمال  -تجارب دولية فى التدويل
 10ادارة االعمال السياحية
 11ادارة اللوجستك
 12إدارة المديونية
إدارة الموارد المالية (التحليل المالى – تحليل و عرض القوائم المالية و إعداد
 13الموازنة التقديرية –
اإلدارة المالية – تحليل التقارير المالية – التخطيط اإلستراتيجى)
 14ادارة المؤسسات االعالمية في الوطن العربي 2017/
 15إدارة المؤسسات الحكومية والعامة
 16إدارة سـوق المـــال

المؤلف
سالم صالل الحسناوي
غازي ابو زيتون
سارة التميمي
هبة حميد عبد النبي الطائي
ربى رشيد الجلبي
وسيلة ساهل
ايمان احمد
رفيدة خطاب
براهيمي زرزور
جالل بدر خضرة
مجبل رفيق مرجان
وهيبة السليماني
محمد عبد السالم
صالح ابو اصبع
محمد سرور الحريري
أيمن يوسف عبد السالم

17

إدارة ضمان الجودة بالجامعات "اصول نظرية وتطبيقات عالمية معاصرة"

عصام غانم وزميله

18
19
20

ادارة مخاطر المشاريع االحترافية  PMPبين النظرية والتطبيق
أساسيات في االدارة التربوية الحديثة
إضاءات إدارية معاصرة

نغم حسين نعمة
فوزي سمارة
سهى عبد العال

21

اعداد البحوث العلمية فى علوم االدارة مدخل تطبيقى

مدثر حسن سالم عز الدين

22

االتصال االدارى وادارة المعرفة بالمكتبات ومرافق المعلومات

زياد ابراهيم يونس

23
24
25

االتصال االداري في البيئة الرقمية
االثبات في المنازعات االدارية (دراسة مقارنة في الجزائر ومصر وفرنسا)
االداء البشري في منظمات االعمال

داليا عبدالجليل صقر
الياس جوادي
سناء جبيرات

26

اإلدارة العامة و اإلقتصاد

أحمد السيد الدقن

27

االدارة متعددة الجنسيات

ثائر سعدون محمد

28

األزمــة الجـزائـرية في تصورات المثقفـين

العياشي عنصر

29

اإلعالم والفساد االداري

مصطفى كافي

30

االقتصاد األخضر من النظري الى التطبيق

فاطمة بكدي

31
32

التجديد في المؤسسة(المبادئ-االستراتجيات)
التخطيط التربوي

صليحة غالب
محمد حسنين العجمي

33

التسويق االعالمي كمدخل لسايسلوجية الجمهور

يوسف حجيم الطائي

الناشر
دار المنهجية
دار الحامد
امجد
أمجد
دار الحامد
دار المناهج
ابن النفيس
دار امجد
دار التعليم
الجامعي
ألفا دوك
الصفاء
دار اإلبتكار
دار التعليم
الجامعي
مجدالوي
األكاديميون
دار غيداء
دار اإلعصار
العالمي
دار األيام
دار الخليج
دار الحامد
دار الكتاب
الجامعي
مؤسسة شباب
الجامعة
الوراق
الحلبي
دار أسامة
المنظمة العربية
للتنمية اإلدارية
دار اإلبتكار
دار الروافد
الثقافية
دار الحامد
مركز الكتاب
االكاديمي
ألفا للوثائق
دار المسيرة
المكتب الجامعي
الحديث

السنة
2018
2018
2019
2018
2017
2017
2019
2016
2019
2017
2019
2018
2017
2018
2018
2019
2018
2019
2018
2018
2017
2019
2019
2018
2019
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2013
2019

34

التسويق عبر وسائل التواصل اإلجتماعي

ليندا كوليز

دار الفجر

2016

35

التسويق والتجارة االلكترونية  E-Commerce& Marketingمفاهيم فى
التسويق  -تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -االنترنت والبريد االلكترونى -
التسويق والتجارة االلكترونية

منال البلقاسى

دار التعليم
الجامعي

2019

36

التمكين التنظيمي وواقعه في المؤسسة الجزائرية

بركة بالغماس

ألفا للوثائق

2019
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37

التمويل السلوكى و أثره على سوق األوراق المالية

محمد اإلمبابى

التعليم الجامعي

2017

38

التنوع الثقافي والسياحة الدولية

مجيد حميد العزاوي

39

التوريق و التمويل فى المصارف اإلسالمية

خالد أحمد على محمود

40

الثقافة والتسيير في الجزائر

بشير محمد

41
42

الثقافة والمجتمع
الجرائم الفرنسية في الجزائر

سمير إبراهيم حسن
محمد رزيق

43

الجوانب النظرية والتطبيقية لالدارة المحلية فى الجزائر

حبشى لزرق

44

الجودة في المؤسسات والبرامج الجامعية

سوسن شاكر مجيد

45

الحق في االستثمار وتطبيقاته في التشريعات

نور الهدى ياسين كريم الحلفي

46

الرقابة القضائيةعلى السلطة التقديرية لإلدارة  :دراسة مدعمة بإجتهادات مجلس
الدولة الجزائري والمصري والفرنسي

حاحة عبد العالي

47

الستة سيجما و دورها في جودة التعليم الجامعي

مروة محمد عبد الغني

48

السلوك االداري ( االدارة المحلية  -القيادة االدارية  -التغيير التنظيمي )
السياسة االدارية فى ظل المتغيرات االقتصادية وتحديات االستراتيجية فى
منشآت االعمال
الشبكات اإلجتماعية وتأثيرها في المعرفة البشرية :النظرية والتطبيق

سارة زويتي
محمود طارق

51

الشراكة االقتصادية الجزائرية-األوروبية وانعكاساتها على االقتصاد الجزائري

صونيا ولد بو معزة

52
53
54

الشفافية والقيادة في االدارة
الصحافة االلكترونية -الجزائر انموذجا-
الصحافة الرقمية تطبيقات في التفاعلية -الجزائر انموذجا-

أحمد فتحي أبو كريم
سمية بورقعة
سمية بورقعة

55

الصراع الفكري في البالد المستعمرة (مشكالت الحضارة)

مالك بن نبي

56
57

كمال محمد األمين
محمد رافع الراوي

المناهج
دار الفكر
الجامعى
ديوان
المطبوعات
الجامعية
دارالفكر
دار قرطبة للنشر
دار الجامعة
الجديدة
دار صفاء
منشورات الحلبي
الحقوقية
مكتبة الوفاء
القانونية
المنظمة العربية
للتنمية اإلدارية
االيام
المكتب العربى
الحديث
دار الفجر
المكتب العربي
للمعارف
دار الحامد
ألفا للوثائق
ألفا للوثائق
دار
الفكرالمعاصر
دار اآليام
ابن النفيس

2018

49
50

على الشرقاوى

2019
2018
2018
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2019
2016
2017
2019
2018
2018
2018
2014
2019
2019

الضبط االداري في المجال العمراني ( دراسة مقارنة )
العالقات العامة ودورها في دعم النشاط النفطي
العالقة بين البنوك المركزية والبنوك االسالمية فى ظل معايير رقابية موحدة
(السياسات النقدية  -اساليب االستثمار والتمويل  -المشكالت والتحديات
والمقترحات)
العولمة وتاثيرها على ثقافة االسرة الجزائرية المعاصرة ج2
الفجوات الثالث ( متالزمة التنمية االقتصادية الضائعة )
الفكر االداري الحديث و اساليب التعامل مع ضغوط العمل

ميلود بن حوحو

دار التعليم
الجامعي

2019

مجموعة باحثين
عبد الحسين العنبكي
بركة بالغماس

داراأليام
األيام
ألفا دوك

2018
2018
2019

62

الفكر التربوي االسالمي

محمد حسن العمايرة

دار المسيرة

2018

63

القرارات اإلدارية وتحقيق مبدأ المشروعية

عبد المنعم الضوي

مكتبة الوفاء
القانونية

2018

64

القروض البنكية كآدا لتمويل المؤسسات اإلقتصادية والعقارات "الجزائر
نموذجا"

اسالم عبد القادر عثمان

دار الوفاء

2017

65

المدخل الى ادارة االسالم الحديثة

احمد بني عيسى

اليازوري

2018

58
59
60
61
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66

المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر ( مدخل االدارة للرقابة ومحاربة الغش
واالستدامة وادارة المخاطر فى القرن الحادى والعشرين

عبد الوهاب نصر على

67

المعيار الوظيفى لتمييز القرار اإلداري دراسة مقارنة

ياسر محمود الصغير

68

المكتبات األكاديمية في ظل البيئة الرقمية التحديات التكنولوجية لمكتبات
المدارس العليا

راضية برناوي
بلقاسم سالطنية
علي حسن عبد األمير العامري

مركز الدراسات
العربية
ديوان
المطبوعات
الجامعية
دار الفجر
المركز العربي

2012
2018

مجاهد الهام

دار الراية

2019

69
70

المناهج األساسية فى البحوث االجتماعية
النظام القانونى للرقابة االدارية الخارجية  -دراسة مقارنة
الهندسة االدارية وادارة الجودة الشاملة ودورهما في تفعيل وتطوير تسيير
الموارد البشرية
الوسيط في أصول ومبادئ اإلدارة العامة "العملية اإلدارية  -مشكالت اإلدارة
العامة"
تأثير الفيس بوك على الطلبة الجامعيين من منظور جندري
تدخل القاضي اإلداري في تنفيذ قراراته ضد اإلدارة
تصميم التعليم للمحتوى الرقمي

هيا محمد اسماعيل الهالالت
بن عاشور صفاء
عاطف أبو حميد الشرمان

76

تقويم جودة كتب إدارة األعمال الجامعية الصادرة باللغة العربية

فؤاد السالم

71
72
73
74
75

77
78
79

دار التعليم
الجامعي

2019

حمدي عطية مصطفى عامر

ثقافة العالقات االستراتيجية في إدارة الشركات العالمية والمؤسسات الدولية
والخاصة
مراد محفوظ
خوصصة المؤسسات والبطالة
دور المسلم ورسالته في الثلث األخير من القرن العشرين ويليه رسالة المسلم في
مالك بن نبي
الثلث األخير من القرن العشرين

محمد سرور الحريري

مكتبة الوفاء
القانونية
دار الحامد
دار هومة
دار المسيرة
المنظمة العربية
للتنمية اإلدارية

2018
2018

2019
2018
2018
2019
2011

األكاديميون

2018

الحامد

2019

دار الفكر

2015

دار اليازوري
العلمية
الراية
دار التعليم
الجامعي
ديوان
المطبوعات
الجامعية
البداية
جرير
دار الفكر
الجامعى
العلوم

2017

88

قانون االدارة العامة االلكترونية

حمدي قبيالت

الثقافة

2019

89

مبادئ نظم إدارة الجودة الشاملة في المكتبات الجامعية

رحاب رمضان عطية

المكتب الجامعي
الحديث

2019

90

محمد (ص) في نظر المفكرين الغربيين

محمد الصالح الصديق

ديوان
المطبوعات
الجامعية

2018

91

مدخل الى االتصال التسويقي

رضوان بلخيري

92

مستقبل االسالم في الغرب والشرق

عبد المجيد الشرفي

80

دور نظم وتكنولوجيا المعلومات في اتخاذ القرارات االدارية

عدنان عواد الشوابكة

81

سياسة التعليم العالي في الجزائر بين قيود التمويل و رهانات التطوير
شبكات وامن المعلومات ( الشبكات  -االنترنت  -بروتوكوالت الشبكات -
التجارة االلكترونية  -فيروسات الحاسب  -امن المعلومات

محمد السعيد بن غنيمة

83

ضمان الجودة في قطاع التعليم العالي اعداد وانجاح التقيم الذاتي

يداري كمال

84
85

علم اإلدارة التطبيقية صنع استراتيجيات جيدة لإلدارة
فعالية نظام المعلومات االدارية و نظام ادارة الجودة ISO 9001-2000

أمل محمد علمي
اكرم الطويل واخر

86

فن إدارة المخاطر فى البنوك و سوق المال

خالد أحمد على محمود

87

فن االدارة الدليل الشامل المبسط الدارة المشروعات PRM

محمد البدوى

82
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منال البلقاسى

اسامة
دار الفكر
المعاصر

2019
2018
2019
2018
2017
2018
2019

2019
2018
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93

مسئولية اإلدارة عن أعمالها التعاقدية في القانون

إبراهيم خورشيد المفرجي

94

مسئولية اإلدارة عن أعمالها المشروعة "دراسة مقارنة"

بشير علي العبيدي

95

مسئولية اإلدارة عن قراراتها اإلدارية غير المشروعة "دراسة مقارنة"

إبراهيم خورشيد المفرجي

96

مصادر تمويل المشروعات االستثمارية العمومية

هارون العشي

97

مصادر توفير السيولة فى البنوك االسالمية

على سيد إسماعيل

98

معايير التمويل للمؤسسات المالية
معوقات االستثمار االجنبي في الدول العربية ( العراق  -مصر  -السعودية -
االردن  -الجزائر  -اليمن ) ( توزيع )

محمد عبد هللا شاهين

99

احمد هليل الشمري

 100منهج الجودة الشاملة مواصفات الجودة "2000""9000"ISO

خبراء بميك

 101منهجيات التميز لتطوير األداء المؤسسي

محمد أحمد الخولي

 102منهجية البحث العلمي لطلبة االقتصاد والعلوم االدارية
 103مهارات إدارية
 104ميكانيزمات الجريمة واإلنحراف في الوطن العربي

بالل لوعيل
باسم الحميري
نسيسة فاطمة الزهراء

 105نزاعات العمل في ظل التحويالت السوسيو اقتصادية في الجزائر

حامد خالد

 106نظم دعم القرار DDS
 107هندسة العمليات االدارية

أحمد محمد غنيم
فتحي جودت اسعد

 108هيكل التمويل االمثل للشركات والمؤسسات المالية

محمد عبدهللا شاهين محمد

 109وسائل الضمان في االقتصاد االسالمي

احمد ياسين معتوق

4

المركز القومي
لإلصدارات
القانونية
المركز القومي
لإلصدارات
القانونية
المركز القومي
لإلصدارات
القانونية
دار الحامد
دار التعليم
الجامعي
االبتكار

2019

األيام

2018

2018
2018
2018
2018
2018

مركز الخبرات
المهنية لالدارة 2014 -
بميك
المنظمة العربية
2019
للتنمية
دار الراية
2019
دار الحامد
2018
ألفا للوثائق
2018
ديوان
المطبوعات
2018
الجامعية
المكتبة العصرية 2017
يافا
2018
دار الكتاب
2019
الجامعي
النفائس
2018

