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 مقدمة

 
عن - اقتنتها، 5102سنة بعنوان لعناوين كتب جديدة  بطاقات فهرسية عبارة عنهذه الوثيقة،         
مصلحة املكتبة التابعة ملركز التوثيق، البحث واخلربة باملدرسة الوطنية لإلدارة. -الشراءطريق   

تصنيف املكنز اخلاص يف  قررةمواضيع امللل املخطط التسلسلي اعتمد يف فهرسة البطاقات على        
االقتصادية التابعة لألمم نظمة التعاون والتنمية مبعاجلة املعلومة املتعلقة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية مب

.0991سنة يف الصادر املتحدة   
ارتباطا باإلدارة وضعت هذه العناوين يف متناول املستخدمني لغرض إفادهتم بالكتب األكثر و قد        

       ختضع إما لإلعارة الداخلية أو اخلارجية.و متوفرة حاليا باملكتبة، و هي  العامة وامليادين ذات الصلة
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 التعاون الدولً. العالقات الدولٌة
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1-2/38289  ،2-2/38289 ،3-2/38289  ،4-2/38289  ،5-2/38289  

  01. 02.  العالقات الدولٌة

عبد القادر رزٌق ،المخادمً  

]نص مطبوع[/ عبد القادر رزٌق  ...إلخوصراع الحضارات: مسألة نهاٌة التارٌخ والمتغٌرالنظام الدولً الجدٌد، الثابت.... 

سم. 22 ص.؛ 383 -. 2010 ،: دٌوان المطبوعات الجامعٌةالجزائر -. 4ط.  -المخادمً.   

9789961009833ر.د.م.ك  -. 383-381بٌبلٌوغرافٌة ص.  -كشاف.   

 

 القانون الدولً

 العالقات الدولٌة : الحروب المعاصرة

 اإلرهاب الدولً

 النظام الدولً الجدٌد

 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة : العالقات الدولٌة

 التسلح

نهٌار المنظومة االشتراكٌة التً كانت مقدمة لنهاٌة الحرب الباردة، مروراً باألحداث التً ٌتطرق الكتاب إلى ا                

(، والتً بموجبها انتقلت الوالٌات المتحدة من دبلوماسٌة الدفاع إلى الردع، ومن االحتواء إلى 11/9هزت الوالٌات المتحدة فً )

إلى منطق الحرب على اإلرهاب  ام الدولً. فمن النظام العالمً الجدٌدالهجوم، كما ٌتطرق الكتاب إلى المراحل التً مر بها النظ

ثم الحروب االستباقٌة وإرساء ما ٌعرف بمشروع الشرق األوسط الكبٌر الذي تقوم دعائمه على استراتٌجٌة الفوضى البناءة، أي 

تداخل فً إطارها المحلً بالجهوي، الوطنً إعادة تغٌٌر لٌس الّنظم فحسب، بل والجغرافٌا السٌاسٌة أٌضا، إنها األمركة التً ٌ

 بالدولً، العام بالخاص والفردي بالجماعً.

 
1-2/38239  ،2-2/38239 ،3-2/38239  ،4-2/38239  ،5-2/38239  

 عبد القادر رزٌق ،المخادمً

 Course à l'armement international : les: الهواجس و الطموحات و المصالح = الدولً  سباق التسلح
appréhensions, ambitions et les intérêts  .ًالجزائر : دٌوان  -]نص مطبوع[ / عبد القادر رزٌق المخادم

 سم. 22 ؛ص.  263 -. 2010 ،المطبوعات الجامعٌة
 9789961013908ر.د.م.ك  -. 249-247بٌبلٌوغرافٌة ص.  -كشاف. 

 
 العالقات الدولٌة 

 النووٌةالطاقة 
 النظام الدولً

 القانون الدولً العام
 نزع السالح

 التسلح النووي
 التسلح الدولً

 
ٌشهد العالم حالة من سباق التسلح الدولً، لٌس كظاهرة عسكرٌة فقط، ولكن فً واقع األمر كظاهرة سٌاسٌة                 

ت الضخمة المتالك أحدث أنظمة القتال والمعدات واقتصادٌة وصناعٌة أٌضا. كما أن عملٌة شراء األسلحة وعقد الصفقا
 العسكرٌة هً السمة الجارٌة فً دول العالم الثالث لمجاراة التطور العالمً. 

إن ظاهرة سباق التسلح فضالً عن خطورتها ونتائجها الكارثٌة إن على مستوى الدول كل على حدة أو على العالم                  
 –فً ظل سباق التسلح  –إلى استنزاف القدرات االقتصادٌة للعالم. كما أن الحروب عندما تندلع تلتهم  برمته، أن انتشارها ٌؤدي

 األموال الطائلة وخصوصا بعد ازدٌاد تكالٌف الحروب الحدٌثة بشكل لم ٌسبق له مثٌل.

ما احتماالت تطوراته ما أنواع إلى أٌن تتوجه مسارات الحروب فً المستقبل فً ظل سباق التسلح النووي؟ و                 
األسلحة والتقنٌة الممارسة فً إدارة الصراعات؟ مسارح الحروب القادمة؟ حظر انتشار األسلحة النووٌة فً الشرق األوسط؟ 

مخاطر السباق النووي وانعكاساته على األمن والسلم اإلقلٌمً والدولً؟ تأمٌن األمن الجماعً؟ التحدي اإلٌرانً؟ وكٌف 
 ؟  الغرب، وفً المقدمة منه الوالٌات المتحدة سٌواجهه

 هذه التساؤالت وغٌرها هً ما ٌحاول المؤلف اإلجابة علٌها فً هذا الكتاب؟                  
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1-2/38224  ،2-2/38224 ،3-2/38224  ،4-2/38224  ،5-2/38224  

 .  العالقات الدولٌة02. 01

 بن عامر ،تونسً

 
 -. 2011 ،: دٌوان المطبوعات الجامعٌةالجزائر -. 8ط.  -]نص مطبوع[ / بن عامر تونسً. قانون المجتمع الدولً المعاصر 

 سم. 22 ؛ص.  338
 9789961003060ر.د.م.ك  -. 331-325بٌبلٌوغرافٌة ص. 

 
                                                                                                                              العالقات الدولٌة 

 القانون الدولً العام
 الشركات المتعددة الجنسٌات 

 حركات التحرر الوطنً
 المجتمع الدولً العام : قانون

 
 

2/38226  

 عمر ،سعد هللا

دٌوان المطبوعات  الجزائر: -. 5 ط. -أحمد بن ناصر.  ،]نص مطبوع[ / عمر سعد هللا قانون المجتمع الدولً المعاصر
 سم. 22 ؛ص.  343 -. 2009 ،الجامعٌة

 996100485xر.د.م.ك  -. 337-331بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

                                                                                                                            العالقات الدولٌة 
 القانون الدولً العام

 المنظمات الدولٌة
 الشركات المتعددة الجنسٌات 

 حركات التحرر الوطنً
 الدولً العام : قانونالمجتمع 

 مٌةالمنظمات غٌر الحكو
 

ٌحتوي على كما  المجتمع الدولً المعاصر من منظور نظرٌة القانون الدولً، ألعضاءالكتاب دراسة تحلٌلٌة  ٌتضمن           
للشخصٌة القانونٌة الدولٌة ومشروعٌتها وفاعلٌتها، وبالتالً فهو  كأساساجابات وافٌة على تساؤالت عدة حول موضوع الحقوق 

ومع ما جاء  كتاب ٌبتعد عن جانب التقلٌد السائد لدى فقهاء القانون الدولً، وٌتعامل بجدٌة مع التطورات الحالٌة فً هذا القانون
 .من أداء فً الكتابات والمناقشات العلمً

 ة .
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1-2/38227  ،2-2/38227 ،3-2/38227  ،4-2/38227  

 .  العالقات الدولٌة02. 01

 عمر ،سعد هللا

 
الجزائر : دٌوان المطبوعات  -. 6 ط. -]نص مطبوع[ / عمر سعد هللا, أحمد بن ناصر.  قانون المجتمع الدولً المعاصر

 سم. 22 ؛. ص 343 –. 2013 ،الجامعٌة
 9789961004852ر.د.م.ك  -. 337-331بٌبلٌوغرافٌة ص. 

 
 القانون الدولً العام 

 المنظمات الدولٌة
 الشركات المتعددة الجنسٌات 

 حركات التحرر الوطنً
 المجتمع الدولً العام : قانون

 العالقات الدولٌة
 المنظمات غٌر الحكومٌة

 
ٌحتوي كما  دولً،من منظور نظرٌة القانون ال المجتمع الدولً المعاصر ألعضاءالكتاب دراسة تحلٌلٌة  ٌتضمن                   

للشخصٌة القانونٌة الدولٌة ومشروعٌتها وفاعلٌتها، وبالتالً  كأساسعلى اجابات وافٌة على تساؤالت عدة حول موضوع الحقوق 
ومع ما  فهو كتاب ٌبتعد عن جانب التقلٌد السائد لدى فقهاء القانون الدولً، وٌتعامل بجدٌة مع التطورات الحالٌة فً هذا القانون

 أداء فً الكتابات والمناقشات العلمٌة .جاء من 

 

1-2/38222  ،2-2/38222 ،3-2/38222  ،4-2/38222  ،5-2/38222  

 أحمد ،سً علً

 
 الجزائر : -]نص مطبوع[ / أحمد سً علً.  األرجنتٌنٌة - : حالة العالقات البرٌطانٌة استعمال القوة فً العالقات الدولٌة

 سم. 22 ؛ص.  247 -. 2010 ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة
 9789961013533ر.د.م.ك  -. 245-239بٌبلٌوغرافٌة ص. 

 
 المسؤولٌة الدولٌة

 القانون الدولً العام
 التنظٌم الدولً

 العالقات الدولٌة : عمومٌات
 النزاعات الدولٌة : استعمال القوة

 القانون الدولً المعاصر
 

ذا الكتاب ٌعالج نموذجا من العالقات الدولٌة المتمٌزة باستعمال القوة كوسٌلة لحسم النزاعات الدولٌة السٌما تلك ه                
. اخترنا من هذه الحاالت حالة العالقات البرٌطانٌة األرجنتٌنٌة المتأزمة بسبب ةاالستراتٌجٌالمتعلقة بفرض السٌادة على األقالٌم 

ة فً جنوب القارة األمرٌكٌة ، والتً كانت محل رهان قوة بٌن الدول االستعمارٌة سابقا، لما تحتله النزاع على أقالٌم وجزر واقع
من مكانة تارٌخٌة ابتداًءا من عهد الصراع البرٌطانً اإلسبانً الذي تخلله اتفاق بٌن الطرفٌن تضمنته معاهدة "أوترشت " 

ٌب الخامس" االحتفاظ بتاجه على مقاطعة "رٌو دو البالطا" فً ، حٌث فضل فٌها ملك اسبانٌا " فل 13/7/1713المؤرخة فً 
 .الجزء الجنوبً للقارة األمرٌكٌة مقابل السماح لبرٌطانٌا باحتالل جبل طارق رغم ارتباطه بالتراب اإلسبانً
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1-2/38223  ،2-2/38223 ،3-2/38223  ،4-2/38223  ،5-2/38223  

 القانون الدولً  04. 02. 01

 بن عامر ،تونسً

 
: دٌوان المطبوعات الجزائر -. 2ط.  -نعٌمة عمٌمر.  ،]نص مطبوع[ / بن عامر تونسً محاضرات فً القانون الدولً العام

 سم. 22 ؛ص.  312 -. 2015 ،الجامعٌة
 9789961013168ر.د.م.ك  -. 306-305بٌبلٌوغرافٌة ص. 

 
                                                                                                                      العالقات الدولٌة 

 القانون الدولً العام
 انون الدولً : المعاهدات الدولٌةالق

 القانون الدولً : االتفاقٌات الدولٌة

ذا القانون تصبح هن أهمٌة مصادر إف ذلكومن ، وأنظمتهتعمل الدولة فً إطار عالقاتها عن طرٌق أحكام القانون الدولً          
                                                                                          هتمام فً إطار دراسة القانون الدولً. اللى باوأ

     الممارسةهذه  قانونٌة لتحدٌدوكما أن مسألة ممارسة السٌادة على مستوى الدولة تجعل من القانون الدولً ذا وظٌفة تنظٌمٌة 
تنظٌمها عن طرٌق التعرٌف بالمجاالت الوطنٌة التً ٌمكن للدولة أن تمارس صالحٌاتها ضمنها. إن مصادر القانون الدولً  و

افة ، باإلضوثانوٌةاحتٌاطٌة  وأساسٌة أوطبٌعة أصلٌة  وهً ذاتهً تلك األحكام التً ٌستقً منها هذا القانون قواعده الدولٌة، 
                                      المعاصرٌن.  والقانون الدولٌٌنضوء العمل  إلى إمكانٌة االعتماد على مصادر إضافٌة تطورت فً

حٌث أنه ٌبٌن القواعد العامة لهذه المواضٌع دون أن  باحتٌاجات طلبة اللسانس من وفائدته ترتبطإن مصادر أهمٌة هذا الكتاب 
 .وبحث معمقلكل موضوع ٌحتاج فً حد ذاته إلى دراسة واسعة  والدراسات المتخصصةٌرات المعمقة ٌخوض فً التفس

 

 

1-2/38189  ،2-2/38189   

 مفتاح عمر ،درباش

 
]نص مطبوع[ / مفتاح عمر : دراسة وفق قواعد و أحكام الفقه و القانون الدولً العام  المنازعات الدولٌة و طرق تسوٌتها

 سم. 25 ؛ص.  544 -. 2013 ،طرابلس ] لبنان[ : المؤسسة الحدٌثة للكتاب -درباش. 
 9786144231548ر.د.م.ك  -. 533-515بٌبلٌوغرافٌة ص. 

 
 المنازعات الدولٌة

 القانون الدولً العام
 منظمة األمم المتحدة : محكمة العدل الدولٌة : التسوٌة السلمٌة

 مم المتحدة : مجلس األمن : التسوٌة السلمٌةمنظمة األ
 التحكٌم الدولً

 حفظ السلم و األمن الدولٌٌن
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1-2/38009  ،2-2/38009 ،3-2/38009  ،4-2/38009  ،5-2/38009  

 القانون الدولً  04. 02. 01

 عمر ،سعد هللاَ 

 
: دٌوان الجزائر -]نص مطبوع[ / عمر سعد هللَا.  عالمٌة القانون الدولً للحدود ،1 المطّول فً القانون الدولً للحدود. ج

 سم. 22 ؛ص.  339 -. 2010 ،المطبوعات الجامعٌة
 9789961012949ر.د.م.ك 

 
 القانون الدولً العام

 القانون الدولً للحدود
 العالقات الدولٌة 

 
اإلطار النظري والعملً لهذا القانون، ومثلث العالقة التً تربطه باإلقلٌم تضمن كتاب عالمٌة القانون الدولً للحدود           

                                                                            والسٌادة والشخصٌة القانونٌة الدولٌة، من خالل دراسة دالالته ومبادئه وموقف القضاء الدولً منه.
قانون اعتماد الدول علٌه فً ممارستها لسٌادتها على األفراد والعابرٌن، وانتقال البضائع، ونفاذ قوانٌنها ٌعكس عالمٌة هذا الو

وامتداد سلطات أجهزة الضبط القضائً فٌها، واستخدام أجوائها، وكذلك استغالل ثرواتها الطبٌعٌة فً باطن األرض وفً 
تصاصات وسلطات، وحماٌة مصالحها الوطنٌة من النواحً السٌاسٌة سطحها. فضال عن أثره على ممارسة الدول ما لها من اخ

                                                                                                       واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة. 
عّمق أفكاره حول عالمٌة القانون الدولً للحدود، وٌحفزه إلى ونأمل أن ٌستفٌد القارئ من مادة هذا الكتاب، وأن ٌجد فٌها ما ٌ

 مزٌد من البحث والدراسة والتأمل حول ما ٌمكن أن ٌنشأ من حقوق فً هذا الصدد.

 

1-2/38217  ،2-2/38217 ،3-2/38217  ،4-2/38217  ،5-2/38217  

 عمر هللَا،سعد 

 
: دٌوان الجزائر -]نص مطبوع[ / عمر سعد هللَا.  مصادر القانون الدولً للحدود، 2 الدولً للحدود. جالمطّول فً القانون 
 سم. 22 ؛ص.  259 -. 2010 ،المطبوعات الجامعٌة

 9789961012956ر.د.م.ك 
 

                                                                                                                            العالقات الدولٌة 
 ولً العامالقانون الد

 القانون الدولً للحدود
 االتفاقٌات الدولٌة العامة

 
ٌّن مصادره األصلٌة فً اآلونة               ٌرسم هذا الكتاب مصادر القانون الدولً للحدود، الصورة الواقعٌة لهذا القانون، فٌب

تفاقٌات الدولٌة الخاصة بالحدود، والعرف الدولً الخاص الحدود، والمصادر المشتقة كالمبادئ العامة الحالٌة التً تشمل اال
للقانون، وقرارات المنظمات الدولٌة الملزمة، والمصادر المساعدة التً تتضمن القضاء الدولً، وآراء الفقهاء، ومبادئ العدالة. 

خطٌط الحدود، محكمة العدل الدولٌة ومحاكم التحكٌم، وابراز ممارسات عملٌة من خالل اللجان الدولٌة لت لٌات تنفٌذهآوٌعرض 
فً هذا المجال. فضال عن توضٌح أقسام نزاعات الحدود ووسائل حلّها بالمفاوضات، والوساطة، والتوفٌق والمساعً الحمٌدة، 

                                                                                                               والطرق القضائٌة الدولٌة. 
ومن ثم ٌعكس هذا الكتاب واقع القانون الدولً للحدود كفرع دولً أصٌل، نظرا لطبٌعته العالمٌة ولمصادره وطرق إنفاذه 

 .تكون أقالٌمها، مما ٌدعو إلى االهتمام أكثر بدراساته وتأثٌره على تحدٌد سٌادة الدول وفصل المساحات التً
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1-2/38218  ،2-2/38218 ،3-2/38218  ،4-2/38218  ،5-2/38218  

 القانون الدولً  04. 02. 01

 عمر هللَا،سعد 

 
دٌوان المطبوعات  :الجزائر -]نص مطبوع[ / عمر سعد هللَا.  طبٌعة الحدود الدولٌة، 3 المطّول فً القانون الدولً للحدود. ج

 سم. 22 ؛ص.  184 -. 2010 ،الجامعٌة
 9789961012963ر.د.م.ك 

 
                                                                                                                     العالقات الدولٌة 

 القانون الدولً العام
 القانون الدولً للحدود

 
 
ٌقدم هذا الكتاب تحلٌال موجزا عن السؤال المحوري التالً: ما هً طبٌعة القانون الدولً للحدود؟ وكان الجواب أن                

الدول وكذلك المنظمات الدولٌة ال تملك التحلل من القانون الدولً للحدود، ولٌس هناك أٌة اشارة صرٌحة فً أٌة وثٌقة دولٌة 
لخروج عن قواعده، حٌث ٌمنع الدول أو أي شخص قانونً آخر من اعتماد تشرٌعات تخالف تلك تؤكد سلطات تخول أي جهة ا

                                                                                                                                  القواعد. 
ماهٌة الحدود الدولٌة، طالما كانت غابرة فً دسائس تارٌخ الدول، وبٌّنا نشأتها  ومن أجل ذلك ٌسلط هذا الجزء الضوء على

وتطورها، ومراحل ترسٌمها وحتمٌتها فً الوقت الراهن، وأنواعها، ألن القانون الدولً للحدود ٌعتبر قانونا الزامٌا ٌحافظ على 
 الوضع القائم لسٌادات الدول المتقابلة أو المتجاورة.

 

 

1-2/38219  ،2-2/38219 ،3-2/38219  ،4-2/38219  ،5-2/38219  

 عمر هللَا،سعد 

 
الجزائر : دٌوان المطبوعات  -]نص مطبوع[ / عمر سعد هللَا.  تكوٌن الحدود الدولٌة، 4 المطّول فً القانون الدولً للحدود. ج

 سم. 22 ؛ص.  205 -. 2010 ،الجامعٌة
 9789961012970 ر.د.م.ك

 
                                                                                                                       العالقات الدولٌة

 القانون الدولً العام
                                                                                                                           القانون الدولً للحدود

 االتفاقٌات الدولٌة العامة

لقد وضع كتاب )تكوٌن الحدود الدولٌة(، لٌعطً للقارئ فكرة عامة عن موضوع اتفاقٌات الحدود الدولٌة، التً قد                
الخلف، فلن تستطٌع أن تطبق بشأنها مبدأ الصحٌفة البٌضاء. فٌحلل مفهوم تبرم بواسطة الدولة السلف "الموروثة". وتلزم الدولة 

هذه االتفاقٌات، ومراحل المفاوضات التً تسبقها، وطوائفها، ونظامها القانونً، وتوارثها، وعدم إعادة النظر فٌها بعد دخولها 
التً أصبحت أحد سندات الحق التً تدعم  حٌز النفاذ الخ... وٌتعرض كذلك لتكوٌن الحدود بواسطة قرارات األمم المتحدة،

موقف الدولة فً حفاظها على كٌانها واستقاللها وسٌادتها. فٌناقش نظام قرارات األمم المتحدة بشأن الحدود الدولٌة، ومدى 
الحدود ومدى شرعٌة القرارات السٌادٌة للدول بشأن تحدٌد  ،شرعٌة اصدارها بناء على الفصل السابع من مٌثاق األمم المتحدة

فً سٌاق سعً دائم من جانب دولها االلتزام  جاءتالدولٌة. فضال عن مناقشته لتكوٌن الحدود الدولٌة فً المنطقة العربٌة، التً 
 وهو ما ٌعطً لهذا الكتاب بعده القانونً األصٌل. بقواعد القانون الدولً للحدود
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1-2/38277  ،2-2/38277 ،3-2/38277  ،4-2/38277  ،5-2/38277  

 01. 02. 04  القانون الدولً

 عمر ،سعد هللا

 
 ،: دٌوان المطبوعات الجامعٌةالجزائر -. 5ط.  -]نص مطبوع[ / عمر سعد هللا.  مدخل فً القانون الدولً لحقوق اإلنسان

 سم. 22 ؛ص.  336 -. 2009
 9789961006191ر.د.م.ك  -. 331-327بٌبلٌوغرافٌة ص. 

 
 القانون الدولً : حقوق اإلنسان

 الدولٌة : حقوق اإلنسان االتفاقٌات
 القانون الدولً : المعاهدات الدولٌة

      وتدوٌنه القانون الدولً األخرى،  ونشأته وتطوره وارتباطاته بفروعٌبحث فً جذور القانون الدولً لحقوق اإلنسان         

          واألفرٌقٌة العربٌة  االتفاقٌاتعن انتهاك قواعده، فضال عن بحث أهم  والمسؤولٌة الناجمة، والوطنٌة ومنابعه الدولٌة   

و األوروبٌة و الدولٌة ذات الصلة، وارتباطاته بعمل بعض اللجان الدولٌة اإلقلٌمٌة، و هو مزود بمالحق تعكس ذاته هذا    

 القانون فً الوقت الحاضر.

   

  

2/38194  

 القانون الدولً  04. 02. 01

 خالد كمال ،عكاشة

 
: دراسة مقارنة لبعض التشرٌعات فً الدول العربٌة و األجنبٌة و االتفاقٌات  دور التحكٌم فً فض منازعات عقود االستثمار

 ،عمان : دار الثقافة للنشر و التوزٌع -/]نص مطبوع[  خالد كمال عكاشة.   ICSIDالدولٌة و خصوصٌة مركز واشنطن
 سم. 25 ؛ص.  464 -. 2014

 9789957168223ر.د.م.ك  -. 464-443بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 القانون الدولً : المنازعات
 االستثمارالتحكٌم الدولً : منازعات عقود 
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 2التصنٌف 

 

 السٌاسة االقتصادٌة. السٌاسة االجتماعٌة. التخطٌط
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1-2/38181  ،2-2/38181  

 .  السٌاسة االقتصادٌة. التخطٌط01. 02

 .  السٌاسة االجتماعٌة02. 02

 )بٌروت( مركز دراسات الوحدة العربٌة

 
بٌروت : مركز دراسات الوحدة  -]نص مطبوع[ / مركز دراسات الوحدة العربٌة.  الجزائر: إشكالٌات الواقع و رؤى المستقبل

 سم. 24 ؛ص.  496 -. 2013 ،العربٌة
 9789953826141م.ك ر.د. -كشاف. 

 
 الجزائر : االقتصاد

 الجزائر : االعالم و االتصال
 الجزائر : التعلٌم

تها ئآثارا عمٌقة و تشوهات أصابت مختلف جوانب بٌ االستعمارٌةورثت الجزائر، مجتمعا و دولة، عن المرحلة        
مام أعباء و تحدٌات كبٌرة إلعادة تثبٌت أالتحرٌر  دبعما المجتمعٌة، الثقافٌة و االجتماعٌة و االقتصادٌة، ووضعتها فً مرحلة 

ٌقدم هوٌتها الوطنٌة و العربٌة و إلعادة تحدٌد سٌاساتها التنموٌة االقتصادٌة وفق خٌارات تعبر عن مصالحها الوطنٌة المستقلة. 
السٌاسات العامة فً الجزائر ساهم  هذا الكتاب سبعة عشر بحثا حول قضاٌا الثقافة و اإلعالم و التعلٌم و الشباب و االقتصاد و

 و التعرٌب،  فً وضعها نخبة من الكتاب و الباحثٌن الجزائرٌٌن، و توزعت على ثالثة محاور رئٌسٌة، محور الثقافة و التعلٌم 
                                                                          .االقتصادٌةو محور اإلعالم و التواصل و محور السٌاسات 

ٌسعى الكتاب لتقدٌم قراءة نقدٌة للمشهد الجزائري ورؤٌة مستقبلٌة ألبرز التحدٌات التً تواجه البالد فً ضوء السٌاسات 
        الظروف الموضوعٌة التً تواجهها الجزائر داخلٌا  وفً ضوءمن جهة  والتعلٌمٌة واالقتصادٌة المعتدةالمجتمعٌة الثقافٌة 

  .ىجهة أخر و خارجٌا من

2/38187  

 .  الضمان االجتماع03ً. 02

 حسٌن عبد اللطٌف ،حمدان

 
 –. 3ط.  -]نص مطبوع[ / حسٌن عبد اللطٌف حمدان.  دراسة تحلٌلٌة شاملة - : أحكامه و تطبٌقاته الضمان االجتماعً

 سم. 25 ؛ص.  904 -. 2009 ،: منشورات الحلبً الحقوقٌة بٌروت
 9789953524559ر.د.م.ك  -. 888-885بٌبلٌوغرافٌة ص. 

 
                                                                                                                        االجتماعًالتأمٌن 
                                                             القانون : دراسة تحلٌلٌة                            : االجتماعًالضمان 
 لبنان : االجتماعًالضمان 

و نظامه  االجتماعًٌتوجه المؤلف بهذه الطبعة الجدٌدة إلى الطالب، وسائر المهتمٌن بالموضوع، بأحكام الضمان         
، و نقل كل ما هو جدٌد. به عرضا للتشرٌعات الجدٌدة االجتهادتطور األحكام فً التشرٌع، الفقه و  االعتبارالقانونً، أخذاً بعٌن 

و األحكام  ، أحكام النظام و تطبٌقاته، بمراعاة المعاٌٌر الدولٌة، و اآلراء الفقهٌة االجتماعًالصادرة فً موضوع الضمان 
 القضائٌة.
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1-2/38176  ،2-2/38176  

 ت االجتماعٌة.  الخدما05. 02

ماهر أبو المعاطى ،على  

 

]نص مطبوع[ / ماهر أبو  نماذج تطبٌقٌة -: أسس نظرٌة  االتجاهات الحدٌثة فً الممارسة العامة فً الخدمة االجتماعٌة

حدٌثة فً الخدمة  اتجاهات)سلسلة  -سم.  25 ؛ص.  394 -. 2014 ،اإلسكندرٌة : المكتب الجامعً الحدٌث -المعاطى على. 

(.12العمومٌة ;   

9789774384363ر.د.م.ك  -. 379-373بٌبلٌوغرافٌة ص.   

 

االجتماعٌةالخدمة   

 علم االجتماع

 العلوم االجتماعٌة : نظرٌات
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 3التصنٌف 

 

 الظروف االقتصادٌة. البحث االقتصادي. النظم االقتصادٌة
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1-2/38230  ،2-2/38230  ،3-2/38230  ،4-2/38230  ،5-2/38230   

 .  البحث االقتصادي. علم االقتصاد01. 03

 محمد الشرٌف ،إلمان

 
]نص مطبوع[ / محمد  القطاع الحقٌقً - الكلٌة األساسٌة -الدوال االقتصادٌة ، 2 محاضرات فً النظرٌة االقتصادٌة الكلٌة. ج

 سم. 22 ؛ص.  248-13 -. 2010 ،: دٌوان المطبوعات الجامعٌةالجزائر -. 2ط.  –. الشرٌف إلمان
 9789961006238ر.د.م.ك  -. 248-241بٌبلٌوغرافٌة ص. 

 
 الكلً  االقتصاد

 دالة اإلنتاج
 االدخاردالة 
 االستهالكدالة 
                                                                                                                        االستثماردالة 

 النظرٌات االقتصادٌة

 

1-2/38231  ،2-2/38231  ،3-2/38231  ،4-2/38231  ،5-2/38231   

 

محمد الشرٌف ،إلمان  

 

]نص مطبوع[ / محمد  القطاع النقدي - الكلٌة األساسٌة - الدوال االقتصادٌة، 3 محاضرات فً النظرٌة االقتصادٌة الكلٌة. ج

سم. 22 ؛ص. 334-14 -. 2010 ،الجزائر : دٌوان المطبوعات الجامعٌة -الشرٌف إلمان.   

9789961006245ر.د.م.ك  -. 334-327بٌبلٌوغرافٌة ص.   

 

 النقود

الكلً  االقتصاد  

 دالة عرض النقد

                                                                                                                                  دالة الطلب على النقد

 النظرٌات االقتصادٌة

 

1-2/38208  ،2-2/38208  ،3-2/38208  ،4-2/38208  ،5-2/38208  

 ضٌاء مجٌد ،الموسوي

 
الجزائر : دٌوان  -. 2ط.  -]نص مطبوع[ / ضٌاء مجٌد الموسوي.  الحداثة و الهٌمنة االقتصادٌة و معوقات التنمٌة

 سم. 22 ؛ص.  159 -. 2009 ،المطبوعات الجامعٌة
 9961006798ر.د.م.ك  -بٌبلٌوغرافٌة. 

 
 العولمة

 الكلً  االقتصاد
 القتصادٌةالتنمٌة ا

 الهٌمنة االقتصادٌة

 

 

 

 



 
17 

2/38243  

 

 03. 01.  البحث االقتصادي. علم االقتصاد

 ضٌاء مجٌد ،الموسوي

 
 -. 2ط.  -]نص مطبوع[ / ضٌاء مجٌد الموسوي.  أسواق - نظرٌات اقتصادٌة - أنظمة – مذاهب ،1 أسس علم االقتصاد. ج

 سم. 22 ؛ص.  346 -. 2013 ،الجزائر : دٌوان المطبوعات الجامعٌة
 9789961014424 ر.د.م.ك -بٌبلٌوغرافٌة. 

 
 االقتصادٌةالنظم 

 التنمٌة االقتصادٌة
 االقتصادٌةالنظرٌات 

 مذاهبالعلم االقتصاد : 
 سواقاألعلم االقتصاد : 

 
الطبٌعٌون والتجارٌون والكالسٌكٌون  :فً تناول المدارس لسلتسٌفصال الجزء االول فً واحد وعشرٌن ٌأتً                

نظرٌات التنمٌة والنمو االقتصادي ونماذج النمو والتنمٌة االقتصادٌة  ًلتالتقلٌدٌون والكالسٌكٌون الجدد. والفكر الكنزي.. بعدها 
وتكالٌف  االنتاج المستهلك ونظرٌاتطلب  السوق ونظرٌاتنظرٌة السوق فً الطلب والعرض وتوازن  المدفوعات. ثموموازٌن 

االسواق وتحدٌد السعر واإلنتاج فً ظل المنافسة الكاملة وفً ظل االحتكار ..وٌنتهً الجزء االول  ٌتطرق إلىاالنتاج ..ثم 
 عن الطلب الكلً وسوق النقود والتوازن العام فً كل من التحلٌل الكالسٌكً والتحلٌل الكنزي. حدٌثبال

 

1-2/38244  ،2-2/38244  ،3-2/38244  ،4-2/38244  ،5-2/38244   

 

 ضٌاء مجٌد ،الموسوي

 
]نص مطبوع[ / ضٌاء مجٌد الموسوي.  عالقات اقتصادٌة دولٌة - دورات اقتصادٌة -بنوك  - نقود ،2 أسس علم االقتصاد. ج

 سم. 22 ؛ص.  424 -. 2014 ،: دٌوان المطبوعات الجامعٌةالجزائر -. 2ط.  -
 9789961014431ر.د.م.ك  -بٌبلٌوغرافٌة. 

 
 االقتصادعلم 

 التنمٌة االقتصادٌة
 نقودالعلم االقتصاد : 
 بنوكالعلم االقتصاد : 
 قتصادٌةالدورات االعلم االقتصاد : 
 دولٌةالقتصادٌة العالقات االعلم االقتصاد : 

 
تناول النقود والبنوك المركزٌة والبنوك التجارٌة والسٌاستٌن النقدٌة والمالٌة ٌالجزء الثانً فً أربع عشر فصال          

والتضخم النقدي ومدرسة شٌكاغو والدورات االقتصادٌة والبطالة واألنظمة النقدٌة ونظام برٌتون وودز، أي النظام النقدي 
فً الخوصصة وإعادة الهٌكلة وثورة االتصاالت الدولً بعد الحرب العالمٌة الثانٌة، والبٌروستورٌكا والفردٌة االقتصادٌة 

 وعولمة االقتصاد والمعوقات أمام نشر النموذج الرأسمالً الدٌموقراطً. 
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1-2/38290  ،2-2/38290  ،3-2/38290  ،4-2/38290  ،5-2/38290   

 .  البحث االقتصادي. علم االقتصاد01. 03

 ضٌاء مجٌد الموسوي،

 ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة  : الجزائر –. 4ط.  -]نص مطبوع[ / ضٌاء مجٌد الموسوي.  السوق الحرة واقتصادالعولمة 
 سم. 22 ؛ص.  173 -. 2010

 9789961010518ر.د.م.ك  -. 173-172بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 التجارة الدولٌة
 االقتصاد الرأسمالً

 الخوصصة
 اقتصاد السوق

 االقتصاد اللٌبرالً

 

1-2/38196  ،2-2/38196  ،3-2/38196  ،4-2/38196  ،5-2/38196  

 

 03. 01.  البحث االقتصادي. علم االقتصاد

عبداللطٌف ،بن أشنهو  

. 2013 ،الجزائر : دٌوان المطبوعات الجامعٌة -. 7ط.  -]نص مطبوع[ / عبداللطٌف بن أشنهو.  مدخل إلى االقتصاد السٌاسً

سم. 22 ؛ص.  485 -  

9789961004418ر.د.م.ك   

 

  االقتصادعلم 

    كلً                                                                                                                          االقتصاد ال

السٌاسة االقتصادٌة       

 

1-2/38242  ،2-2/38242  ،3-2/38242  ،4-2/38242  ،5-2/38242   

شهرزاد ،زغٌب  

الجزائر : دٌوان  -رشٌد بن دٌب.  ،]نص مطبوع[ / شهرزاد زغٌب: محاضرات و تمارٌن محلولة  االقتصاد الرٌاضً

سم. 22 ؛ص.  366 -. 2014 ،المطبوعات الجامعٌة  

9789961014394ر.د.م.ك   

 

االقتصاديالتحلٌل   

الرٌاضً االقتصاد  

 

ٌهدف هذا الكتاب لتوضٌح كٌف تساهم الرٌاضٌات فً فهم بعض األفكار االقتصادٌة وترجمة النقاش اللغوي فً              

                                                                                                                           صورة رٌاضٌة. 

ع على ستة فصول أساسٌة نبٌن من خاللها القواعد الجبرٌة الخطٌة وتطبٌقاتها االقتصادٌة التً جسدت ٌحوي هذا المرج         

من جهة فً التحلٌل وجهة أخرى فً تمارٌن محلولة، باإلضافة إلى فصل تمهٌدي نطرح فٌه بعض المفاهٌم األساسٌة 

ً تسهل للطالب استٌعاب ما ٌمكن تعبٌر عنه اقتصادٌا والضرورٌة المتعلقة بشكل عام بالمتغٌرات والعالقات االقتصادٌة الت

 باللغة الرٌاضٌات.

 

 



 
19 

1-2/38110  ،2-2/38110   

 الظروف االقتصادٌة.  20. 03

سلٌمان عمر محمد الهادي،  

 

]نص مطبوع[ / سلٌمان عمر محمد األجنبً المباشر و حقوق البٌئة فً االقتصاد اإلسالمً و االقتصاد الوضعً  االستثمار

سم. 25 ؛ص.  223 -. 2015 ،عمان : األكادمٌون للنشر و التوزٌع -الهادي.   

9789957449595ر.د.م.ك  -. 218-203بٌبلٌوغرافٌة ص.   

 

 التنمٌة االقتصادٌة

 االقتصاد

االقتصادٌةالبٌئة   

االجتماعٌةالبٌئة   

المستدامةالتنمٌة   

 االستثمار األجنبً

لسٌاسٌةالبٌئة ا  

                                                                                                                      االقتصاد اإلسالمً

 االستثمار األجنبً و حقوق البٌئة : دراسة مقارنة
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 4التصنٌف 

 

 اإلطار المؤسساتً
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3/8332  

 .  القانون. التشرٌع01. 04

 عبد القادر ،البقٌرات
]نص مطبوع[ / عبد القادر  الشركات التجارٌة - المحل التجاري - نظرٌة التاجر - : األعمال التجارٌة مبادئ القانون التجاري

 سم. 27 ؛ص. 151 -. 2015 ،الجزائر : دٌوان المطبوعات الجامعٌة -. 3ط.  -البقٌرات. 
 9789961014387ر.د.م.ك 

 
 القانون العام

 الجزائر : قانون
 القانون التجاري

 
: فً األول ٌتناول األعمال التجارٌة و نظرٌة التاجر و المحل التجاري مبرزا أهمٌة  بابٌنٌحتوي هذا الكتاب على          

و االلتزام، كما ٌشتمل على   التمٌٌز بٌن األعمال التجارٌة و األعمال المدنٌة من حٌث االختصاص وقواعد اإلثبات و الجزاء
القٌد فً السجل  –األهلٌة التجارٌة  -صفة التاجر األعمال التجارٌة األصلٌة و الموضوعٌة نظرٌة التاجر : شروط اكتساب

مفهوم المحل وطبٌعته القانونٌة و عناصر تكوٌنه أحكام التصرفات الواردة  -مسك الدفاتر التجارٌة المحل التجاري –التجاري 
رهن المحل  -بٌع المحل التجاري - 2005و التطورات الجدٌدة على أحكام عقد اإلٌجار بعد تعدٌل  -على المحل التجاري

المعنوٌة  الشخصٌة-الشركةالشركات التجارٌة عقد  مفهوم-التجارٌةٌتناول الشركات فما فً الثانً أالتسٌٌر الحر.  -التجاري
المساهمة  شركة-الوحٌدةذات المسؤولٌة  شركة-الخاصة شركة-التضامن شركة-التجارٌةالشركات  أنواع-الشركة انقضاء-للشركة

 .شركة التوصٌة

1-2/38271  ،2-2/38271  ،3-2/38271  ،4-2/38271  ،5-2/38271  

 سلٌمان ،أحمٌة

 -. 6ط.  -]نص مطبوع[ / سلٌمان أحمٌة.  مبادئ قانون العمل، 1 التنظٌم القانونً لعالقات العمل فً التشرٌع الجزائري. ج
 سم. 22 ؛ص.  127 -. 2010 ،الجزائر : دٌوان المطبوعات الجامعٌة

 9789961007587ر.د.م.ك 
 

 عالقات العمل : التشرٌع الجزائري
  الجزائر  : قانون العمل

  الجزائر  : عالم الشغل : التشرٌع

 

1-2/38247  ،2-2/38247  ،3-2/38247  ،4-2/38247  ،5-2/38247  

 سلٌمان ،أحمٌة

الجزائر : دٌوان المطبوعات  -. 2ط.  -]نص مطبوع[ / سلٌمان أحمٌة.  التشرٌع الجزائريالوجٌز فً قانون عالقات العمل فً 
 سم. 22 ؛ص.  400 -. 2015 ،الجامعٌة

 9789961015216ر.د.م.ك  -. 389-383بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 عالقات العمل : التشرٌع الجزائري
 القانون العام : الجزائر

 يقانون العمل : التشرٌع الجزائر
 ت العمل الفردٌةعالقا

 عالقات العمل الجماعٌة
 العمل النقابً : الجزائر

 
عالج هذا الكتاب تنظٌم عالقات العمل الفردٌة والجماعٌة وفق تشرٌعات العمل الوطنٌة السارٌة، مساهمة من المؤلف فً توفٌر   

وأساتذة كلٌات الحقوق، وكل العاملٌن فً الكتاب الجامعً المتخصص فً مجال قانون عالقات العمل والموجه أساسا لطلبة 
مجال عالقات العمل، من مسٌرٌن، ونقابٌٌن، ومندوبٌن نقابٌٌن، وقضاة، ومحامٌن، ومفتشً العمل، وجمٌع الحقوقٌٌن المهتمٌن 

طاعات فً مختلف ق بهذا الموضوع الحٌوي المتعلق بالتنظٌم القانونً للحٌاة المهنٌة واالجتماعٌة فً المؤسسات المستخدمة
 النشاط العامة والخاصة، الوطنٌة واألجنبٌة. 
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1-3/8331  ،2-3/8331  ،3-3/8331  ،4-3/8331  ،5-3/8331  

 سلٌمان ،أحمٌة

: الجزائر  -]نص مطبوع[ / سلٌمان أحمٌة.  : القانون االتفاقً قانون عالقات العمل الجماعٌة فً التشرٌع الجزائري المقارن
 سم. 27 ؛ص.  440 -. 2012 ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة

 9789961015209ر.د.م.ك  -. 433-427بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 عالقات العمل : التشرٌع الجزائري
 القانون العام : الجزائر

 قانون العمل : التشرٌع : الجزائر
 الجزائر :  عالم الشغل : التشرٌع

 عالقات العمل الجماعٌة
 ً : الجزائرالعمل النقاب

 
عالج هذا الكتاب تنظٌم عالقات العمل الجماعٌة وفق تشرٌعات العمل الوطنٌة السارٌة، مساهمة من المؤلف فً توفٌر ٌ         

الكتاب الجامعً المتخصص فً مجال قانون عالقات العمل والموجه أساسا لطلبة وأساتذة كلٌات الحقوق، وكل العاملٌن فً 
ن مسٌرٌن، ونقابٌٌن، ومندوبٌن نقابٌٌن، وقضاة، ومحامٌن، ومفتشً العمل، وجمٌع الحقوقٌٌن المهتمٌن مجال عالقات العمل، م

بهذا الموضوع الحٌوي المتعلق بالتنظٌم القانونً للحٌاة المهنٌة واالجتماعٌة فً المؤسسات المستخدمة فً مختلف قطاعات 
 النشاط العامة والخاصة، الوطنٌة واألجنبٌة.

 

1-2/38195  ،2-2/38195  ،3-2/38195  ،4-2/38195  

حبٌب إبراهٌم ،الخلٌلً  

الجزائر : دٌوان  -. 10ط.  -]نص مطبوع[ / حبٌب إبراهٌم الخلٌلً.  : النظرٌة العامة للقانون المدخل للعلوم القانونٌة

سم. 22 ؛ص.  277 -. 2010 ،المطبوعات الجامعٌة  

9789961009321ر.د.م.ك  -. 265-263بٌبلٌوغرافٌة ص.   

 

النظرٌة العامة للقانونالعلوم القانونٌة :   

 القانون العام

 القانون الخاص

 القانون المدنً الجزائري

 

 

2/38190  

 محمد جمال ،الذنٌبات

 -النشاط اإلداري - العقود اإلدارٌة - التنظٌم اإلداري - القرار اإلداري - ماهٌة القانون اإلداري : اإلداريالوجٌز فً القانون 
؛ ص.  371 -. 2011 ،عمان : دار الثقافة -. 2ط.  -]نص مطبوع[  / محمد جمال الذنٌبات.  األموال العامة - الوظٌفة العامة

 سم. 25
 9957166335ر.د.م.ك 

 
 الوظٌفة العامة
 العقود اإلدارٌة
 التنظٌم اإلداري

 القرارات اإلدارٌة
 الوظٌفة العمومٌة

 األموال العامة
 القانون العام

 القانون اإلداري : األردن
 المرفق العام

 النشاط اإلداري
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3-2/36387  

 محمد رسول ،العموري

. 2005 ،منشورات الحلبً الحقوقٌة بٌروت : -]نص مطبوع[ / محمد رسول العموري.  : دراسة مقارنة الرقابة المالٌة العلٌا
 سم. 25 ؛ص.  576 -

 567-555بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 الرقابة المالٌة القضائٌة
 النفقات العمومٌة : رقابة

 المالٌة العامة : رقابة الدولة : التشرٌع
 الموازنة العامة : رقابة الدولة : التشرٌع

 

 

1-2/38216  ،2-2/38216  ،3-2/38216  ،4-2/38216  ،5-2/38216  

 فوزي ،أوصدٌق

الجزائر : دٌوان  -]نص مطبوع[ / فوزي أوصدٌق.  : دولة األمٌر عبد القادر، دراسة تحلٌلٌة النظام الدستوري الجزائري
 سم. 22 ؛ص.  130 -. 2010 ،المطبوعات الجامعٌة

 9789961006351ر.د.م.ك  -. 106-103بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 القانون الدستوري : دراسة مقارنة
 الجزائر :  الفرنسً االحتالل

 : النظام السٌاسًالجزائري األمٌر عبد القادر 
 الجزائر :  النظام الدستوري

حول  ٌزداد  هلوم وهذا البحث  المؤلف قدمٌ ودراسة دولة األمٌر عبد القادر كتنظٌم دستوري محكم. هذا الكتاب ٌشمل           
إطناب فً ٌالحظ تجاهل تدرٌس هذه الملحمة الفذة من تارٌخ الجزائر لطلبة معاهد الحقوق و العلوم اإلدارٌة، و فً المقابل 

تمنى أن ٌكون هذا البحث المقدم على ٌاألنظمة المقارنة. لذلك  و.... أتدرٌس "دولة نابلٌون و الجمهورٌات الخمس الفرنسٌة"
 االنفتاح على الغٌر. عالحدٌثة " منواة األولى للدولة الجزائرٌة استحٌاء دافعا لتدرٌس "ال

 

1-2/38275  ،2-2/38275  ،3-2/38275  ،4-2/38275  ،5-2/38275  

 محمد ،بركات

      دراسة مقارنة لكل من الجزائر و مصر : مهام و أعمال و عالقات عضو البرلمان ،2 النظام القانونً لعضو البرلمان. ج
 سم. 22 ؛ص.  472 -. 2012 ،الجزائر : دٌوان المطبوعات الجامعٌة -]نص مطبوع[ / محمد بركات.  و فرنسا

 9789961015834ر.د.م.ك  -. 463-453بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 دراسة مقارنةالجزائر : مصر : فرنسا : القانون الدستوري : 
 ام القانونً : دراسة مقارنةالبرلمان : النظ

 القانون التشرٌعً 
 السلطة التشرٌعٌة

، حٌث ٌتضح بأن نوع األعضاء الذٌن ٌشكلون ونظام الغرفتٌنٌتضمن أعمال عضو البرلمان من خالل كل مجلس             
ٌعً أو الرقابً بصوره المختلفة. هٌئة البرلمان له األثر الحاسم فً المهام المنوطة بالسلطة التشرٌعٌة، سواء فً المجال التشر

السلطة التنفٌذٌة  وبالنتٌجة فإنأن البرلمان فً واقع الحال بات غٌر متكفل بالقٌام بوظائفه على الوجه المطلوب.  ونخلص إلى
أٌضا أهمٌة مجلس األمة فً البرلمان الجزائري الذي  وهنا نسجلبتقدٌرنا هً التً تقود قاطرة الدولة الجزائرٌة بال منازع. 

 ٌعتبر صمام أمان المؤسسات الدستورٌة.
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1-2/38221  ،2-2/38221  ،3-2/38221  ،4-2/38221  ،5-2/38221  

 صالح ،بلحاج

 -. 2ط. -]نص مطبوع[ / صالح بلحاج.  إلى الٌوم االستقاللالمؤسسات السٌاسٌة و القانون الدستوري فً الجزائر من 
 سم. 22 ؛ص.  375 -. 2015 ،الجزائر : دٌوان المطبوعات الجامعٌة

 9789961013045ر.د.م.ك  -. 368-365بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 دساتٌرالالجزائر : 
 القانون العام : الجزائر

 : الجزائر النظام الدستوري
 الجزائر :  المؤسسات السٌاسٌة

 الجزائر :  ًالنظام السٌاس
 التارٌخ السٌاسً المعاصر : الجزائر

 
ٌتناول هذا الكتاب التجربة الدستورٌة فً الجزائر من ثالثة وجوه. الوجه األول تارٌخً، تمٌزت بقلة االستقرار وبتعدد            

م بالجزائر من تطورات وتقلبات. الدساتٌر وكثرة التعدٌالت الدستورٌة، وال ٌمكن أن ٌفهم هذا إال بالنظر فٌما شهده نظام الحك
والوجه الثانً قانونً، ُدرست من خالله الدساتٌر الجزائرٌة فً ذاتها، ما ورد فٌها من قواعد وما سعت إلقامته من توازنات بٌن 

                                                                                                                          سة. سٌاسً ٌسجل التفاوت بٌن الرسمً والفعلً وٌتابع المؤسسات فً الواقع والممار ،الثالثأخٌرا الوجه السلطات العامة. و
كتاب أردناه مرجعا فً مادة المؤسسات السٌاسٌة لطلبة العلوم السٌاسٌة وفً مادة القانون الدستوري لطلبة الحقوق خاصة، وهو 

 من فائدة لكل من له اهتمام بالموضوع عامة. أٌضا قد ال ٌخلو

2/38192  

آمال ،بن رجدال  

، الجزائر : منشورات برتً -]نص مطبوع[ / آمال بن رجدال.  حماٌة العامل عند انتهاء عالقة العمل فً القانون الجزائري
 (.)سلسلة القانون فً المٌدان -سم.  24 ؛ص.  182 -. 2010
 9789961692172ر.د.م.ك  -. 177-171بٌبلٌوغرافٌة ص.  -كشاف. 

 
 : الجزائر قانون العمل
 الجزائر: حماٌة العامل :  قانون العمل

 : الجزائر عالم الشغل : التشرٌع
 القانون الجزائري : حماٌة العامل

1-2/38263  ،2-2/38263  ،3-2/38263  ،4-2/38263  ،5-2/38263  

 نبٌلة ،بن عائشة

 196 -. 2013 ،الجزائر : دٌوان المطبوعات الجامعٌة -]نص مطبوع[ / نبٌلة بن عائشة.  تنفٌذ المقررات القضائٌة اإلدارٌة
 سم. 22 ؛ص. 

 9789961016824ر.د.م.ك  -. 187-179بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 قانون اإلجراءات المدنٌة : الجزائر
 : الجزائر القانون المدنً

 المنازعات اإلدارٌة : الجزائر
 المسؤولٌة اإلدارٌة : القانون الجزائري

 قانون اإلجراءات اإلدارٌة : الجزائر
 المقررات القضائٌة اإلدارٌة : الجزائر

اعات تبث فً النز -أي مقررات -ٌتعلق التنفٌذ بما ٌصدر من السلطة القضائٌة من أحكام و قرارات و أوامر               
الحاصلة بٌن المتقاضٌن، فلطالما كان ٌجد المحكوم له نفسه منتظرا حتى ترضخ اإلدارة المحكوم علٌها بتنفٌذ تلك المقررات 

القضائٌة اإلدارٌة، لذا حاول المشرع الجزائري إٌجاد الوسائل الفعالة لضمان تنفٌذها، وقد اختلفت هذه الوسائل القانونٌة فً ظل 
مدنٌة مقارنة مع قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة، الذي توسعت فٌه سلطات القاضً اإلداري من تمكٌن قانون اإلجراءات ال

قانونٌة و حمل اإلدارة هذا األخٌر من توجٌه أوامر بالتنفٌذ إلى اإلدارة و توقٌع الغرامة التهدٌدٌة، بهدف الوقاٌة من الحاالت الال
ضمن بذلك تنفٌذ المقررات القضائٌة اإلدارٌة الصادرة ضد اإلدارة بإجراءات أكثر فعالٌة  على االلتزام بالشرعٌة فً أعمالها، و

 تسمح بتنفٌذ هذه المقررات فً آجال محددة.
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1-2/38204  ،2-2/38204  ،3-2/38204  ،4-2/38204  ،5-2/38204  

 سعٌد ،بوالشعٌر

     أسس األنظمة السٌاسٌة  - طرق ممارسة السلطة -النظم السٌاسٌة ، 2 السٌاسٌة المقارنة. ج القانون الدستوري و النظم
 ؛ص.  309 -. 2013 ،الجزائر : دٌوان المطبوعات الجامعٌة -. 12ط.  -]نص مطبوع[ / سعٌد بوالشعٌر.  و تطبٌقات عنها

 سم. 24
 9789961003671ر.د.م.ك  -. 300-295بٌبلٌوغرافٌة ص. 

 
 نون الدستوري : دراسة مقارنةالقا

 القانون العام
 المؤسسات السٌاسٌة

 : دراسة مقارنة النظم السٌاسٌة

 

 

1-2/38255  ،2-2/38255  ،3-2/38255  ،4-2/38255  ،5-2/38255  

 سعٌد ،بوالشعٌر

]نص مطبوع[ /  1976و  1963دراسة تحلٌلٌة لطبٌعة نظام الحكم فً ضوء دستوري ، 1 النظام السٌاسً الجزائري. ج
 سم. 22 ؛ص.  307 -. 2013 ،الجزائر : دٌوان المطبوعات الجامعٌة -. 2ط.  -سعٌد بوالشعٌر. 

 9789961016220ر.د.م.ك  -. 303-293بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 القانون الدستوري : الجزائر
 الجزائر :  النظام الدستوري
 الجزائر :  النظام السٌاسً
 الجزائر :  الحكم السٌاسً

 : دراسة تحلٌلٌة 1976الجزائر : دستور 
 : دراسة تحلٌلٌة 1963الجزائر : دستور 

 
 النظام السٌاسً الجزائري فً ظل دستوري –نظرٌا وتطبٌقٌا  –بالدراسة والتحلٌل والمناقشة  هذا الكتاب فً  مؤلفال ٌتناول

، مبرزا مدى اخذ النظام، خالل مساره، بالمذهب الدستوري ومٌكانٌزمات التوازن بٌن المؤسسات أو السلطات 1976و 1963
مركزا على الممارسات الواقعٌة باعتبارها عنصرا حاسما لتحدٌد طبٌعة نظام الحكم ومدى مصداقٌته وانسجامه مع مطامح 

 الشعب والمحٌط العالمً.

  

1-2/38256  ،2-2/38256  ،3-2/38256  ،4-2/38256  ،5-2/38256  

 سعٌد ،بوالشعٌر

]نص مطبوع[ / سعٌد بوالشعٌر.  1989دراسة تحلٌلٌة لطبٌعة نظام الحكم فً ضوء دستور ، 2 النظام السٌاسً الجزائري. ج
 سم. 23 ؛ص.  429 -. 2013 ،الجزائر : دٌوان المطبوعات الجامعٌة -

 9789961016237ر.د.م.ك  -. 425-417بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 القانون الدستوري : الجزائر
 الجزائر :  النظام الدستوري
 الجزائر :  النظام السٌاسً
 الجزائر:  الحكم السٌاسً

 : دراسة تحلٌلٌة 1989الجزائر : دستور 
 

النظام السٌاسً الجزائري فً ظل  –نظرٌا وتطبٌقٌا  –ة هذا الكتاب ٌتناول فٌه مؤلفه بالدراسة والتحلٌل والمناقش          
، مبرزا مدى اخذ النظام، خالل مساره، بالمذهب الدستوري ومٌكانٌزمات التوازن بٌن المؤسسات أو السلطات  1989دستور 

مع مطامح  مركزا على الممارسات الواقعٌة باعتبارها عنصرا حاسما لتحدٌد طبٌعة نظام الحكم ومدى مصداقٌته وانسجامه
 الشعب والمحٌط العالمً.
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1-2/38257  ،2-2/38257  ،3-2/38257  ،4-2/38257  ،5-2/38257  

 سعٌد ،بوالشعٌر

           السلطة التنفٌذٌة : 1996دراسة تحلٌلٌة لطبٌعة نظام الحكم فً ضوء دستور ، 3 النظام السٌاسً الجزائري. ج
 سم. 22 ؛ص.  470 -. 2013 ،الجزائر : دٌوان المطبوعات الجامعٌة -]نص مطبوع[ / سعٌد بوالشعٌر. 

 9789961016244ر.د.م.ك  -. 464-457بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 القانون الدستوري : الجزائر
 الجزائر :  النظام الدستوري
 الجزائر :  النظام السٌاسً
 الجزائر:  الحكم السٌاسً

 : السلطة التنفٌذٌة 1996: دستور  الجزائر
 

النظام السٌاسً الجزائري فً ظل دستور  –نظرٌا وتطبٌقٌا  –هذا الكتاب ٌتناول فٌه مؤلفه بالدراسة والتحلٌل والمناقشة          
ركزا ، مبرزا مدى اخذ النظام، خالل مساره، بالمذهب الدستوري ومٌكانٌزمات التوازن بٌن المؤسسات أو السلطات م1996

على الممارسات الواقعٌة باعتبارها عنصرا حاسما لتحدٌد طبٌعة نظام الحكم ومدى مصداقٌته وانسجامه مع مطامح الشعب 
 والمحٌط العالمً.

 
1-2/38258  ،2-2/38258  ،3-2/38258  ،4-2/38258  ،5-2/38258  

 سعٌد ،بوالشعٌر

السلطة التشرٌعٌة و المراقبة  : 1996دراسة تحلٌلٌة لطبٌعة نظام الحكم فً ضوء دستور ، 4 النظام السٌاسً الجزائري. ج
 سم. 22 ؛ص.  365 -. 2013 ،الجزائر : دٌوان المطبوعات الجامعٌة -. 2ط.  -]نص مطبوع[ / سعٌد بوالشعٌر. 

 9789961016466ر.د.م.ك  -. 359-353بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 ئرالقانون الدستوري : الجزا
 : الجزائر المجلس الشعبً الوطنً

 الجزائر :  النظام الدستوري
 الجزائر :  النظام السٌاسً
 الجزائر :  الحكم السٌاسً

 الجزائر :  1996: دستور  السلطة التشرٌعٌة
 الجزائر :  المجلس الدستوري

 
النظام السٌاسً الجزائري فً ظل دستور  -وتطبٌقٌا نظرٌا  -هذا الكتاب ٌتناول فٌه مؤلفه بالدراسة والتحلٌل والمناقشة            

، مبرزا مدى اخذ النظام، خالل مساره، بالمذهب الدستوري ومٌكانٌزمات التوازن بٌن المؤسسات أو السلطات مركزا 1996
لشعب على الممارسات الواقعٌة باعتبارها عنصرا حاسما لتحدٌد طبٌعة نظام الحكم ومدى مصداقٌته وانسجامه مع مطامح ا

 والمحٌط العالمً.

 

1-2/38199  ،2-2/38199  ،3-2/38199  ،4-2/38199  ،5-2/38199  

 إدرٌس ،بوكرا

]نص مطبوع[ / إدرٌس  1 من خالل الوثائق و النصوص الرسمٌة. ج االستقاللتطور المؤسسات الدستورٌة فً الجزائر منذ 
 سم. 22 ؛ص.  279 -. 2009 ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزائر : -. 3ط.  -بوكرا. 

 9961008103ر.د.م.ك  -. 271-263بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 دساتٌرالالجزائر : 
 القانون الدستوري : الجزائر

 : الجزائر المؤسسات السٌاسٌة
 النظام السٌاسً الجزائري : نصوص 

 1976-1962: : الجزائر المؤسسات الدستورٌة 
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مرورا بالمرحلة  1976إلى غاٌة دستور  االستقاللٌحتوي هذا الكتاب على مجموع النصوص و الوثائق الدستورٌة منذ          
و مؤسساته. كما ٌحتوي على  1976الى غاٌة دستور  182/65و المرحلة السائدة فً ظل األمر  1963و دستور  االنتقالٌة

إلضافة ألهم المراجع التً تناولت بالبحث و التحلٌل النظام السٌاسً السٌاسٌة خالل هذه المرحلة با األحداثألهم  لتسلس
                       الجزائري خالل هذه المرحلة. هذا المرجع موجه لطلبة القانون الدستوري فً كلٌات الحقوق و العلوم السٌاسٌة

 ارة و لكل الباحثٌن فً حقل الدراسات الدستورٌة.لإلدو المدرسة الوطنٌة 

 

1-2/38212  ،2-2/38212  ،3-2/38212  ،4-2/38212  ،5-2/38212  

 إدرٌس ،بوكرا

]نص مطبوع[ / إدرٌس  2 من خالل الوثائق و النصوص الرسمٌة. ج االستقاللتطور المؤسسات الدستورٌة فً الجزائر منذ 
 سم. 22 ؛ص.  363 -. 2011 ،الجزائر : دٌوان المطبوعات الجامعٌة - .3ط.  – بوكرا.

 9789961008126ر.د.م.ك  -. 355-343بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 دساتٌرالالجزائر : 
 القانون الدستوري : الجزائر

 : الجزائر المؤسسات السٌاسٌة
 النظام السٌاسً الجزائري : نصوص 

 الجزائر : نصوصالمؤسسات الدستورٌة : 
 

الى غاٌة تنصٌب  1989وع النصوص والوثائق الدستورٌة منذ المصادقة على دستور ٌحتوي هذا الكتاب على مجم              
 باإلضافةكما ٌحتوي على تسلسل ألهم األحداث السٌاسٌة خالل هذه المرحلة 1995الرئٌس لٌامٌن زروال رئٌسا للدولة عام 

هذا المرجع موجه لطلبة القانون  لمرحلة.ألهم المراجع التً تناولت بالبحث والتحلٌل النظام السٌاسً الجزائري خالل هذه ا
 .باحثٌن فً حقل الدراسات الدستوريولكل ال لإلدارةالدستوري فً كلٌات الحقوق والعلوم السٌاسٌة والمدرسة الوطنٌة 

 

 

1-2/38191  ،2-2/38191  

 وسٌلة حمود ،سدرة

]نص مطبوع[ / وسٌلة حمود سدرة. دراسة مقارنة  : تفعٌل الرقابة القضائٌة على أعمال اإلدارة العامة : تنظٌم القضاء اإلداري
 سم. 25 ؛ص.  307 -.  2015، اإلسكندرٌة : دار الجامعة الجدٌدة -

 9789777290579ر.د.م.ك  -. 302-295بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 القانون اإلداري
 الرقابة القضائٌة

 فرنسا القضاء اإلداري :
 القضاء اإلداري : األردن

 

1-2/38274  ،2-2/38274  

 أحمد علً،سً 

]نص مطبوع[ / أحمد سً  : محاضرات فً النظرٌة العامة للقانون و تطبٌقاتها فً التشرٌع الجزائري مدخل للعلوم القانونٌة
 سم. 24 ؛ص.  540 -. 2013 ،الجزائر : دٌوان المطبوعات الجامعٌة -علً. 

 9789961016923ر.د.م.ك  -. 531-521بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 العلوم القانونٌة : النظرٌة العامة للقانون : الجزائر
 القانون العام

 العلوم القانونٌة : دروس و مناهج : نظام ل.م.د : الجزائر
 

من النظام الكالسٌكً إلى النظام الجدٌد  االنتقالالمعتمدة فً ٌندرج مسعى هذا الكتاب الى سبل اعتماد المناهج               
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الذي ٌحمل معالم  21/11/2004المؤرخ فً  371/  04( المكرس بالمرسوم التنفٌذي رقم L.M.Dالمعروف بنظام ل.م.د. )
ع فً التطبٌق اصالح التعلٌم العالً فً الجزائر، معتمدا على مبادئ أساسٌة فً تحقٌق الهدف المنشود من خالل الشرو
      مسارات الستٌعابالتدرٌجً، التساهمً، المتكامل و المتماسك لدٌنامٌكٌة إصالح التعلٌم العالً بمساهمة المؤسسات الوطنٌة 

و معابر تكوٌن الطالب مٌدانٌا فً مختلف التخصصات. لهذا الغرض رتبنا دراسة النظرٌة العامة للحق فً مقٌاس مدخل للعلوم 
دة تدرٌس رئٌسٌة وفقا لقواعد جدٌدة حددها المرسوم المتعلق بنظام ل.م.د تضمن مسار دراسً فً إطار وحدات القانونٌة كوح

تدرٌس رئٌسٌة عبر أهم مراحله و هً مرحلة التعمق فً المعارف األساسٌة الخاصة بالتخصص و مرحلة التخصص فً المسار 
صول تتوزع على مجموعة من المحاضرات، ٌحتوي كل فصل منها والفرع المختار وذلك وفقا لخطة دراسة مثبتة عبر خمسة ف

نسبٌا على محاضرتٌن أو ثالثة متبوعة بأسئلة اختبارات وأجوبة نموذجٌة و حل قضاٌا ذات صلة بموضوع المحاضرة و التعلٌق 
 على نماذج من أحكام و قرارات قضائٌة و التً وضعناها للطالب وكذلك للباحث وفقا لترتٌب مالئم.

 

1-2/38252  ،2-2/38252  ،3-2/38252  ،4-2/38252  

 وفاء ،شٌعاوي

الجزائر : دٌوان المطبوعات  -. 2ط.  -]نص مطبوع[ / وفاء شٌعاوي. اإلفالس و التسوٌة القضائٌة فً القانون الجزائري 
 سم. 22 ؛ص.  168 -. 2013 ،الجامعٌة

 9789961015919ر.د.م.ك  -. 161-159بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 : القضاء : الجزائر اإلفالس
 القانون التجاري : الجزائر

 الخوصصة : الجزائر
 : القانون : الجزائر التسوٌة القضائٌة

 
ٌعتبر االفالس والتسوٌة القضائٌة نظامٌن قانونٌٌن متمٌزٌن من حٌث خصائصهما وآثارهما وإجراءاتهما وطرق           

به النظامان من حٌث وجوب توفر الشروط الموضوعٌة المتمثلة فً صفة التاجر أو الخضوع للقانون الخاص، انقضائهما، وٌتشا
وصفة التوقف عن الدفع، والشروط الشكلٌة المتمثلة فً صدور الحكم من محكمة االفالس المختصة، ونشره وفقا للطرق 

ٌة فً المدٌن والدائنٌن، والقاضً المنتدب، والوكٌل المتصرف واآلجال القانونٌة، وتتمثل أشخاص التفلٌسة أو التسوٌة القضائ
هو التنفٌذ على    القضائً، والمراقبٌن. وٌختلف النظامان من حٌث طبٌعة كل منهما وآثار الحكم المترتب على كلٌهما، فاإلفالس

لقضائٌة فهً منح فرصة جدٌدة أموال المدٌن المفلس وغل ٌده عن التصرف فً أمواله الحاضرة والمستقبلٌة، أما التسوٌة ا
للمفلس بعد عقد الصلح بٌنه وبٌن دائنٌه للحصول على أموال جدٌدة لسداد دٌونه، فإذا فشل الصلح بسبب البطالن أو الفسخ فإن 

التسوٌة القضائٌة تنتهً كما ٌنتهً االفالس بحالة االتحاد حٌث ٌتحد جمٌع الدائنٌن الستفاء دٌونهم من أموال مدٌنهم بحسب 
 ترتٌبهم، كما ٌحق للمفلس طلب رد االعتبار التجاري أو الجنائً، وال ٌعتبر االفالس جرٌمة إال إذا كان بالتقصٌر أو التدلٌس.

 

1-2/38201  ،2-2/38201  ،3-2/38201  ،4-2/38201  ،5-2/38201  

 مسعود ،شٌهوب

الجزائر : دٌوان  -. 6ط.  -]نص مطبوع[ / مسعود شٌهوب.  الهٌئات و اإلجراءات، 1 المبادئ العامة للمنازعات اإلدارٌة. ج
 سم. 22 ؛ص. 420 -. 2013 ،المطبوعات الجامعٌة

 9789961002315ر.د.م.ك  -. 412-403بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 القانون اإلداري : الجزائر
 المحاكم اإلدارٌة

 المنازعات اإلدارٌة : الجزائر
 : الهٌئات القضائٌة اإلدارٌة الجزائر

 
من حٌث  هذا النظام على الجزائر، المقارنة وتطبٌقاتٌتناول الكتاب نظام المنازعات االدارٌة فً االنظمة القضائٌة            

طبٌقٌة كل ذلك فً دراسة فقهٌة وت؛ الهٌئات المكلفة بالفصل فً هذه المنازعات واالجراءات المتبعة أمامها وقواعد اختصاصها 
 . مدعمة باألحكام القضائٌة
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1-2/38203  ،2-2/38203  ،3-2/38203  ،4-2/38203  ،5-2/38203  

 مسعود، شٌهوب

الجزائر : دٌوان  -. 6ط. -]نص مطبوع[ / مسعود شٌهوب.  االختصاصنظرٌة ، 2 المبادئ العامة للمنازعات اإلدارٌة. ج
 سم. 22 ؛ص.  216 -. 2013 ،المطبوعات الجامعٌة

 9789961002896ر.د.م.ك  -. 209--201بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 القانون اإلداري : الجزائر
 القضائً االختصاص

 المنازعات اإلدارٌة : الجزائر
 : الجزائر القضائً االختصاصالمنازعات اإلدارٌة : 

 
ٌتناول الكتاب نظام المنازعات االدارٌة فً االنظمة القضائٌة المقارنة وتطبٌقات هذا النظام على الجزائر من حٌث              

الهٌئات المكلفة بالفصل فً هذه المنازعات واالجراءات المتبعة أمامها وقواعد اختصاصها .كل ذلك فً دراسة فقهٌة وتطبٌقٌة 
 مدعمة باألحكام القضائٌة .

1-2/38260  ،2-2/38260  ،3-2/38260  ،4-2/38260  ،5-2/38260  

 ادرٌس ،فاضلً

 ،الجزائر : دٌوان المطبوعات الجامعٌة -. 2ط.  -]نص مطبوع[ / ادرٌس فاضلً.  الملكٌة الصناعٌة فً القانون الجزائري
 سم. 22 ؛ص.  304 -. 2013

 9789961016282 ر.د.م.ك -بٌبلٌوغرافٌة. 
 

 الملكٌة الفكرٌة
 الملكٌة الصناعٌة : قانون : الجزائر

 العالمات التجارٌة
 القانون التجاري
 الجزائر :  براءة االختراع

 
ٌتناول هذا المصنف بٌن صفحاته و من خالل أبوابه ومباحثه أهمٌة الملكٌة الصناعٌة، وما عرفته أحكامها من                  
تفاقٌات الدولٌة من جهة وعبر تطور التشرٌع الجزائري من جهة ثانٌة. وبالنسبة لموضوعات المصنف فهً تتعلق تطور عبر اال

بـ : براءة االختراع، الرسوم والنماذج الصناعٌة، العالمات، البٌانات التجارٌة واالسم والعنوان التجاري، حماٌة التصامٌم 
تعرضت الدراسة إلى الشروط الواجب توافرها، واإلجراءات الواجب إتباعها، واآلثار الشكلٌة للدوائر المتكاملة، تسمٌات المنشأ. 

المنتظر ترتٌبها على كل عنصر من عناصر الملكٌة الصناعٌة، وكذا الحماٌة المضمونة على المستوى الدولً، وعلى المستوى 
 الوطنً تلك التً نص علٌها المشرع الجزائري.

 

1-2/38238  ،2-2/38238  ،3-2/38238  ،4-2/38238  ،5-2/38238  

 إدرٌس ،فاضلً

الجزائر : دٌوان المطبوعات  -]نص مطبوع[ / إدرٌس فاضلً.  نظام الملكٌة و مدى وظٌفتها االجتماعٌة فً القانون الجزائري
 سم. 22 ؛ص.  332 -. 2010 ،الجامعٌة

 9789961013793ر.د.م.ك  -. 326-319بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 : الجزائر قانونالالملكٌة : 
 العلوم القانونٌة

 القانون المدنً : الجزائر
 : القانون : الجزائر نظام األموال

 

القانونً منها، أو  جوانب كالجانبتلك هً الملكٌة.. لم ٌحظ موضوع كموضوع الملكٌة بالدراسة واالختالف من ّعدة              
من حٌث عمقها وواقعها االقتصادي واالجتماعً والسٌاسً... فالملكٌة ألي شعب من الشعوب هً واقع حاضره ووثٌقة وجوده، 
وصفحة من صفحات تارٌخه.... نشأ عن بحث موضوع الملكٌة اختالف بٌن منكر لموضوعها فهً عنده الّسرقة بعٌنٌها، وبٌن 
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ل ومقدس لها فهً عنده حق من الحقوق الطبٌعٌة لإلنسان... ومن وجهة نظر رجال الدٌن اإلسالمً مدافع ومّقر بوجودها ب
ٌّق، أٌضا لم ٌخلو من تباٌن فً وجهات الّنظر فً تحدٌد وظٌفتها ومداها بحجة النص ودلٌله،  والمسٌحً فموضوعها الش

 ... وبمرجعٌة اجتهاد الفقهاء والفالسفة والمفٌكرٌن عبر التارٌخ

3/8326  

 حسٌن ،فرٌجة

الجزائر : دٌوان  -. 2ط.  -]نص مطبوع[ / حسٌن فرٌجة.  المبادئ األساسٌة فً قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة
 سم. 27 ؛ص.  517 -. 2013 ،المطبوعات الجامعٌة

 9789961013113ر.د.م.ك  -. 493-489بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 قانون اإلجراءات المدنٌة : الجزائر
                                                                                                    قانون اإلجراءات اإلدارٌة : الجزائر 

 القانون اإلداري : الجزائر
 القانون المدنً : الجزائر

 : الجزائر اإلداريالقضاء 
 

هجرٌة الموافق  1424صفر عام  18المؤرخ فً  08-09صدر قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة الجدٌد رقم                
، على أن ٌسري مفعول هذا القانون الجدٌد بعد سنة من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة تطبٌقا ألحكام 2008فبراٌر سنة  25

، لتحل أحكامه محل قانون اإلجراءات المدنٌة 2009بٌقاته بدأت فً بداٌة شهر أفرٌل منه، وعلٌه فإن أولى تط 1062المادة 
، عالمجتم لتساٌرمن الطبٌعً أن تتطور القواعد القانونٌة المعدل والمتمم.  154-66رقم  1966جوان  8 الصادرة بتارٌخ

وحل  1996ماشى مع مقتضٌات المعامالت والنصوص الصادرة السٌما وأن المشروع أخد بازدواجٌة القضاء فً دستور وتت
                                                                                                مجلس الدولة الغرفة اإلدارٌة بالمحكمة العلٌا، كما ننتظر أن تحل المحاكم اإلدارٌة محل الغرف اإلدارٌة. 

ى مع المعامالت االقتصادٌة والمالٌة التجارٌة شكما ال ٌغٌب عن البال بأن قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة الجدٌد جاء لٌتما
 .فً إطار العولمة االقتصادٌة

1-3/8323  ،2-3/8323  ،3-3/8323  ،4-3/8323  ،5-3/8323  

 فضٌل، نادٌة

الجزائر : دٌوان المطبوعات  -. 5ط.  -]نص مطبوع[ / فضٌل، نادٌة.  اإلفالس و التسوٌة القضائٌة فً القانون الجزائري
 سم. 27 ؛ص.  84 -. 2013 ،الجامعٌة

 9789961009307ر.د.م.ك  -. 79-77بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 : القضاء : الجزائر اإلفالس
 لتجاري : الجزائرالقانون ا

 الخوصصة : الجزائر
 : القانون : الجزائر التسوٌة القضائٌة

 

 

1-2/38188  ،2-2/38188  

عبد الرحمان ،فطناسى  

 -]نص مطبوع[ / عبد الرحمان فطناسى.  فً الجزائر الطبًالمسؤولٌة اإلدارٌة لمؤسسات الصحة العمومٌة عن نشاطها 
 سم. 25 ؛ص.  223 -. 2015 ،اإلسكندرٌة : دار الجامعة الجدٌدة

 9789777290555ر.د.م.ك  -. 216-205بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 قانون : الجزائرال: العمومٌة الصحة 
 المسؤولٌة اإلدارٌة : القانون الجزائري

 الجزائر :  مؤسسات الصحة العمومٌة
 المسؤولٌة اإلدارٌة : المستشفٌات : الجزائر

 

 



 
31 

1-2/38198  ،2-2/38198  ،3-2/38198  ،4-2/38198  ،5-2/38198  

 عمار ،عوابدي

الجزائر : دٌوان  -. 4ط.  -]نص مطبوع[ / عمار عوابدي. تحلٌلٌة و مقارنة  ،: دراسة تأصٌلٌة نظرٌة المسؤولٌة اإلدارٌة
 سم. 22 ؛ص.  334 -. 2012 ،المطبوعات الجامعٌة

 9789961007488ر.د.م.ك  -بٌبلٌوغرافٌة. 
 

 القانون اإلداري : دراسة مقارنة
 المسؤولٌة اإلدارٌة : دراسة مقارنة

 

1-2/38008  ،2-2/38008 ،3-2/38008  ،4-2/38008  ،5-2 /38008  

علً ،لعشب  

. 2009 ،الجزائر : دٌوان المطبوعات الجامعٌة -. 2ط.  -لعشب.  ]نص مطبوع[ / علً اإلطار القانونً لمكافحة غسل األموال

سم. 24 ؛ص.  171 -  

9789961011089ر.د.م.ك  -. 145-139بٌبلٌوغرافٌة ص.   

 

تشرٌعالمكافحة غسل األموال :   

 غسل األموال : القانون

االقتصادٌةالجرائم   

قانونالتبٌٌض األموال :   

قانونالالجرٌمة المنظمة :   

الجزائر :  قانونالل األموال : مكافحة غس  

 

إن الجرٌمة من أقدم الظواهر التً عرفتها البشرٌة فمهما اختلف شكلها أو أسلوبها لكنها تبقى دوما محل اهتمام الرأي           

ل وبذلك العام و الخاص، وعلى هذا األساس فإن المؤلف فً كتابه هذا قد عالج جرٌمة اقتصادٌة وقانونٌة أال وهً غسل األموا

ٌعتبر هذا مرجعا أساسٌا ٌثري المكتبة القانونٌة الجزائرٌة التً تفتقر إلى مثل هذه الدراسات والتً هً موضوع الساعة. ٌحتوي 

 مخاطرها و مراحلها، وسائلهاالكتاب على ثالثة فصول ٌطرح المؤلف فً فصله األول ماهٌة جرٌمة غسل األموال، خصائصها،

 وآلٌات المراقبة  إلى تطور التشرٌع الدولً، اإلقلٌمً والوطنً فً التصدي لجرٌمة غسل األموالفً الفصل الثانً ٌتعرض 

وفً خاتمة بحثه  .والمقارنوفً الفصل الثالث الطبٌعة القانونٌة لجرٌمة غسل األموال فً التشرٌع الجزائري  ؛والمكافحة

بحثه وبعض التوصٌات للوقاٌة ومواجهة مثل هذه الظواهر.ستعرض لنا بعض النتائج التً استقاها من خالل ا  

 

1-2/38250  ،2-2/38250  ،3-2/38250  ،4-2/38250  ،5-2/38250  

 .  حقوق اإلنسان02. 04

 أحمد ،قوراٌة

دٌوان  الجزائر : -]نص مطبوع[ / أحمد قوراٌة.  ثقافة الدٌمقراطٌة وحقوق االنسان فً الفكر النفسً االجتماعً و السٌاسً
 سم. 22 ؛ص.  292 -. 2012 ،المطبوعات الجامعٌة

 9789961015537ر.د.م.ك  -. 288-283بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 الدٌمقراطٌة
 االجتماعًعلم النفس 

 حقوق اإلنسان
 علم النفس السٌاسً
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1-2/38213  ،2-2/38213  ،3-2/38213  ،4-2/38213  ،5-2/38213  

 العمومٌة.  الحكومة. اإلدارة 03. 04

 محمد العربً ،سعودي

الجزائر :  -]نص مطبوع[ / محمد العربً سعودي.  1962-1516 : البلدٌة – : الوالٌة المؤسسات المحلٌة فً الجزائر
 سم. 22 ؛ص.  308 -. 2011 ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة

 9789961009451ر.د.م.ك  -. 299-289بٌلٌوغرافٌة ص. 
 

 1830-1516:  الجزائر : الحكم العثمانً
 1962-1830الجزائر : االحتالل الفرنسً : 

 الجزائر : التارٌخ المعاصر
 1962-1516الجزائر : المؤسسات اإلدارٌة : 

 الجزائر : الوالٌة
 الجزائر : البلدٌة

 اإلدارة المحلٌة : الجزائر

 

، جعلتنً أصطدم كغٌري من الزمالء بسؤال جوهري و هو هل أن الخبرة المهنٌة وإن الجمع بٌن التكوٌن الجامعً            

؟ وقبل هذا التارٌخ لم تكن للجزائر 1830هذه المؤسسات المحلٌة و األخرى ما هً إال استمرارٌة لمؤسسات االحتالل بعد 

  اللها على األفكار مؤسسات دولة مستمدة من واقع وتارٌخ الجزائر؟ إنه سؤال ٌؤدي بنا إلى إشكالٌة كبرى مازالت تلقً بظ

كما ٌدعً ذلك مؤرخو المدرسة الكولونٌالٌة.  االحتالل؟، وهو هل أن الجزائر كدولة و أمة منسجمة لم تولد إال بعد والتطورات

                                                                 ؟.  أم أنها كانت دولة بمؤسساتها االجتماعٌة و اإلدارٌة و الدستورٌة

و عالقتها   والبلدٌة كمؤسسات محلٌة من النواحً اإلدارٌة و التنظٌمٌة و القانونٌة لقد ركزنا فً بحثنا هذا على تطور الوالٌة

ت و كان  بالسلطات المركزٌة، ووجدنا أن أول تقسٌم إداري للبالد كان قبل االحتالل فً محاضر اجتماعات مجلس الوزراء، 

و هذا  الوالٌة تنشأ بفرمان)مرسوم رئاسً( كما استخرجنا اختصاصات الوالً و لباسه الرسمً و البروتوكول الخاضع له

كمؤسسة، و تعرضنا لنظام الوالٌة، كل هذا باألدلة و البراهٌن التارٌخٌة، و بعد هذا هل ٌقال أن مؤسسات الدولة الجزائرٌة لم 

                                                                                                   توجد إال بعد االحتالل؟.
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 5التصنٌف 

 

 الثقافة.  المجتمع
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1-2/38246  ،2-2/38246  ،3-2/38246  ،4-2/38246  ،5-2/38246    

 

 05. 01.  العلوم اإلجتماعٌة

عبد الوهاب ،مطاري  

الجزائر :  -]نص مطبوع[ / عبد الوهاب مطاري. : الذات بٌن العقالنٌة و الالعقالنٌة  مقدمة فً االنثروبولوجٌا الفلسفٌة

سم. 22 ؛ص.  183 -. 2011 ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة  

9789961015025ر.د.م.ك  -. 183-171بٌبلٌوغرافٌة ص.   

 

 األنثروبولوجٌا

 اإلنسان

 الذات : العقالنٌة

 الذات : الالعقالنٌة

 الفلسفة

نثروبولوجٌة الفلسفٌةألا  

 

لقد اعترفت األنثروبولوجٌة الفلسفٌة " بالطبٌعة األساسٌة" لإلنسان، ؤ قدرته على إثراء الحٌاة اإلنسانٌة، وانبثق عن            

وهذا ما شكل فعلٌاً و واقعٌاً  فلسفً موجه لإلنسان ٌحثه على الخلق و اإلبداع،-هذا االهتمام األصٌل خطاب أنثروبولوجً

األرضٌة التنوٌرٌة التً أدت الى بروز الذات الفاعلة ، و بدورها أرست أسس و دعائم الحداثة فً كل المجاالت. ارتبطت فلسفة 

ما  الذات فً نطاق األنثروبولوجٌة الفلسفٌة بدراسة العالقة الوثٌقة بٌن فكر اإلنسان و جسده. فالذات تبقى تعٌش على أوضاع

مل معها ، ولذا من العبث أن ننكر ااإلنسانً من محطات حضارٌة تنوٌرٌة ، ٌجب فً كل الحاالت التع-أفرزه التراث الفلسفً

، ذات تأخذ على عاتقها تغٌٌر األوضاع و المواقف ، و تقدم البدٌل ضمن تصور أكثر تفتحاً. االنهماموجود ذات القدرة و   
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 8التصنٌف 

 

 الصنــــــــــــاعة
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2/38267  

 .  االتصاالت16. 08

غازي فرحان زٌتون،أبو   

: مفاهٌم و مهارات االتصال الشفوي و الكتابً = اتصاالت األعمال  

]نص مطبوع[   Business communications : Concepts, oral and written communication  

سم. 25 ؛ص.  326 -. 2015 ،عمان : دار الحامد -/ غازي فرحان أبو زٌتون.   

9789957329006ر.د.م.ك  -. 326-323بٌبلٌوغرافٌة ص.   

 

 االتصاالت االدارٌة

االتصالإدارة األعمال :   

 االتصال الشفوي

 االتصال الكتابً

 

2/38178  

       

 االتصاالت.  16. 80

 محمد سٌد ،فهمى

 
 ؛ص.  303 -. 2011 ،اإلسكندرٌة : دار الوفاء -]نص مطبوع[ / محمد سٌد فهمى.  الخدمة االجتماعٌة فًمهارات االتصال 

 سم. 24
 9773276813ر.د.م.ك 

 
               االتصال : الخدمة االجتماعٌة                                                                                                  

 االتصال
 العولمة

 العولمة اإلعالمٌة
 العولمة االتصالٌة
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 9التصنٌف 

 

 التجــــــــــــــــارة
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1-2/38159  ،2-2/38159  

 التسوٌق.  30. 90

 براٌنٌس ،عبد القادر

 -. 2014 ،اإلسكندرٌة : مكتبة الوفاء القانونٌة -]نص مطبوع[ / براٌنٌس عبد القادر.  تسوٌق الخدمات و الخدمات العمومٌة
 سم. 25 ؛ص.  411

 9789776441248ر.د.م.ك  -. 394-389بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 التسوٌق
 : التسوٌق التجارة

 تسوٌق الخدمات
 الخدمات العمومٌة

 

 

1-2/38262  ،2-2/38262  ،3-2/38262  ،4-2/38262  ،5-2/38262  

 علً ،كساب

 479 -. 2013 ،الجزائر : دٌوان المطبوعات الجامعٌة -/ علً كساب. ]نص مطبوع[  : مقاربات مختلفة تسٌٌر المخزون
 سم. 22 ؛ص. 

 9789961016442ر.د.م.ك  -. 476-469بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

  االقتصادعلم 
 إدارة التخزٌن

 تسٌٌر المخازن
 اقتصاد المؤسسة

 
بٌن النظرٌة االقتصادٌة  ٌدمج-الشاملةوفق المقاربة النظامٌة ومقاربة الجودة  –ا الكتاب مدخال أساسٌا ذٌمثل ه              

حٌث تم اعتماد بعدا ٌراعً  ،فً ظاهرة التخزٌن برفق. هذا المدخل هو مقٌاس تسٌٌر المخزونواقتصاد المؤسسة والتسٌٌر وٌلج 
الطالب والباحث وسهولة توصٌل الرسالة دون تشوٌش أو معوقات. لقد تم تبسٌط محتوى هدا الكتاب مع التركٌز والتمٌٌز بما 

 ة، وٌثٌر روح البحث واإلبداع.ٌتناسب مع طلبة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر والعلوم التجارٌ

 

 

1-3/8321  ،2-3/8321  

 مركز الخبرات المهنٌة لإلدارة

القاهرة : مركز  -. 6ط. -عبد الرحمن توفٌق.  ؛]نص مطبوع[ / مركز الخبرات المهنٌة لإلدارة جٌة التسوٌقٌةٌوضع االسترات
 سم. 29 ؛ورقة  53 -. 2008 ،الخبرات المهنٌة لإلدارة

 9773370550ر.د.م.ك 
 

 االستراتٌجٌةالمؤسسات : اإلدارة 
 استراتٌجٌاتالتسوٌق : 
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2/38205  

 .  التجارة الدولٌة05. 09

 البهجً، عصام أحمد

 ،اإلسكندرٌة : دار الجامعة الجدٌدة  -]نص مطبوع[ / عصام أحمد البهجً.  : الطرٌق لبناء مرافق الدولة الحدٌثة عقود البوت
 سم. 25 ؛ص.  496 -. 2008

 x977328350ر.د.م.ك  -. 248-243بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 التجارة الدولٌة : مصر
 (BOT) عقود البوت

 (BOT) عقود البناء و التشٌٌد و التشغٌل و نقل الملكٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11التصنٌف 

 

 المالٌة العامة. العملٌات المصرفٌة. العالقات النقدٌة الدولٌة
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1-2/38202  ،2-2/38202  ،3-2/38202  ،4-2/38202  ،5-2/38202  

 المالٌة العامة  01. 01. 11

 عبد الكرٌم ،بوٌعقوب

 23؛ص.  321 -. 2015 ،الجزائر : دٌوان المطبوعات الجامعٌة -]نص مطبوع[ / عبد الكرٌم بوٌعقوب.  المحاسبة التحلٌلٌة
 سم.

 9789961007471ر.د.م.ك  -.  313-311بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 : المؤسسات المحاسبة التحلٌلٌة
 التكالٌف

 المحاسبة العامة
 المؤسسات

 علوم التسٌٌر
 

ٌنقسم هذا الكتاب إلى قسمٌن فٌغطً القسم األول المؤسسة و التكالٌف و ٌشمل على ستة فصول ، الفصل األول ٌلقً              
وضوع المحاسبة التحلٌلٌة و ظهورها و تعارٌفها و أوجه االختالف بٌنها و بٌن المحاسبة العامة، أما الفصل الثانً الضوء على م

 و توزٌعها  و نظمها و عناصر التكالٌف كما ٌتناول الفصل الثالث و الرابع و الخامس، تحلٌل الكلفات الحقٌقٌة فٌعرف المؤسسة
توزٌع التكالٌف الغٌر مباشرة بٌن األقسام المتجانسة، أما الفصل السادس فخصص و تصنٌفها، و تقٌٌم حركة المخزون و 

                                                                                                                             للمشاكل المتعلقة بكلفة اإلنتاج.
         التكالٌف االقتصادٌة وٌشمل على خمسة فصول. وقد تناول الفصل األول هٌكلة التكالٌف وٌبحث القسم الثانً فً دراسة

والمتزاٌدة، أما  وأهمٌة الفصل بٌن عناصرها. وقد خصص الفصل الثانً إلى حساب النتٌجة التحلٌلٌة بالتكلفة المتغٌرة البسٌطة،
لعالقة بٌن كلفة اإلنتاج وكمٌته. أما الفصل الرابع فٌتعرض لتحلٌل التكالٌف الفصل الثالث فٌتناول التكلفة الحدٌة وفائدة حسابها وا

الثابتة بواسطة التحمٌل العقالنً ومقارنتها مع التكالٌف الحقٌقٌة. وقد خصص الفصل الخامس للتكالٌف المعٌارٌة)النمطٌة( 
 .ومعاٌٌر القٌاس مع تحدٌد االنحرافات. وفً الختام مجموعة تمارٌن غٌر محلولة

 

1-2/38248  ،2-2/38248  ،3-2/38248  ،4-2/38248  ،5-2/38248  

 عبد القادر ،خلٌل

إضاءات حول الجهاز المصرفً و السٌاسات النقدٌة فً تحالٌل نظرٌة و مقاربات ، 2ج مبادئ االقتصاد النقدي و المصرفً. 
 سم. 22 ؛ص.  293 -. 2014 ،الجزائر : دٌوان المطبوعات الجامعٌة -. 2ط.  -]نص مطبوع[ / عبد القادر خلٌل.  كمٌة

 9789961015292ر.د.م.ك  -. 283-277بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

                                     السٌاسة النقدٌة                                                                                          
 المالٌة العامة

 االقتصاد المالً
 النقدي االقتصاد

 : الجزائر البنوك
 االقتصاد المصرفً

 
تناوُل الجزء الّثانً من كتاب "مبادئ االقتصاد النقدي والمصرفً" إعطاء بعض اإلضاءات النظرٌة والكمٌة حول               ٌَ

المصرفً، مع تطبٌقـــات وإشـــــارات عن الجزائر. وتّم تغطٌته عبَر سبعة فصول مهّمة، حٌُث قدمت الجهاز المــــــالً و
مفاهٌَم أّولٌة عن المصارف، وأعطٌت بعد ذلك لمحًة عن الخزٌنة العمومٌة، قبل المباشرة فً دراسة وتحلٌل أهّم مؤسسة 

اساته، ثم تطرقنا إلى المؤسسات المصرفٌة والمالٌة واألخرى، مصرفٌة وهو البنك المركزي، مما أدى إلى الّتعرض لمختلف سٌ
كما أعطٌت لمحة عن السٌاسات النقدٌة، وختم هذا الجزء من خالل تحلٌٍل نظري وكّمً لفعالٌة السٌاسة النقدٌة والمالٌة، 

 .IS-LMباستخدام نموذج 
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1-2/38261  ،2-2/38261  ،3-2/38261  ،4-2/38261  ،5-2/38261  

 الطاهر ،لطرش

 446 -. 2015 ،الجزائر : دٌوان المطبوعات الجامعٌة -. 2ط.  -]نص مطبوع[ / الطاهر لطرش.  االقتصاد النقدي و البنكً
 سم. 22 ؛ص. 

 9789961016169ر.د.م.ك  -. 434-427بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 المالٌة العامة
 االقتصاد المالً

 النقدي االقتصاد
 االقتصاد المصرفً

 : الجزائر النظام النقدي
 

ٌعالج هذا الكتاب أهم المواضٌع التً تشكل مضمون االقتصاد النقدي والبنكً مثل األداء الوظٌفً للنقود وآثاره                
القتصاد فضال عن السلوك على االقتصاد، واألداء الوظٌفً للنظام النقدي والبنكً والعالقات النقدٌة بٌن مكوناته وباقً مكونات ا

النقدي لألعوان االقتصادٌٌن وسبل ضبطه. وقد توخى الكاتب فً معالجة هذه المواضٌع منهجا مبسطا دون أن ٌفتقد إلى الدقة 
المطلوبة. كما حرص على توظٌف مقاربة مندمجة للمسائل النقدٌة الداخلٌة والخارجٌة نظرا ألن القرارات النقدٌة غٌر متجزأة 

تداعٌاتها الدائرة التً تتخذ فٌها. تم تناول كل هذه المواضٌع فً أربعة محاور مبوبة بشكل مدروس وهً: النقود  وتتجاوز
والنظام النقدي، حركة النقود فً االقتصاد وضبط أدائها، المسائل النقدٌة فً إطار العالقات االقتصادٌة الخارجٌة وأخٌرا النظام 

 النقدي الجزائري.

 

1-2/38207  ،2-2/38207  ،3-2/38207  ،4-2/38207  ،5-2/38207  

 محمد عباس ،محرزي

 -]نص مطبوع[ / محمد عباس محرزي.  : النفقات العامة، اإلٌرادات العامة، المٌزانٌة العامة للدولة اقتصادٌات المالٌة العامة
 سم. 22 ؛ص.  388 -. 2015 ،الجزائر : دٌوان المطبوعات الجامعٌة -. 6ط. 

 9789961006412ر.د.م.ك  -. 388-385بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 : اقتصادٌات المالٌة العامة
 المالً االقتصاد

 النفقات العمومٌة
 اإلٌرادات العامة
 المٌزانٌة العامة

       العامة  اإلٌرادات، العامةالنفقات ٌتناول الكتاب بالدراسة و التحلٌل موضوع المالٌة العامة فً جوانبها المتعلقة ب            
 و المٌزانٌة العامة للدولة بمقاربة اقتصاد تتناول المبادئ األساسٌة للمالٌة العامة بمختلف أبعادها، محتوٌاتها، تصنٌفاتها، آثارها 

تخدام و هذا بأسلوب مبسط و أشكالها، لنقف على أدوار قوانٌن المالٌة سواء من جهة التحضٌر، المحتوى، الداللة، كٌفٌة االس
مدعوم بالكثٌر من المعطٌات و األمثلة. ٌحمل الكتاب فً طٌاته الكثٌر من المضامٌن الجدٌدة المتعلقة بعلم المالٌة العامة مثلما 
 .أفرزتها التطورات الحاصلة فً شكل الدولة الحدٌثة وفً أسالٌب تدخالتها من أجل التأثٌر فً الواقع االقتصادي واالجتماعً

 

1-2/38206  ،2-2/38206  

 حسن عمر ،محمد

عمان : مركز الكتاب  -]نص مطبوع[ / حسن عمر محمد, الساكنً، سعد. معاٌٌر المحاسبة الدولٌة و األزمة المالٌة العالمٌة 
 سم. 25 ؛ص.  185 -. 2015 ،األكادٌمً

 9789957351212 ر.د.م.ك -. 183-181بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

                                                                                                                    المحاسبة الدولٌة 
                                                                                                            معاٌٌر المحاسبة الدولٌة 

 األزمة المالٌة العالمٌة 
 



 
43 

تمثل معاٌٌر المحاسبة، قاعدة محاسبٌة أو مجموعة قواعد محاسبٌة ٌتم االتفاق علٌها و التعارف على استخدامها                  
      شد أساسً لتحقٌق تجانس المعالجات فً قٌاس العملٌات و األحداث و الظروف التً تؤثر على المركز المالً للشركة كمر

و نتائج أعمالها، و إٌصال هذه المعلومات إلى األطراف ذات العالقة، التً تستفٌد منها و أصبح دور و مسؤولٌة مهنة المحاسبة 
 ة محل جدال كبٌر بٌن الباحثٌن.فً إحداث األزمة المالٌة العالمٌ

 

1-2/38200  ،2-2/38200  ،3-2/38200  ،4-2/38200  ،5-2/38200  

            

 عبد الكرٌم عوف،منصور بن 

دٌوان المطبوعات  الجزائر : -. 2ط.  -]نص مطبوع[ / عبد الكرٌم منصور بن عوف.  تمرٌن محلول 77:  المحاسبة العامة
 سم. 24 ؛ص.  257-5 -. 2003 ،الجامعٌة

 9961002202ر.د.م.ك 
 

 المحاسبة العامة : مسائل محلولة

2/38186  

 الجباٌة  .02. 01. 11

 عبد الباسط علً جاسم ،الزبٌدي

]نص مطبوع[ / عبد الباسط علً : دراسة تحلٌلٌة مقارنة  التطورات المالٌة الدولٌة الحدٌثة و أثرها على التشرٌع الضرٌبً
 سم. 25 ؛ص.  260 –. 2014 ،عمان : دار الحامد -جاسم الزبٌدي. 

 9789957327620ر.د.م.ك  -. 260-241بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 السٌاسة الضرٌبٌة : النظام الضرٌبً
 الضرٌبة على الدخل

 اإلدارة الضرٌبٌة : دراسة مقارنة
 التشرٌع الضرٌبً : دراسة مقارنة

 بة على القٌمة المضافةالضرٌ
 الضرٌبة على التجارة اإللكترونٌة

 الضرٌبة على التلوث البٌئً

 
1-2/38270  ،2-2/38270 ،3-2/38270 ،4-2/38270 ،5-2/38270  

 . النقود. التموٌل02.11

 شاكر القزوٌنً،

 -. 2011 ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزائر : -. 5ط.  -]نص مطبوع[ / شاكر القزوٌنً.  محاضرات فً اقتصاد البنوك
 سم. 22 ؛ص.  166

 9789961004432ر.د.م.ك  -. 161-159بٌبلٌوغرافٌة ص. 

 البنوك و المصارف
 علم االقتصاد : نقود
 علم االقتصاد : بنوك
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1-2/38174  ،2-2/38174  

 عبد السالم محمد ،خمٌس

: دراسة تحلٌلٌة استطالعٌة  نظرٌة المؤامرة و االنهٌار المصرفً بٌن كفاٌة مقررات لجنة بازل و تقلٌل المخاطر المصرفٌة
 234 -. 2014بغداد : الذاكرة للنشر و التوزٌع,  -محمد عبد الوهاب العزاوي.  ،]نص مطبوع[ / عبد السالم محمد خمٌس

 سم. 25 ؛ص. 
 9789933914394ر.د.م.ك  -. 229-213بٌبلٌوغرافٌة ص. 

 
 الرقابة المالٌة

 األزمة المالٌة العالمٌة 
 اإلفالس المالً

 لوالٌات المتحدة األمرٌكٌة : االبنوك 

 

 

1-2/38272  ،2-2/38272 ،3-2/38272 ،4-2/38272 ،5-2/38272  

مروان ،عطون  

مشكالت البورصات و انعكاساتها على ، 2 األسواق النقدٌة و المالٌة، البورصات و مشكالتها فً عالم النقد و المال .ج  
 سم. 22 ؛ص.  390 -. 2010 ،الجزائر : دٌوان المطبوعات الجامعٌة -]نص مطبوع[ / مروان عطون.  البلدان النامٌة

          996100440×ر.د.م.ك  –. 386-377بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 البورصات 
 األسواق المالٌة
 األسواق النقدٌة

 

1-2/38259  ،2-2/38259 ،3-2/38259 ،4-2/38259 ،5-2/38259  

 سلٌمان ،ناصر

. 2015 ،الجزائر : دٌوان المطبوعات الجامعٌة -. 2ط.  -]نص مطبوع[ / سلٌمان ناصر.  التقنٌات البنكٌة و عملٌات االئتمان
 سم. 22 ؛ص.  176 -

 9789961016268ر.د.م.ك  -. 172-168بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 القرض
 الصرف األجنبً
 البنوك اإلسالمٌة

 المصارف اإلسالمٌة
 البنوك و المصارف

 البنكً االئتمان
 القانون التجاري
 التقنٌات البنكٌة

 
أن  فً تخصصات العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر، وٌمكنهذا الكتاب أساساً إلى طلبتنا األعزاء ٌتوجه                 

       :  الكبرى فً هاقتصادي، أو قارئ ٌرٌد اإللمام بهذا الموضوع. تتمثل محاور لمتعام أوٌستفٌد منه كل موظف بنكً، 
ط وطوٌل األجل(، تقنٌات ومعاٌٌر مدخل عام إلى التقنٌات والخدمات البنكٌة، عملٌات االئتمان )بمختلف أنواعها: قصٌر ومتوس

تقٌٌم المشارٌع )وهً التً ٌحتاجها موظف البنك فً دراسة أي مشروع ٌطلب قرضاً أو تموٌالً(، تقنٌات تموٌل التجارة 
قارئ فكرة ولو مختصرة عن هذه البنوك خاصة بعد للهذا المحور إذ ٌعطً الخارجٌة، وأخٌراً عملٌات البنوك اإلسالمٌة، 

علٌها أكثر من خالل  لالطالعوهو ما قد ٌفتح شهٌته  .لعالمً على الصٌرفة اإلسالمٌة عقب األزمة العالمٌة األخٌرةاالنفتاح ا
كتب أخرى أكثر تخصصاً. ٌقتصر هذا الكتاب على دراسة التقنٌات البنكٌة وأهم عملٌات االئتمان كما سبق القول، وقد ٌكون 

رة البنوك(، فهو جزء هام ومكّمـل لهذا العمل، إذ ال ٌمكن للطـالب استٌعاب كثٌر من مقدمة لكتاب آخر حول التسٌٌر البنكً )إدا
 جوانب التسٌٌر البنكً إن لم ٌكن له إلمام بأهم التقنٌات البنكٌة وآلٌات تنفٌذها.
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1-2/38214  ،2-2/38214 ،3-2/38214 ،4-2/38214 ،5-2/38214  

 03.02.11  التأمٌن

 جدٌدي ،معراج

 ،الجزائر : دٌوان المطبوعات الجامعٌة -. 6ط.  -]نص مطبوع[ / جدٌدي معراج.  لدراسة قانون التأمٌن الجزائريمدخل 
 سم. 22 ؛ص.  187 -. 2010

 9789961003824ر.د.م.ك  -. 181بٌبلٌغرافٌة ص. 
 

 قانون التأمٌن : الجزائر
 التأمٌن البحري 
 التأمٌن الجوي

 التأمٌن : دراسة قانونٌة
 البري التأمٌن
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 12التصنٌف 

 

 التسٌٌر. اإلنتاجٌة
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1-2/38175  ،2-2/38175    

 .  المؤسسات01. 12

 مؤٌد سعٌد ،السالم

 ؛ص.  205 -. 2015 ،عمان : دار وائل -. 4ط. -]نص مطبوع[ / مؤٌد سعٌد السالم.  : الهٌكل و التصمٌم نظرٌة المنظمة
 سم. 24

 9957110475ر.د.م.ك  -. 203-179بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 المنظمات
 الهٌاكل التنظٌمٌة

  

1-2/38225  ،2-2/38225 ،3-2/38225 ،4-2/38225 ،5-2/38225 

 عبد الرزاق ،بن حبٌب

 -. 2013 ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزائر : -. 5ط.  -]نص مطبوع[ / عبد الرزاق بن حبٌب. اقتصاد و تسٌٌر المؤسسة 
 سم. 22 ؛ص.  206

 9789961009758ر.د.م.ك  -بٌبلٌوغرافٌة. 
 

 مراقبة التسٌٌر
 اقتصاد المؤسسة
 تسٌٌر المؤسسة

 االستراتٌجًالمؤسسة : التسٌٌر 

1-2/38152  ،2-2/38152  

 عز الدٌن علً ،سوٌسً

 - .الخفاجً نعمة عباس ،]نص مطبوع[ / عز الدٌن علً سوٌسً استراتٌجٌات التغٌٌر التنظٌمًالمٌزة التنافسٌة وفق منظور 
 سم. 25 ؛ص. 205 -. 2014 ،عمان : دار األٌام
 9789957563677ر.د.م.ك  -. 205-197بٌبلٌوغرافٌة ص. 

 
 االستراتٌجٌةاإلدارة 

 المنظمات
 التغٌٌر التنظٌمً : استراتٌجٌات

 لٌبٌا:  إدارة التغٌٌر

 

1-2/38170  ،2-2/38170  ،3-2/38170  

 براق ،محمد

 ،اإلسكندرٌة : المكتب الجامعً الحدٌث -حمزة.  غربً ،]نص مطبوع[ / براق محمد مدخل إلى السٌاسة المالٌة للمؤسسة
 سم. 25 ؛ص.  276 -. 2015

 9789774384684ر.د.م.ك  -. 264-247بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 مالٌةالدارة اإلالمؤسسات : 
 المؤسسات الصغٌرة و المتوسطة

 التموٌل : الشركات : السٌاسات المالٌة
 : الهٌكلة المالٌة المؤسسات

 المؤسسات : التسٌٌر المالً
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1-2/38157  ،2-2/38157   

 .  رؤساء المؤسسات03. 12

 آل ٌاسٌن, مالذ محمد مفٌد

عمان : مركز  -مؤٌد سعٌد السالم.  ،]نص مطبوع[ / مالذ محمد مفٌد آل ٌاسٌن القٌادي للمدٌر حلٌل القٌم اإلدارٌة و السلوكت
 سم. 25 ؛ص.  165 -. 2014 ،الكتاب األكادٌمً

 9789957350963ر.د.م.ك  -. 163-159بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 القٌادة اإلدارٌة
 السلوك اإلداري
 السلوك القٌادي

 : الصٌن القٌم اإلدارٌة

 

1-2/38179  ،2-2/38179   

 .  التسٌٌر04. 12

 حسن أحمد ،الشافعً

اإلسكندرٌة : مؤسسة  -]نص مطبوع[ / حسن أحمد الشافعً.  الهٌكل التنظٌمً و التوصٌف الوظٌفً فً المؤسسات الرٌاضٌة
 سم. 25 ؛ص.  543 -. 2014 ،عالم الرٌاضة

 9789777350747ر.د.م.ك  -. 536-529بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 اإلداريالتنظٌم 
 إدارة األعمال : التنظٌم

 الهٌكل التنظٌمً : اإلدارة
 المؤسسات الرٌاضٌة : التنظٌم الداخلً

1-2/38167  ،2-2/38167   

 أكرم أحمد رضا ،الطوٌل

بالل  ،]نص مطبوع[ / أكرم أحمد رضا الطوٌل enterprise recourse planningنظام تخطٌط موارد المنظمة = 
 سم. 24 ؛ص.  343 -. 2013 ،عمان : دار الحامد -توفٌق ٌونس. 

 9789957327316ر.د.م.ك  -. 343-323بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 إدارة األعمال : اإلدارة اإللكترونٌة
 الحواسٌب : البرمجٌات 

 ERP نظام تخطٌط موارد المنظمة
 العراق:  ERP المؤسسات : نظام تخطٌط موارد المنظمة

 

1-2/38166  ،2-2/38166   ،3-2/38166   

 زٌد أحمد ،العـبادي

 25 ؛ص.  156 -. 2015 ،عمان : دار الراٌة -]نص مطبوع[ / زٌد أحمد العـبادي.  نظام المعلومات الفعال فً إدارة األزمات
 سم.

 9789957579692ر.د.م.ك  -. 156-149بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 نظم المعلومات اإلدارٌة
 إدارة األزمات 

 نظم المعلومات : إدارة األزمات
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1-2/38163  ،2-2/38163   

 خالد أحمد فرحان ،المشهدانً

 -رائد عبد الخالق عبد هللا العبٌدي.  ،]نص مطبوع[ / خالد أحمد فرحان المشهدانً إدارة األعمال بمنظور منهجً متقدم مبادئ
 سم. 25 ؛ص.  319 -. 2013 ،عمان : دار األٌام
 9789957563356ر.د.م.ك  -. 319-315بٌبلٌوغرافٌة ص. 

 
                                                                                                                             إدارة األعمال 

                                                                                                             : أساسٌات  االستراتٌجٌةاإلدارة 
 إدارة الموارد البشرٌة

 التنظٌم اإلداري : استراتٌجٌات
 

2/38268  

 أحمد علً محمد المصاروة،

عمان : دار  -.  الخفاجً نعمة عباس ،أحمد المصاروة علً محمد ]نص مطبوع[ /: منظور االلتزام التنظٌمً  إدارة التنوع
 سم. 25 ؛ص.  224 -. 2015 ،األٌام 

 9789957563530ر.د.م.ك  -. 224-215بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 إدارة الموارد البشرٌة
 السلوك التنظٌمً

 إدارة المنظمات
 إدارة السلوك 

 منظمات األعمال : السلوك التنظٌمً : السعودٌة

 

1-2/38240  ،2-2/38240 ،3-2/38240 ،4-2/38240 ،5-2/38240 

 حسٌن ،بلعجوز

      ؛ص.  343 -. 2010 ،الجزائر : دٌوان المطبوعات الجامعٌة -]نص مطبوع[ / حسٌن بلعجوز.  المدخل لنظرٌة القرار
 سم. 22

 9789961013960ر.د.م.ك  -بٌبلٌوغرافٌة. 
 

                                                                                                                               علم اإلدارة 
 المناجمنت

 اتخاذ القرارات
 نظرٌة القرار

 
بال علماء اإلدارة  ٌعتبر موضوع صنع القرار واتخاذه من الموضوعات ذات األهمٌة الكبرى التً شغلت                  

واالقتصاد واالجتماع وحظٌت بدراسات معمقة لما للقرار من أهمٌة وتأثٌر على مستقبل المؤسسات والمنظمات. وقد كان ذلك 
حافزا لنا على تألٌف هذا الكتاب الذي ٌتضمن المفاهٌم األساسٌة لنظرٌة القرار التً تلبً احتٌاجات متخذي القرار وكذلك تغطً 

لبة العلوم االقتصادٌة والتسٌٌر والعلوم التجارٌة والعلوم السٌاسٌة فً مقٌاس نظرٌة القرار، واستخدامه لمعالجة احتٌاجات ط
بعض المشكالت التً تواجه متخذي القرار فً الحٌاة العملٌة. لتحقٌق ذلك فقد تم التعرض فً الفصول األولى إلى نظرٌة القرار 

 تم التطرق إلى األسالٌب الكمٌة لصنع القرار. من منظور إداري، وفً الفصول الموالٌة
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1-2/38162  ،2-2/38162  ،3-2/38162  ،4-2/38162  

 نور الدٌن ،حاروش

 ،عمان : دار األٌام  -رفٌقة.  حروش ،]نص مطبوع[ / نور الدٌن حاروش علم اإلدارة من المدرسة التقلٌدٌة إلى الهندرة
 سم. 25 ؛ص.  375 -. 2015

 9789957950132ر.د.م.ك  -. 375-365بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 علم اإلدارة
 االستراتٌجٌةاإلدارة 

 إدارة الموارد البشرٌة
 الهندسة اإلدارٌة

 

1-2/38122  ،2-2/38122  

 عامر هللا،عبد 

 سم. 25 ؛ص.  352 -. 2015 ،دار البداٌة عمان : -]نص مطبوع[ / عامر عبد هللا.  المتقدم والتخطٌط المالًالتحلٌل 
 9789957823481ر.د.م.ك  -. 343بٌبلٌوغرافٌة ص. 

 
 التحلٌل المالً
 اإلدارة المالٌة

 التحلٌل المحاسبً

 

1-2/38173  ،2-2/38173  

إبراهٌم عبد الواحد ،نائب  

عمان :  -إنعام عبد المنعم باقٌة.  ،]نص مطبوع[ / إبراهٌم عبد الواحد نائب : نماذج و أسالٌب كمٌة محوسبة نظرٌة القرارات
 سم. 24 ؛ص.  410 -. 2015 ،دار وائل

 9789957911881ر.د.م.ك  -. 388-385بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 القرارات اإلدارٌة
 اتخاذ القرارات
 بحوث العملٌات

 

1-2/38164  ،2-2/38164   

 د الوهابنصر علً، عب

]نص مطبوع[ / نصر : مدخل دولً مقارن إلدارة المخاطر  معاٌٌر الرقابة و المراجعة الداخلٌة وفقا ألحدث اإلصدارات الدولٌة
 سم. 24 ؛ص.  485 -. 2015 ،اإلسكندرٌة : دار التعلٌم الجامعً -علً، عبد الوهاب. 

 9789777330466ر.د.م.ك 
 

                  الرقابة : معاٌٌر : دراسة مقارنة                                                                                              
 الرقابة الداخلٌة
 إدارة المخاطر
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1-2/38251  ،2-2/38251 ،3-2/38251 ،4-2/38251 ،5-2/38251 

 منٌر ،نوري

 -. 2015 ،الجزائر : دٌوان المطبوعات الجامعٌة -. 2ط.  -]نص مطبوع[ / منٌر نوري.  نظام المعلومات المطبق فً التسٌٌر
 سم. 22 ؛ص.  211

 9789961015810ر.د.م.ك  -. 209-207بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 نظم المعلومات اإلدارٌة
 االتصاالت االدارٌة

 علوماتالم امنظمات األعمال : تكنولوجٌ
 إدارة األعمال
 علوم التسٌٌر

 المؤسسة : نظم المعلومات
 

نظرا الن الكتابات الموجودة فً مجال نظم المعلومات تتجه أكثر إلى التركٌز على نظم المعلومات اآللٌة القرٌبة               
و الجذوع المشتركة العلمٌة، تأتً أهمٌة تقدٌم كتاب حول نظام المعلومات عموما و نظام المعلومات  ًلاآلأكثر من طلبة اإلعالم 

ً فاإلدارٌة خصوصا الذي ٌهم طلبة العلوم اإلنسانٌة و االجتماعٌة عموما و علوم التسٌٌر خصوصا، حٌث تبقى هذه الفروع 
العلوم االقتصادٌة و علوم التسٌٌر و خاصة طلبة إدارة األعمال  حاجة ماسة إلى مراجع تتكٌف مع ما ٌحتاجونه فً دراستهم فً

الحدٌثة المرتبطة بنظم المعلومات و باإلعالم اآللً لفهم و تسهٌل العملٌة  الذٌن ٌهتمون أكثر بكٌفٌة استخدام الوسائل التكنولوجٌة
 ف فروعه.اإلدارٌة فً منظمات األعمال الخاصة و العمومٌة إضافة إلى قطاع الخدمات بمختل

 

1-2/38269 ، 2-2/38269 

 إحسان محمد ضمٌن ٌاغً،

عمان : دار  -الخفاجً.  نعمة عباس ،]نص مطبوع[ / إحسان محمد ضمٌن ٌاغً : منظور األداء المتوازن التغٌٌر التنظٌمً
 سم. 25 ؛ص.  200 -. 2015 ،األٌام 

 9789957563561 ر.د.م.ك -. 200-193بٌبٌلٌوغرافٌة ص. 
 

               التغٌٌر التنظٌمً                                                                                                             
 االستراتٌجٌةاإلدارة 

 منظمات األعمال : التنظٌم
 إدارة الموارد البشرٌة : األردن

 األداء المتوازن
 لمنظماتإدارة ا

1-2/38193  ،2-2/38193   

 أمٌر فرج ،ٌوسف

اإلسكندرٌة : دار المطبوعات  -]نص مطبوع[ / أمٌر فرج ٌوسف.  governance Corporat=  حوكمة الشركات
 سم. 25 ؛ص.  674 -]د.ت[.  ،الجامعٌة

 229-227بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 المنظمات
 الشركات : الرقابة

                                                                                                                            الشركات حوكمة
 الحوكمة الرشٌدة
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2/38169  

 . الفائدة. حساب التكالٌف09.12

 رشٌد ،الجمال

 -. 2012 ،اإلسكندرٌة : مكتبة الوفاء القانونٌة -محمد.  عبد الغنً ،]نص مطبوع[ / رشٌد الجمال محاسبة التكالٌف المتقدمة
 سم. 24 ؛ص.  408

 
 محاسبة التكالٌف

 المحاسبة التحلٌلٌة

 

1-2/38165  ،2-2/38165   

 خالد راغب ،الخطٌب

عمان : مكتبة  -]نص مطبوع[ / خالد راغب الخطٌب.  فً القطاع العام و الخاص مفاهٌم حدٌثة فً الرقابة المالٌة و الداخلٌة
 سم. 25 ؛ص.  254 -. 2010 ،المجتمع العربً

 254-253بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 الرقابة المالٌة
 تدقٌق الحسابات

 التدقٌق : القطاع العام
 التدقٌق : القطاع الخاص

 

1-2/38168  ،2-2/38168  

 صالح عبد هللا ،الرزق

 438 -. 2010 ،عمان : دار زهران  -عطا هللا وراد خلٌل.  ،]نص مطبوع[ /  صالح عبد هللا الرزق محاسبة التكالٌف الفعلٌة
 سم. 24 ؛ص. 

 438-437ص.  بٌبلٌوغرافٌة
 

 محاسبة التكالٌف
 المحاسبة التحلٌلٌة

 

1-2/38158  ،2-2/38158   

 رزق أبو زٌد ،الشحنة

         ]نص مطبوع[ / رزق أبو زٌد الشحنة.  : مدخل معاصر وفقا لمعاٌٌر التدقٌق الدولٌة )اإلطار النظري( تدقٌق الحسابات
 سم. 25 ؛ص.  350 -. 2013 ،عمان : دار وائل -

 9789957911461ر.د.م.ك  -. 350-341بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 المحاسبة : تدقٌق
 الرقابة المالٌة
 التدقٌق الدولً

 تدقٌق الحسابات
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1-2/38172  ،2-2/38172  

 مراد حسٌن ،العلً

 سم. 24 ؛ص.  295 -. 2015 ،عمان : دار غٌداء  -]نص مطبوع[ / مراد حسٌن العلً.  معاٌٌر التدقٌق الدولٌة
 بٌبلٌوغرافٌة 

 
 المالٌةالرقابة 

 التدقٌق الدولً
 تدقٌق الحسابات

1-2/38292  ،2-2/38292  ،3-2/38292  ،4-2/38292  ،5-2/38292 

 العٌد، محمد

        . العٌد ]نص مطبوع[ / محمدتمارٌن و امتحانات مع الحلول ، 1 المحاسبة العامة حسب المخطط المحاسبً الوطنً. ج

سم. 22 ؛ص.  99 -. 2009 ،الجزائر : دٌوان المطبوعات الجامعٌة -. 2ط.  -  

9789961010068ر.د.م.ك   

 

 المحاسبة العامة : مسائل محلولة

 

هذا الكتٌب عبارة عن مجموعة من التمارٌن المتعلقة بمجال المحاسبة العامة مدعمة بالحلول المناسبة لها، باإلضافة إلى ذلك      

لكل شخص مهتم بمجال المحاسبة  وهو موجهبحلول.  مرفقةنموذج من االمتحانات  12إلى تزوٌد الكتاب ب المؤلف  أتار

.ومحاسبٌنالعامة، من طلبة   

 

2/38161   

 المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة

رفعت عبد الحلٌم  ؛]نص مطبوع[ / المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة : بحوث محكمة منتقاة القرارات اتخاذدور المحاسبة فً 
 سم. 24 ؛ص.  422 -. 2014 ،القاهرة : المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة -بسمان الفٌصل.  الفاعوري، محسن مخامرة،

 9789774730542ر.د.م.ك  -بٌبلٌوغرافٌة. 
 

 المحاسبة اإلدارٌة
 البٌانات المالٌة : المحاسبة

 القرارات اتخاذالمحاسبة )التكالٌف( : 

1-2/38215  ،2-2/38215  

 صافً صالح ،خالص

الجزائر : دٌوان  -. 4ط.  -]نص مطبوع[ / صافً صالح خالص.  المستقلة االقتصادٌةتقنٌات تسٌٌر مٌزانٌات المؤسسة 
 سم. 22 ؛ص.  142 -. 2011 ،المطبوعات الجامعٌة

 9789961002360ر.د.م.ك  -. 142-141بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 نظام المٌزانٌة
 تسٌٌر المٌزانٌة

 المؤسسة : تخطٌط : الجزائر
 مراقبة التسٌٌر
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1-2/38241  ،2-2/38241  ،3-2/38241  ،4-2/38241  ،5-2/38241    

 الموارد البشرٌة. 3.110

 ناصر دادي ،عدون

 ،]نص مطبوع[ / ناصر دادي عدون من خالل حالة الجزائر لالقتصادالبطالة و إشكالٌة التشغٌل ضمن برنامج التعدٌل الهٌكلً 
 سم. 22 ؛ص.  356 -. 2010 ،الجزائر : دٌوان المطبوعات الجامعٌة -عبد الرحمان العاٌب. 

 9789961014004ر.د.م.ك  -. 352-345بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 البطالة
 الهٌكلة االقتصادٌة : الجزائر

        برنامج التعدٌل الهٌكلً : الجزائر                                                                                             
                                                                                                           اإلصالح االقتصادي : الجزائر         

 الشغل : الجزائر
                العمالة : الجزائر                                                                                                            

                                          الخوصصة : الجزائر
 

الحالٌة فً ظروف اإلصالحات فً مختلف دول العالم  االقتصادٌةٌتطرق الكتاب لموضوع هام من المواضٌع               
لٌها باإلضافة للخبراء إتمون وخصوصا بالجزائر. وقد ظل محور اهتمام المفكرٌن االقتصادٌٌن على تعدد المدارس التً ٌن

االقتصادٌٌن وبعض المنظمات الدولٌة. إذ تتفق جل اآلراء على أن تحسٌن أوضاع التشغٌـل مرتبط باألداء االقتصادي الكلً 
االٌجابً ومدى النمو الذي ٌحققـه. وإذا كان الوصول إلى مستوى التوظٌف الكامل للموارد البشرٌة المتاحة غٌر ممكن فمشكلة 

طالة تختلف حدتها من بلد آلخر. ومن األهداف األساسٌة لهذا الكتاب تشخٌص وضعٌة العمالة والتشغٌل فً الجزائر، قبل وبعد الب
اإلصالحات االقتصادٌة؛ محاولة تقٌٌم نتائج سٌاسة اإلصالح االقتصادي )التعدٌل الهٌكلً(، من الناحٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة؛ 

الخاص فً استٌعاب العمالة الزائدة، وإمكانٌة استحداث فرص عمل جدٌدة؛ دراسة سٌاسة اإلصالح تقٌٌم دور القطاع العام و
االقتصادي وأثرها على البطالة والتشغٌل؛ إشارة لتجارب بعض الدول فً مجال التشغٌل وكٌفٌة معالجة المشكل فً الجزائر 

 مقارنة إلى الفكر االقتصادي.

 

1-2/38171  ،2-2/38171    

عبد الوهاب ًعل ،نجا  

 -عبد الوهاب نجا.  ً]نص مطبوع[ / عل تطبٌقٌة-: دراسة تحلٌلٌة علٌها االقتصاديمشكلة البطالة و أثر برنامج اإلصالح 
 سم. 25 ؛ص.  485 -. 2015 ،رٌة : الدار الجامعٌةداإلسكن

 9789774223104ر.د.م.ك  -. 447-445بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

                                                                                                                                         البطالة 
                                                                                                                                      التضخم
 الشغل

 : مصر البطالة : برنامج اإلصالح االقتصادي

 

1-2/38245  ،2-2/38245  ،3-2/38245  ،4-2/38245  ،5-2/38245  

 منٌر ،نوري

 –. ]نص مطبوع[ / منٌر نوري الجزائرالوجٌز فً تسٌٌر الموارد البشرٌة وفق القانون األساسً العام للوظٌفة العمومٌة فً 
 سم. 22 ؛ص. 230 -. 2015 ،الجزائر : دٌوان المطبوعات الجامعٌة -. 2ط.

 9789961014998ر.د.م.ك  -. 225بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 إدارة الموارد البشرٌة
 تسٌٌر الموارد البشرٌة

 الوظٌفة العمومٌة : الجزائر
 : الجزائرالقانون األساسً العام للوظٌفة العمومٌة 
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بعد أن كان هناك ما ٌعرف بتسٌٌر المستخدمٌن والذي ٌتلخص دوره فً تعٌٌن وفصل األفراد واالحتفاظ بسجالت               
الوقت والمراقبة ودفع األجور، أصبح ٌوجد ما ٌعرف بتسٌٌر الموارد البشرٌة والذي ٌعنى بدراسة السٌاسات المتعلقة باختٌار 

لة األفراد فً جمٌع المستوٌات، وتنظٌم القوى العاملة داخل المؤسسة وزٌادة ثقتها بعدالة اإلدارة وخلق وتعٌٌن وتنمٌة ومعام
أقصى طاقاتها اإلنتاجٌة. علما بأنه سبق تألٌف كتاب تحت عنوان تسٌٌر الموارد  ىروح تعاونٌة بٌنها للوصول بالمؤسسة إل

ما هو إال مختصر للكتاب السابق لكن مع  فً تسٌٌر الموارد البشرٌة، ن هذا الكتاب الذي جاء تحت عنوان الوجٌزإالبشرٌة ف
 اإلسقاط المستمر على الوظٌفة العمومٌة فً الجزائر وباالرتكاز على القانون األساسً العام للوظٌفة العمومٌة فً الجزائر،

الواضح، وشمولٌته وترابطه المنطقً محاولة وبذلك فإننا نعتبر الكتاب الحالً بمواضٌعه المتكاملة والجدٌدة، وأسلوبه البحثً 
 جادة متواضعة فً سبٌل الوصول إلى كتاب فً إدارة الموارد البشرٌة ٌلبً حاجة التنمٌة البشرٌة التً ٌشهدها الوطن.
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 14التصنٌف 

 

 الدٌموغرافٌة. السكان
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1-2/38160  ،2-2/38160  ،3-2/38160  

 دٌنامكٌة السكان  .4.110

 عبد الرحمن سٌف ،سردار

 سم. 25 ؛ص.  195 -. 2015 ،عمان : دار الراٌة -]نص مطبوع[ / عبد الرحمن سٌف سردار.  جغرافٌة السكان
 9789957579623ر.د.م.ك  -. 195-193بٌبلٌوغرافٌة ص. 

 
 السكان

 السكان اجتماععلم 
 الدٌموغرافٌة

 البشرٌةالجغرافٌة 
 الجغرافٌة السكانٌة
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 16التصنٌف 

 

 البٌئة. الموارد الطبٌعٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
60 

1-2/38177  ،2-2/38177  

 

 البٌئة. 6.101

 راتب سالمة ،السعود

 -. 2014 ،دار الثقافة  عمان : -. 6ط. -]نص مطبوع[ / راتب سالمة السعود.  : دراسة فً التربٌة البٌئٌة اإلنسان و البٌئة
 سم. 25 ؛ص.  295

 9789957165710ر.د.م.ك  -. 295-289بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 البٌئة
 حماٌة البٌئة

 التنمٌة المستدامة
 التربٌة البٌئٌة

     

1-2/38153  ،2-2/38153 ،3-2/38153 ،4-2/38153  

         

 مكافحة التلوث. تكنولوجٌة البٌئة. 6.104

شٌماء فارس محمد ،الجبر  

 

 ،عمان : دار الحامد -]نص مطبوع[ / شٌماء فارس محمد الجبر.  : دراسة قانونٌة مقارنة الوسائل الضرٌبٌة لحماٌة البٌئة

سم. 24 ؛ص.  170 -. 2015  

9789957328399ر.د.م.ك  -. 166-149بٌبلٌوغرافٌة ص.   

 

قانون : دراسة مقارنة                                                                                                    حماٌة البٌئة : 

 التلوث : التشرٌع

 البٌئة : التشرٌع

 حماٌة البٌئة : التشرٌع الضرٌبً

 التلوث البٌئً : التشرٌع الضرٌبً

 حماٌة البٌئة : الحوافز الضرٌبٌة
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 18التصنٌف 

 

 العلــــــم. البحث. المنهجٌة
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 1-38264/2 ، 2-38264/2 ، 3-38264/2 ، 4-38264/2  إلى 38264/2-10

 

 08.18. الرٌاضٌات. التحلٌل اإلحصائً

 عبد القادر ،حلٌمً

 388 -. 2009 ،: دٌوان المطبوعات الجامعٌةالجزائر  -. 6ط.  -]نص مطبوع[ / عبد القادر حلٌمً.  مدخل إلى اإلحصاء
 سم. 24 ؛ص. 

 9961007670ر.د.م.ك 
 

 اإلحصاء
 علم اإلحصاء

 اإلحصاء الرٌاضً
 علم المناهج الكمٌة

 

1-3/8329  ،2-3/8329  ،3-3/8329  ،4-3/8329  

 عبد الرزاق ،عزوز

الجزائر :  -]نص مطبوع[ / عبد الرزاق عزوز.  تمارٌن و مسائل مع الحلول:  دروس مفصلة ،2 الكامل فً اإلحصاء. ج
 سم. 27 ؛ص.  272 -. 2011 ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة

 9789961014073ر.د.م.ك  -. 270-269بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 

 علم اإلحصاء
 تمارٌن و مسائل محلولة : اإلحصاء

 اإلحصاء الرٌاضً
 علم المناهج الكمٌة

 
سهل ألنه ٌسهل على القارئ فهم محتواه.  -بسٌط ألن لغته بسٌطة.  -هذا الكتاب فً أنه بسٌط، سهل وممتع.  ةتكمن قٌم          

والتجارٌة  االقتصادٌةممتع بتنوع تمارٌنه ومسائله. موجه إلى: طلبة المدارس الوطنٌة التحضٌرٌة وبالخصوص مدارس العلوم  -
التطبٌقً. طلبة المدرسة الوطنٌة العلٌا للتجارة. طلبة معاهد  واالقتصادطنٌة العلٌا لإلحصاء وعلوم التسٌٌر. طلبة المدرسة الو

والتجارٌة وعلوم التسٌٌر، وغٌرها من المعاهد التً تدرس فٌها مادة اإلحصاء فً الجامعات الجزائرٌة. ٌعتبر  االقتصادٌةالعلوم 
 ٌة فً الحٌاة العلمٌة، فهو بمثابة مذكرة توضع على المكتب.أداة عمل ألساتذة المادة ولمستخدمً التقنٌات اإلحصائ
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 19التصنٌف 

 

 اإلعــــــالم. التوثٌق
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1-2/38180  ،2-2/38180  

 اإلعالم. 9.101 

 خولة متعب سلٌم ،التخاٌنة

عمان : دار  -]نص مطبوع[  / خولة متعب سلٌم التخاٌنة.  : دراسة موضوعٌة أسالٌب التنظٌمات اإلرهابٌة عبر اإلنترنت
 سم. 24 ؛ص.  137 -. 2015 ،الحامد

 9789957328931ر.د.م.ك  -. 133-131بٌبلٌوغرافٌة ص. 
 
 نترنتإلا

 اإلرهاب : تكنولوجٌا المعلومات
 اإلعالم  واإلرهاب 

 

1-2/38184  ،2-2/38184  

 المصطلحات. 9.103

صالح ،الخٌاط  

   : أول معجم شامل بكل المصطلحات الدبلوماسٌة المتداولة فً العالم معجم المصطلحات الدبلوماسٌة و اإلتٌكٌت الدبلوماسً
 سم. 25 ؛ص.  432 -. 2011 ،عمان : دار أسامة -]نص مطبوع[ / صالح الخٌاط.  و تعرٌفاتها

 9789957222321ر.د.م.ك  -كشاف. 
 

 العلوم السٌاسٌة : قوامٌس
 قوامٌسالمصطلحات السٌاسٌة : 

 

1-2/38182  ،2-2/38182  

 المصطلحات. 9.103

 بسام عبد الرحمان ،المشاقبة

         .2015 ،عمان : دار أسامة -ان المشاقبة. ]نص مطبوع[ / بسام عبد الرحم معجم المصطلحات البرلمانٌة و الدبلوماسٌة
 سم. 25 ؛ص.  392 -

 9789957226039ر.د.م.ك 
 

 السٌاسٌة : قوامٌسالعلوم 
 قوامٌسالمصطلحات السٌاسٌة : 

1-2/38183  ،2-2/38183  

 وضاح ،زٌتون

 
 سم. 25ص. ;  424 -. 2014 ،عمان : دار أسامة -]نص مطبوع[ / وضاح زٌتون.  معجم المصطلحات السٌاسٌة

 9789957221841ر.د.م.ك  -كشاف. 
 

 العلوم السٌاسٌة : قوامٌس
 قوامٌسالمصطلحات السٌاسٌة : 
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