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مقدمة
هذه الوثيقة ،عبارة عن بطاقات فهرسية لعناوين كتب جديدة بعنوان سنة  ،5102اقتنتها -عن
طريق الشراء -مصلحة املكتبة التابعة ملركز التوثيق ،البحث واخلربة باملدرسة الوطنية لإلدارة.
اعتمد يف فهرسة البطاقات على املطخط التسلسلي للمواضيع املقررة يف تصنيف املكنز اخلاص
مبعاجلة املعلومة املتعلقة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية مبنظمة التعاون والتنمية االقتصادية التابعة لألمم
املتحدة الصادر يف سنة .0991
و قد وضعت هذه العناوين يف متناول املستطخدمني لغرض إفادهتم بالكتب األكثر ارتباطا باإلدارة
العامة وامليادين ذات الصلة و هي متوفرة حاليا باملكتبة ،و ختضع إما لإلعارة الداخلية أو اخلارجية.

مكتب االقتناءات و املعاجلة البيبليوررافية
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التصنٌف 2

السٌاسة االقتصادٌة .السٌاسة االجتماعٌة .التخطٌط
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38123/2

 .01 .02السٌاسة االقتصادٌة .السٌاسة االجتماعٌة .التخطٌط
الجبوري ،حسٌن محمد جواد
التخطٌط االستراتٌجً فً المؤسسات العامة  :فكر معاصر و منهج علمً فً عالم متجدد = Strategy planning in
[ establishments the publicنص مطبوع]  /حسٌن محمد جواد الجبوري - .عمان  :دار صفاء384 - .2014 ،
ص .؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .381-361 .ر.د.م.ك 9789957249373
السٌاسة االقتصادٌة
التخطٌط االستراتٌجً
المؤسسات العامة  :استراتٌجٌات
38124/2-2 ، 38124/2-1

 .01 .02السٌاسة االقتصادٌة .السٌاسة االجتماعٌة .التخطٌط
عٌاصرة ،ثائر مطلق محمد
التخطٌط اإلقلٌمً  :دراسة نظرٌة و تطبٌقٌة [نص مطبوع]  /ثائر مطلق محمد عٌاصرة - .عمان  :دار الحامد432 - .2009 ،
ص.؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .432-427 .ر.د.م.ك 9789957323882
التخطٌط اإلقلٌمً
التخطٌط الحضري
االقتصاد اإلقلٌمً
38148/2-2 ، 38148/2-1
 .04 .02المشاكل االجتماعٌة
الركٌبات ،كاٌد كرٌم
الفساد اإلداري و المالً :مفهومه ،أثاره و طرق قٌاسه و جهود مكافحته[نص مطبوع]  /كاٌد كرٌم الركٌبات - .عمان  :دار
األٌام 265 - .2015 ،ص .؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص265-259 .
الفساد اإلداري
الفساد المالً
مكافحة الفساد
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38101/2-2 ، 38101/2-1
 .04 .02المشاكل االجتماعٌة
طالب ،عالء فرحان
استراتٌجٌات محاربة الفساد اإلداري و المالً :مدخل تكاملً[نص مطبوع]  /عالء فرحان طالب ،علً الحسٌن حمٌدي العامري.
 عمان  :دار األٌام  264 - .2014 ،ص .؛  24سم.بٌبلٌوغرافٌة
الفساد اإلداري
الفساد المالً
مكافحة الفساد
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التصنٌف 3

الظروف االقتصادٌة .البحث االقتصادي .النظم االقتصادٌة
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38133/2-2 ، 38133/2-1
 .02 .03الظروف االقتصادٌة
الفراجً ،هادي أحمد
التنمٌة المستدامة فً استراتٌجٌات األمم المتحدة [نص مطبوع] = Strategies for sustainable development
 / in the UNهادي أحمد الفراجً - .عمان  :دار كنوز المعرفة 416 - .2015 ،ص .؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .414-403 .ر.د.م.ك 9789957744229
األمم المتحدة  :العولمة االقتصادٌة
التنمٌة المستدامة
األمم المتحدة  :التنمٌة المستدامة
38154/2-2 ، 38154/2-1
العانً ،عماد محمد
آلٌة رسم السٌاسات االقتصادٌة للحكومات المحلٌة  :مفاهٌم – مداخل  -تطبٌقات [نص مطبوع]  /عماد محمد العانً ،محمد
معتوق عبود - .عمان  :مكتبة المجتمع العربً 141 - .2014 ،ص .؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .141-135 .ر.د.م.ك 9789957834524
السٌاسة االقتصادٌة
التنمٌة االقتصادٌة  :العراق
التنمٌة المحلٌة  :العراق  :أساسٌات
اإلدارة المحلٌة  :العراق  :تنمٌة

38139/2-2 ، 38139/2-1
الفٌاض ،عباس كاضم جٌاد
الخصخصة و تأثٌرها على االقتصاد الوطنً [نص مطبوع]  /عباس كاضم جٌاد الفٌاض ،األمامً صباح قاسم - .عمان  :مركز
الكتاب األكادٌمً 450 - .2015 ،ص .؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .448-442 .ر.د.م.ك 9789957359904
االقتصاد الرأسمالً
الخوصصة
اقتصاد السوق
االقتصاد اللٌبرالً
38130/2-2 ، 38130/2-1
 .02 .03الظروف االقتصادٌة
النباتً ،سهٌلة فرٌد
التنمٌة االقتصادٌة  :دراسات و مفهوم شامل [نص مطبوع]  /سهٌلة فرٌد النباتً - .عمان  :دار الراٌة 208 - .2015 ،ص.
؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .208-207 .ر.د.م.ك 9789957579531
التنمٌة االقتصادٌة  :نظرٌات و سٌاسات
التنمٌة المستدامة  :دراسات
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38089/2-2 ، 38089/2-1
 .02 .03الظروف االقتصادٌة
خبابه ،عبد هللا
آثار العولمة االقتصادٌة فً ضوء السٌاسة السعرٌة  :حالة الجزائر[نص مطبوع]  /عبد هللا خبابه - .اإلسكندرٌة  :مؤسسة
الثقافة الجامعٌة 636 - .2015 ،ص 25 ، .سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص622-606 .
العولمة االقتصادٌة
الجزائر  :السٌاسة السعرٌة
االقتصاد الدولً
38134/2-2 ، 38134/2-1
 .02 .03الظروف االقتصادٌة
قادري ،محمد الطاهر
التنمٌة المستدامة فً البلدان العربٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق [نص مطبوع]  /قادري ،محمد الطاهر - .بٌروت  :مكتبة حسن
العصرٌة 376 - .2013 ،ص .؛  24سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .368-361 .ر.د.م.ك 9789953561363
التنمٌة المستدامة  :الجزائر
الدول العربٌة  :التنمٌة المستدامة
الجزائر  :التنمٌة االقتصادٌة
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التصنٌف 4

اإلطار المؤسساتً
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38136/2-2 ، 38136/2-1
 .01 .04القانون .التشرٌع
إبراهٌم ،حسنً عبد السمٌع
الجرائم االقتصادٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة  :دراسة مقارنة بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة و القوانٌن الوضعٌة [نص مطبوع]  /حسنً
عبد السمٌع إبراهٌم - .اإلسكندرٌة  :دار الفكر الجامعً 594 - .2015 ،ص .؛  25سم.
ر.د.م.ك 9789773792802
القانون الوضعً
الجرائم االقتصادٌة
الجرائم االقتصادٌة  :القانون  :دراسة مقارنة
الجرائم االقتصادٌة  :الشرٌعة اإلسالمٌة  :دراسة مقارنة
الشرٌعة اإلسالمٌة

38150/2-2 ، 38150/2-1
 .01 .04القانون .التشرٌع
الزبٌدي ،عبد الباسط علً جاسم
المالٌة العامة و الموازنة العامة للدولة و الرقابة على تنفٌذها  :دراسة مقارنة [نص مطبوع]  /عبد الباسط علً جاسم الزبٌدي.
 اإلسكندرٌة  :المكتب الجامعً الحدٌث 375 - .2015 ،ص .؛  25سم.بٌبلٌوغرافٌة ص - .358-331 .ر.د.م.ك 9774384660
المالٌة العامة  :النفقات العامة
قانون المالٌة
الموازنة العامة  :النفقات العامة
المالٌة العامة  :رقابة الدولة  :التشرٌع
الموازنة العامة  :رقابة الدولة  :التشرٌع

38141/2-2 ، 38141/2-1
 .01 .04القانون .التشرٌع
الشنون ،عاٌض حامد ذٌاب
الرقابة على أعضاء مجلس اإلدارة فً الشركات المساهمة [نص مطبوع]  /عاٌض حامد ذٌاب الشنون - .عمان  :دار وائل،
 414 - .2015ص .؛  24سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .414-403 .ر.د.م.ك 9789957911522
الرقابة  :اإلدارة
القانون التجاري
الشركات المساهمة  :قانون
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38151/2-2 ، 38151/2-1
 .01 .04القانون .التشرٌع
عبدهللا ،عامر
المحاسبة اإلدارٌة [نص مطبوع]  /عامر عبدهللا ،الحدرب زهٌر - .عمان  :دار البداٌة 210 - .2010 ،ص .؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .206-205 .ر.د.م.ك 9789957820400
المحاسبة اإلدارٌة  :عمومٌات
38125/2-2 ، 38125/2-1
 .01 .04القانون .التشرٌع
قدٌد ،محمود حمٌدان
التخطٌط الحضري و دور التشرٌعات التخطٌطٌة فً النهوض بعملٌة التنمٌة العمرانٌة [نص مطبوع]  /محمود حمٌدان قدٌد،
رشٌد عباس الجزراوي - .عمان  :مركز الكتاب األكادٌمً 235 - .2015 ،ص .؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .232-227 .ر.د.م.ك 9789957351304
التنمٌة العمرانٌة  :التشرٌع
التنمٌة الحضرٌة  :التشرٌع
التخطٌط الحضري  :التشرٌع
التخطٌط العمرانً  :التشرٌع  :اإلمارات العربٌة المتحدة
38138/2-2 ، 38138/2-1
 .03 .04الحكومة .اإلدارة العمومٌة
أبو النصر ،مدحت محمد محمود
الحوكمة الرشٌدة  :فن إدارة المؤسسات عالٌة الجودة = Good Governance : the art of managing high-
[ quality institutionsنص مطبوع]  /مدحت محمد محمود أبو النصر - .مصر  :المجموعة العربٌة للتدرٌب و النشر،
 187 - .2015ص .؛  24سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .187-177.ر.د.م.ك 9789777220675
المؤسسات  :اإلدارة االستراتٌجٌة
الحكم الراشد
الحوكمة
38109/2-2 ، 38109/2-1
 .03 .04الحكومة .اإلدارة العمومٌة
حاروش ،نور الدٌن
اإلدارة الصحٌة وفق نظام الجودة الشاملة [نص مطبوع]  /نور الدٌن حاروش - .عمان  :دار الثقافة  239 - .2012 ،ص .؛
 25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .238-231 .ر.د.م.ك 9789957167516
اإلدارة الصحٌة
الجزائر  :السٌاسة الصحٌة
الصحة  :إدارة الجودة
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8320/3-2 ، 8320/3-1
 .03 .04الحكومة .اإلدارة العمومٌة
خبراء مركز الخبرات المهنٌة لإلدارة .بمٌك(مصر)
التخطٌط و الرقابة المالٌة [نص مطبوع]  /خبراء مركز الخبرات المهنٌة لإلدارة .بمٌك(مصر) ؛ عبد الرحمن توفٌق - .مصر :
[د.ن] 60 - .2014 ،ص .؛ 30سم( - .المناهج التربوٌة).
ر.د.م.ك 9773370623
التخطٌط  :اإلدارة
الرقابة المالٌة
38113/2-2 ، 38113/2-1
 .03 .04الحكومة .اإلدارة العمومٌة
كافً ،مصطفى ٌوسف
االقتصاد اإلداري [نص مطبوع]  /مصطفى ٌوسف كافً - .عمان  :دار الحامد 430 - .2015 ،ص .؛ 25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .430-427 .ر.د.م.ك 9789957328474
االقتصاد اإلداري
الحوكمة
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التصنٌف 8

الصنــــــــــــاعة
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38090/2-2 ، 38090/2-1
 .02 .08المؤسسات الصناعٌة
سالم ،أمٌنة عبد هللا
أثر السٌاحة فً تطور بعض الحرف و الصناعات التقلٌدٌة  :دراسة أنثروبولوجٌة [نص مطبوع]  /أمٌنة عبد هللا سالم - .مصر :
دار العلم واإلٌمان 376 - .2015 ،ص .؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .335-323 .ر.د.م.ك 9789773083538
السٌاحة  :مصر  :دراسة أنثروبولوجٌة
الصناعات التقلٌدٌة  :مصر :دراسة
الحرف  :مصر  :دراسة
38145/2-2 ، 38145/2-1
 .11 .08الطاقة
إبراهٌم ،أٌمن عبد السالم
الطاقة النووٌة و دورها فً تحقٌق أهداف التنمٌة المستدامة [نص مطبوع]  /أٌمن عبد السالم إبراهٌم - .المنصورة [مصر]:
المكتبة العصرٌة 204 - .2015 ،ص .؛  24سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .201-191 .ر.د.م.ك 9789774103336
الطاقة النووٌة
الصناعة النووٌة
التنمٌة المستدامة  :دراسات
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التصنٌف 9

التـــــــــــــجارة
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38121/2-2 ، 38121/2-1
 .03 .09التسوٌق
الطٌطً ،خضر مصباح
التجارة اإللكترونٌة و األعمال اإللكترونٌة من منظور تقنً و تجاري و إداري = Electronic commerce and
[ business from technical, business and managerial perspective electronicنص مطبوع] /
خضر مصباح الطٌطً - .عمان  :دار الحامد 434 - .2008 ،ص .؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .434 .ر.د.م.ك 9789957324360
التجارة اإللكترونٌة
األعمال اإللكترونٌة
المعامالت اإللكترونٌة
38127/2-2 ، 38127/2-1
 .03 .09التسوٌق
موسى ،محمد
التسوٌق و أنواعه  :بٌن اإلدارة و التجارة و الخدمات [نص مطبوع]  /محمد موسى - .اإلسكندرٌة  :مكتبة الوفاء القانونٌة،
 492 - .2015ص .؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص491-489 .
التسوٌق  :اإلدارة
التسوٌق  :التجارة
التسوٌق  :الخدمات
38111/2-2 ، 38111/2-1
 .05 .09التجارة الدولٌة
السعدي ،وسام نعمت إبراهٌم
اآلفاق المستقبلٌة لمنظمة التجارة العالمٌة بٌن مظاهر العولمة و تدوٌل السٌادة [نص مطبوع]  /وسام نعمت إبراهٌم السعدي- .
اإلسكندرٌة  :دار الفكر الجامعً 456 - .2014 ،ص .؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .452-433 .ر.د.م.ك 9789773792144
التجارة الدولٌة
منظمة التجارة العالمٌة
العولمة
38104/2-2 ، 38104/2-1
 .05 .09التجارة الدولٌة
حركاتً ،فاتح
اآلثار المتوقعة النضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمٌة على القطاع الزراعً [نص مطبوع]  /فاتح حركاتً.
– اإلسكندرٌة  :مؤسسة عالم الرٌاضة للنشر 327 - .2015 ،ص .؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .301-287 .ر.د.م.ك 9777351898
الجزائر و منظمة التجارة العالمٌة  :النمو االقتصادي
الجزائر  :األمن الغذائً
الجزائر  :الفالحة  :تنمٌة
الجزائر  :القطاع الزراعً
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38095/2-2 ، 38095/2-1
 .05 .09التجارة الدولٌة
سٌد ،سالم رشدي
إدارة التموٌل الدولً  :أسسه و نظرٌاته [نص مطبوع]  /سٌد ،سالم رشدي - .عمان  :دار الراٌة 176 - .2015 ،ص .؛ 25
سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .176-175 .ر.د.م.ك 9789957579494
التجارة الدولٌة
التموٌل الدولً
االقتصاد الدول
38146/2-2 ، 38146/2-1
 .05 .09التجارة الدولٌة
زاٌد ،فهد خلٌل
العولمة االقتصادٌة [نص مطبوع]  /فهد خلٌل زاٌد ،محمد صالح رمان - .عمان  :دار اإلعصار العلمً 201 - .2015 ،ص .؛
 25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .201-199 .ر.د.م.ك 9789957586331
التجارة الدولٌة
العولمة
الرأسمالٌة
األزمات المالٌة العالمٌة
العولمة االقتصادٌة
38115/2-2 ، 38115/2-1
 .05 .09التجارة الدولٌة
ٌونس ،محمود
التجارة الدولٌة والتكتالت االقتصادٌة [نص مطبوع]  /محمود ٌونس ،علً عبد الوهاب نجا ،الفٌل أسامة أحمد - .اإلسكندرٌة :
دار التعلٌم الجامعً 352 - .2015 ،ص .؛  25سم.
التجارة الدولٌة و التكتالت االقتصادٌة
التجارة الخارجٌة
االقتصاد الدولً
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38149/2-2 ، 38149/2-1
 .01 .11المالٌة العمومٌة .الجباٌة
عجام ،مٌثم صاحب
المالٌة العامة بٌن النظرٌة و التطبٌق [نص مطبوع]  /مٌثم صاحب عجام ،علً محمد مسعود - .عمان  :دار البداٌة- .2015 ،
 484ص .؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .484-481 .ر.د.م.ك 9789957823412
المالٌة العامة  :لٌبٌا
المالٌة العامة  :دراسة تحلٌلٌة
الضرائب
38141/2-2 ، 38141/2-1
 .02 .11النقود .التموٌل
أحمد شعبان ،محمد علً
السٌاسات النقدٌة و المصرفٌة للبنك المركزي فً إطار النظام المصرفً اإلسالمً [نص مطبوع]  /محمد علً أحمد شعبان- .
اإلسكندرٌة  :دار التعلٌم الجامعً 352 - .2013 ،ص .؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .348-335 .ر.د.م.ك 9789776341722
النقود و البنوك
االقتصاد اإلسالمً  :النقود
االقتصاد اإلسالمً  :البنوك
البنك المركزي  :البنوك اإلسالمٌة  :سٌاسات
النظام المصرفً اإلسالمً
38129/2-2 ، 38129/2-1
 .02 .11النقود .التموٌل
بخضر ،محمد بن سالم بن عبد هللا
التكٌٌف الفقهً للخدمات المصرفٌة [نص مطبوع]  /محمد بن سالم بن عبد هللا بخضر - .عمان  :دار النفائس 245 - .2013 ،ص .؛ 25
سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص235-227 .
البنوك اإلسالمٌة
المصارف اإلسالمٌة
الخدمات المصرفٌة  :الشرٌعة اإلسالمٌة

38120/2-2 ، 38120/2-1
 .02 .11النقود .التموٌل
جبرا ،كمال محمود
التأمٌن و إدارة الخطر [نص مطبوع]  /كمال محمود جبرا - .عمان  :األكادٌمٌون للنشر و التوزٌع 292 - .2015 ،ص .؛ 25
سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .286-285 .ر.د.م.ك 9789957449827
التأمٌن
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38140/2-2 ، 38140/2-1
 .02 .11النقود .التموٌل
خرٌس ،زٌاد نجٌب
الربا و الفائدة المصرفٌة  :دراسة مقارنة بٌن النظام اإلسالمً و النظم الوضعٌة [نص مطبوع]  /زٌاد نجٌب خرٌس - .عمان :
مؤسسة حمادة للدراسات ؛ دار الٌازوري 331 - .2014 ،ص .؛  25سم.
ر.د.م.ك 9789957891114
الربا
العملٌات المصرفٌة
النظم المصرفٌة
الفائدة الربوٌة  :الشرٌعة اإلسالمٌة و النظم الوضعٌة  :دراسة مقارنة
الفائدة المصرفٌة
القروض البنكٌة
38147/2-2 ، 38147/2-1
 .02 .11النقود .التموٌل
خٌر هللا ،توفٌق خٌر الدٌن خلٌفة
العولمة المالٌة و دورها فً خلق األزمات االقتصادٌة  :رؤٌة شرعٌة اقتصادٌة ،دراسة مقارنة فً الفقه اإلسالمً والقانون
الوضعً [نص مطبوع]  /توفٌق خٌر الدٌن خلٌفة خٌر هللا - .اإلسكندرٌة  :دار الفكر الجامعً 430 - .2015 ،ص .؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .425-373 .ر.د.م.ك 9789773792620
االقتصاد
األزمات المالٌة العالمٌة
العولمة المالٌة
االقتصاد اإلسالمً  :فقه
العولمة المالٌة  :القانون  :دراسة مقارنة
االقتصاد اإلسالمً  :فقه  :دراسة مقارنة
38119/2-2 ، 38119/2-1
 .02 .11النقود .التموٌل
سٌد ،سالم رشدي
التأمٌن  :المبادئ و األسس و النظرٌات [نص مطبوع]  /سالم رشدي سٌد - .عمان  :دار الراٌة 194 - .2015 ،ص .؛ 25
سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .194-193 .ر.د.م.ك 9789957579517
التأمٌن
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38117/2-2 ، 38117/2-1
 .02 .11النقود .التموٌل
شاهٌن ،محمد عبد هللا
البنوك اإلسالمٌة  :أساس التنمٌة االقتصادٌة و الخالص من المعامالت الربوٌة [نص مطبوع]  /محمد عبد هللا شاهٌن– .
المنصورة (مصر)  :المكتبة العصرٌة 322 - .2015 ،ص .؛  24سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .322-315 .ر.د.م.ك 9789774103350
البنوك اإلسالمٌة
الربا
التنمٌة االقتصادٌة
المصارف اإلسالمٌة
38143/2-2 ، 38143/2-1
 .02 .11النقود .التموٌل
شحادة ،حسٌن خلٌل
مدى تأثٌر المزٌج التموٌلً على السٌاسات المالٌة للشركات [نص مطبوع]  /حسٌن خلٌل شحادة ،الحٌالً ولٌد ناجً - .عمان :
مركز الكتاب األكادٌمً 261 - .2015 ،ص .؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .260-259 .ر.د.م.ك 9789957351151
التموٌل  :الشركات  :السٌاسات المالٌة
الشركات  :التموٌل
المزٌج التموٌلً  :السٌاسات المالٌة
38098/2-2 ، 38098/2-1
 .02 .11النقود .التموٌل
علً ،محمد موسى أحمد
إدارة المؤسسات و األسواق المالٌة من منظور اإلدارة المالٌة العالمٌة بٌن آلٌات (التشغٌل -التموٌل -االئتمان -االستثمار
و االستئثار -المخاطر -األزمات ) و دورها فً تعزٌز قدرات االقتصاد الوطنً [نص مطبوع]  /محمد موسى أحمد علً- .
اإلسكندرٌة  :مكتبة الوفاء القانونٌة 551 - .2015 ،ص .؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .565-545 .ر.د.م.ك 9789777530422
المؤسسات المالٌة
األسواق المالٌة  :دراسة مقارنة
اإلدارة المالٌة الدولٌة
38118/2-2 ، 38118/2-1
 .02 .11النقود .التموٌل
عمران ،كرٌمة عٌد
التأمٌن اإلسالمً و التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة [نص مطبوع]  /كرٌمة عٌد عمران - .عمان  :دار أسامة  :نبالء.2014 ،
  368ص .؛  25سم.بٌبلٌوغرافٌة ص - .368-359 .ر.د.م.ك 9789957225681
التأمٌن و الشرٌعة اإلسالمٌة
التأمٌن التعاونً  :الشرٌعة اإلسالمٌة
التأمٌن  :التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة
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38103/2-2 ، 38103/2-1
 .02 .11النقود .التموٌل
محارب ،عبد العزٌز قاسم
اقتصادٌات الزكاة الشرعٌة و تطبٌقاتها العملٌة [نص مطبوع]  /عبد العزٌز قاسم محارب - .اإلسكندرٌة  :المكتب الجامعً
الحدٌث 383 - .2014 ،ص .؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .374-365 .ر.د.م.ك 9789774384762
الزكاة  :اقتصادٌات
االقتصاد اإلسالمً  :الزكاة
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38156/2-2 ، 38156/2-1
 .04 .12التسٌٌر
الرجبً ،محمد تٌسٌر
تحلٌل القوائم المالٌة [نص مطبوع]  /محمد تٌسٌر الرجبً - .القاهرة  :الشركة العربٌة المتحدة للتسوٌق و التورٌدات- .2014 ،
 299ص .؛  25سم.
ر.د.م.ك 9789774771351
التحلٌل المالً
تحلٌل القوائم المالٌة
38092/2-2 ، 38092/2-1
 .04 .12التسٌٌر
العسكري ،بهاء الدٌن المنجً
إدارة التغٌٌر فً منظمات األعمال = [ Managing change in business organizationsنص مطبوع]  /بهاء
الدٌن المنجً العسكري ،انعام الحٌالً - .عمان  :مركز الكتاب األكادٌمً 208 - .2015 ،ص .؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .208-205 .ر.د.م.ك 9789957351281
إدارة التغٌٌر
منظمات األعمال  :اإلدارة االستراتٌجٌة
إدارة األعمال
إدارة المؤسسات
38088/2-2 ، 38088/2-1
 .04 .12التسٌٌر
العقٌلً ،اسعد صالح بوبكر
إدارة الوقت و المعوقات المؤثرة فً استخدام األسالٌب العلمٌة فٌها [نص مطبوع]  /اسعد صالح بوبكر العقٌلً ،ولٌد ناجً
الحٌالً - .عمان  :مركز الكتاب األكادٌمً 200 - .2015 ،ص .؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .197-193 .ر.د.م.ك 9789957350918
التدرٌب
إدارة الوقت
إدارة األعمال
38099/2-2 ، 38099/2-1
 .04 .12التسٌٌر
العاٌدي ،كرٌم ناٌف علً
استراتٌجٌات التدرٌب و التطوٌر وفق المنظور البٌئً و التنظٌمً [نص مطبوع]  /كرٌم ناٌف علً العاٌدي ،نعمة عباس
الخفاجً - .عمان  :دار األٌام 304 - .2014 ،ص .؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .304-291 .ر.د.م.ك 9789957563554
اإلدارة االستراتٌجٌة
إدارة الموارد البشرٌة  :استراتٌجٌات
التدرٌب  :استراتٌجٌات
التغٌر البٌئً  :العراق
التغٌٌر التنظٌمً  :العراق
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38142/2-2 ، 38142/2-1
 .04 .12التسٌٌر
القاضً ،محمد ٌوسف
السلوك التنظٌمً [نص مطبوع]  /محمد ٌوسف القاضً - .عمان  :األكادٌمٌون للنشر و التوزٌع 418 - .2015 ،ص .؛
 25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .407-400 .ر.د.م.ك 9789957449995
ادارة األعمال
التنظٌم اإلداري  :استراتٌجٌات
السلوك التنظٌمً
38093/2
 .04 .12التسٌٌر
جرادات ،ناصر محمد سعود
إدارة التغٌٌر و التطوٌر = [ Change and development managementنص مطبوع]  /ناصر محمد سعود
جرادات ،أحمد المعانً ،أحمد عرٌقات - .عمان  :إثراء للنشر و التوزٌع 389 - .2013 ،ص .؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .389-379 .ر.د.م.ك 9789957781637
إدارة التغٌٌر
إدارة األعمال
38155/2-2 ، 38155/2-1

 .04 .12التسٌٌر
راضً ،محمد سامً
تحلٌل التقارٌر المالٌة  :محاسبً  -مالً  -ائتمانً [نص مطبوع]  /محمد سامً راضً - .اإلسكندرٌة  :دار التعلٌم الجامعً،
 265 - .2015ص .؛  24سم.
ر.د.م.ك 9789777330169
التحلٌل المالً  :التقارٌر المحاسبٌة
التحلٌل المالً  :التقارٌر المالٌة
التحلٌل المالً  :التقارٌر االئتمانٌة
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38100/2-2 ، 38100/2-1
 .04 .12التسٌٌر
عبد الرزاق محمد ،أثمار
استراتٌجٌة التكامل وإعادة الهندسة وأثرهما على األداء االستراتٌجً باستخدام بطاقة األداء المتوازن [نص مطبوع]  /أثمار
عبد الرزاق محمد - .عمان  :دار الحامد 436 - .2015 ،ص .؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .435-415 .ر.د.م.ك 9789957328849
المناجمنت
اإلدارة االستراتٌجٌة
تسٌٌر الموارد البشرٌة
األداء االستراتٌجً
األداء المتوازن
هندسة األعمال
38108/2-2 ، 38108/2-1
 .04 .12التسٌٌر
عبد اللطٌف ،عبد اللطٌف
اإلدارة الدولٌة = [ management Globalنص مطبوع]  /عبد اللطٌف عبد اللطٌف - .عمان  :دار الحامد- .2015 ،
 316ص .؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .316-313 .كشاف - .ر.د.م.ك 9789957328986
إدارة األعمال الدولٌة
إدارة الموارد البشرٌة الدولٌة
اإلدارة الدولٌة
38094/2-2 ، 38094/2-1
 .04 .12التسٌٌر
مسلم ،عبد هللا حسن
إدارة التفاوض الحدٌث [نص مطبوع]  /عبد هللا حسن مسلم - .عمان  :دار المعتز 200 - .2015 ،ص .؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص200-199 .
المناجمنت
علم اإلدارة
إدارة األفراد  :التفاوض
38096/2-2 ، 38096/2-1
 .04 .12التسٌٌر
مسلم ،عبد هللا حسن
إدارة الجودة الشاملة  :معاٌٌر األٌزو [نص مطبوع]  /عبد هللا حسن مسلم - .عمان  :دار المعتز 254 - .2015 ،ص .؛ 25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص254-251 .
المناجمنت
إدارة الجودة الشاملة
إدارة الجودة  :األٌزو
الجودة  :المواصفات و المقاٌٌس
إدارة الموارد البشرٌة
إدارة األعمال  :التنمٌة البشرٌة
معاٌٌر اإلٌزو ()ISO
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38128/2-2 ، 38128/2-1
 .04 .12التسٌٌر
ٌحٌاوي ،مفٌدة
التقنٌات الكمٌة فً إدارة األعمال  :محاضرات و تمارٌن [نص مطبوع]  /مفٌدة ٌحٌاوي - .عمان  :الٌازوري- .2014 ،
 237ص .؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .237 .ر.د.م.ك 9789957125226
إدارة األعمال
بحوث العملٌات
علوم التسٌٌر  :التقنٌات الكمٌة
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38112/2-2 ، 38112/2-1
 .01.13الموارد البشرٌة
المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة
االقتصاد األخضر و النمو االقتصادي  :تجارب إفرٌقٌة [نص مطبوع]  /المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة؛ عبد العظٌم عبد الهادي
هوٌدا - .القاهرة  :المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة 61 - .2014 ،ص .؛  24سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .60-58 .ر.د.م.ك 9789774730917
االقتصاد األخضر
التنمٌة البشرٌة
التنمٌة المستدامة  :إفرٌقٌا
النمو االقتصادي  :إفرٌقٌا
38091/2-2 ، 38091/2-1
 .01.13الموارد البشرٌة
مركز اإلمارات للدراسات و البحوث االستراتٌجٌة (أبو ظبً)
أثر تنقل العمالة فً التنمٌة المستدامة  :مؤتمر دولً ،أبو ظبً 15-14 ،ماي [ 2013نص مطبوع]  /مركز اإلمارات
للدراسات و البحوث االستراتٌجٌة؛ علً راشد النعٌمً؛ إٌرٌنا أومنالنك - .أبو ظبً  :مركز اإلمارات للدراسات و البحوث
االستراتٌجٌة 299 - .2014 ،ص .؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .299-285 .ر.د.م.ك 9789948148449
التنمٌة المستدامة
العمالة األجنبٌة
الٌد العاملة األجنبٌة  :دول التعاون الخلٌجً
الهجرة  :الٌد العاملة األجنبٌة
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38114/2-2 ، 38114/2-1
 .04 .14السكن .المناطق الرٌفٌة .المناطق الحضرٌة
بن غضبان ،فؤاد
االقتصاد الحضري [نص مطبوع]  /فؤاد بن غضبان - .عمان  :الٌازوري 350 - .2015 ،ص .؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .332-327 .ر.د.م.ك 9789957126803
االقتصاد الحضري
التنمٌة االقتصادٌة
التهٌئة الحضرٌة
تسٌٌر التقنٌات الحضرٌة  :الجزائر
38126/2-2 ، 38126/2-1
 .04 .14السكن .المناطق الرٌفٌة .المناطق الحضرٌة
عفٌفً ،أحمد كمال
التخطٌط العمرانً و أثره فً برنامج الدفاع المدنً [نص مطبوع]  /أحمد كمال عفٌفً ,الغامديٌ ،حً علً دماس - .عمان :
االكادٌمٌون للنشر و التوزٌع  :دار الحامد 288 - .2014 ،ص .؛  24سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .297-237 .ر.د.م.ك 9786038006320
العمران
التخطٌط العمرانً  :السعودٌة
الدفاع المدنً  :السعودٌة  :برامج
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التصنٌف 15

علم األحٌاء .األغذٌة .الصحة

33

38116/2-2 ، 38116/2-1

 .03 .15األطعمة .تغذٌة
حركاتى ،فاتح
االكتفاء الغذائً فً ظل السٌاسة التنموٌة الجدٌدة فً الجزائر [نص مطبوع]  /فاتح حركاتى - .اإلسكندرٌة  :مؤسسة عالم
الرٌاضة للنشر 255 - .2015 ،ص .؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .242-227 .ر.د.م.ك 9777351881
الجزائر  :األمن الغذائً
الجزائر  :الفالحة  :تنمٌة
الجزائر  :االكتفاء الغذائً  :سٌاسات التنمٌة
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التصنٌف 16

البٌئة .الموارد الطبٌعٌة
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38102/2-2 ، 38102/2-1
 .01 .16علم البٌئة
الرٌفى ،حامد
اقتصادٌات البٌئة  :مشكالت البٌئة  -التنمٌة االقتصادٌة  -التنمٌة المستدامة [نص مطبوع]  /حامد الرٌفى - .اإلسكندرٌة  :دار
التعلٌم الجامعً 300 - .2015 ،ص .؛  24سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .291-289 .ر.د.م.ك 9789777336442
التنمٌة االقتصادٌة
البٌئة  :اقتصادٌات
التنمٌة المستدامة
االقتصاد البٌئً
38107/2-2 ، 38107/2-1
 .01 .16علم البٌئة
بظاظو ،إبراهٌم خلٌل إبراهٌم
اإلدارة البٌئٌة المثلى فً تنمٌة مواقع السٌاحة البٌئٌة فً الوطن العربً [نص مطبوع]  /إبراهٌم خلٌل إبراهٌم بظاظو - .القاهرة
 :المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة 155 - .2014 ،ص .؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .152-147 .ر.د.م.ك 9789774730740
السٌاحة البٌئٌة  :الوطن العربً
البٌئة  :الوطن العربً
البٌئة  :الدول العربٌة
38132/2-2 ، 38132/2-1
 .01 .16علم البٌئة
ربٌع ،محمد عبد العزٌز
التنمٌة المجتمعٌة المستدامة  :نظرٌة فً التنمٌة االقتصادٌة و التنمٌة المستدامة [نص مطبوع]  /محمد عبد العزٌز ربٌع- .
عمان  :الٌازوري 487 - .2015 ،ص .؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .480-467 .ر.د.م.ك 9789957127190
التنمٌة المستدامة  :الدول النامٌة
التنمٌة االجتماعٌة  :الدول النامٌة
التنمٌة االقتصادٌة  :الدول النامٌة
38131/2-2 ، 38131/2-1
 .01 .16علم البٌئة
سردار ،عبد الرحمن سٌف
التنمٌة المستدامة = [ Sustainable developmentنص مطبوع]  /عبد الرحمن سٌف سردار - .عمان  :دار الراٌة،
 205 - .2015ص .؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .205-195 .ر.د.م.ك 9789957579661
البٌئة
التنمٌة المستدامة
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38135/2-2 ، 38135/2-1
 .01 .16علم البٌئة
مصطفى ،فاروق أحمد
التنمٌة المستدامة و السٌاحة  :دراسة أنثروبولوجٌة [نص مطبوع]  /فاروق أحمد مصطفى - .اإلسكندرٌة  :دار المعرفة
الجامعٌة 249 - .2015 ،ص .؛  24سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .249-234 .ر.د.م.ك 9789772735551
التنمٌة المستدامة  :مصر  :دراسة أنثروبولوجٌة
التنمٌة السٌاحٌة  :مصر
األنثروبولوجٌا  :المجتمعات الصحراوٌة  :مصر
38097/2-2 ، 38097/2-1
 .03 .16الكوارث .التلوث
القطارنة ،زٌاد حمد
إدارة الكوارث [نص مطبوع]  /زٌاد حمد القطارنة - .عمان  :االكادٌمٌون للنشر و التوزٌع 344 - .2014 ،ص .؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .338-335 .ر.د.م.ك 9789957449513
إدارة الكوارث
الكوارث الطبٌعٌة
إدارة األزمات
الكوارث االصطناعٌة
إدارة األزمات و الكوارث  :األمن الوطنً
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التصنٌف 17

علوم األرض .علوم الفضاء

38

38137/2-2 ، 38137/2-1

 .03 .17الجغرافٌا
رشٌد ،مهدي أحمد
الجغرافٌا االقتصادٌة [نص مطبوع]  /مهدي أحمد رشٌد - .عمان  :الجنادرٌة 225 - .2015 ،ص .؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .222-221 .ر.د.م.ك 9789957501778
علم االقتصاد
التنمٌة االقتصادٌة
الجغرافٌا االقتصادٌة
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التصنٌف 18

العلــــــم .البحث .المنهجٌة

40

38106/2-2 ، 38106/2-1
 .08.18الرٌاضٌات .التحلٌل اإلحصائً
الفقً ،عبد الاله إبراهٌم
اإلحصاء التطبٌقً باستخدام برنامج [ SPSSنص مطبوع]  /عبد الاله إبراهٌم الفقً - .عمان  :دار الثقافة للنشر و التوزٌع،
 271 – .2014ص.؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .271 .ر.د.م.ك 9789957168346
اإلحصاء التطبٌقً
التحلٌل اإلحصائً
النظام اإلحصائً SPSS
البٌانات اإلحصائٌة

38105/2-2 ، 38105/2-1
 .08.18الرٌاضٌات .التحلٌل اإلحصائً
النجار ،نبٌل جمعه صالح
اإلحصاء التحلٌلً مع تطبٌقات برمجٌة [ SPSSنص مطبوع]  /نبٌل جمعه صالح النجار - .عمان  :دار الحامد- .2015 ،
 424ص .؛  25سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - . 424-419 .ر.د.م.ك 9789957328733
اإلحصاء التحلٌلً
اإلحصاء  :تمارٌن و تطبٌقات
النظام اإلحصائً SPSS
36772/2-3 ، 36772/2-2
 .08.18الرٌاضٌات .التحلٌل اإلحصائً
النعٌمً ،محمد عبد العال
اإلحصاء التطبٌقً = [ Applied statisticsنص مطبوع]  /محمد عبد العال النعٌمً ،حسن ٌاسٌن طعمة - .ط - .2 .عمان
 :دار وائل 425 - .2015 ،ص .؛  24سم.
بٌبلٌوغرافٌة ص - .389-387 .ر.د.م.ك 9789957117405
اإلحصاء
اإلحصاء التطبٌقً
اإلحصاء  :الرٌاضٌات
اإلحصاء التجرٌبً
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