رقم التسلسلي

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان

1

الطفل الٌتٌم

المؤلــــــــــــف

الناشر

سنة النشر

ردمك

نادٌة عمران

دار الفكر العربً

2014

978-9947-936-29-21

2

حكمة هللا ف ً خلقه

نادٌة عمران

دار الفكر العربً

2014

978-9947-936-29-25

3

طارق ف ً أعماق البحر

نادٌة عمران

دار الفكر العربً

2014

978-9947-936-29-19

4

على طرٌق األحرار

نادٌة عمران

دار الفكر العربً

2014

978-9947-936-29-22

ولٌد و الحمامتان

نادٌة عمران

دار الفكر العربً

2014

978-9947-936-29-20

االمتحان الصعب

نادٌة عمران

دار الفكر العربً

2014

978-9947-936-29-26

األدٌب الصغٌر

نادٌة عمران

دار الفكر العربً

2014

978-9947-936-29-17

الجزاء  -حكاٌة -

سعٌد هاشمً

دار األمل

2017

978-9947-30-754-0

9

المصادر االلكترونٌة ف ً المكتبات ومرافق المعلومات (الماهٌة واألهمٌة)

د زٌنب بن الطٌب

دار ألفا

2017

97899314 84561

10

تعلم االوفٌس Word -2010

دالً عبد الرشٌد

نومٌدٌا

/

9789947361047

5
6
7
8

11

حماقة ٌاسٌن

نادٌة عمران

دار الفكر العربً

2014

978-9947-936-29-23

12

خالد المإدب

نادٌة عمران

دار الفكر العربً

2014

978-9947-936-29-18

13

سلسلة اخالق اإلنسان إجتناب السرقة و السلوك السًء

رضا البشٌر

ENAG

2018

978993100 3977

رضا البشٌر

ENAG

2018

9789931003 915

رضا البشٌر

ENAG

2018

9789931003 946

ENAG

2018

9789931003 939

14

سلسلة اخالق اإلنسان قٌمة اإلتقان ف ً العمل

15

سلسلة اخالق اإلنسان قٌمة اإلجتهاد و المثابرة

16

سلسلة اخالق اإلنسان قٌمة األمانة

رضا البشٌر

17

سلسلة اخالق اإلنسان قٌمة التسامح و المقدرة على العفو

رضا البشٌر

ENAG

2018

978993100 3960

18

سلسلة اخالق اإلنسان قٌمة الشجاعة و اإلقدام

رضا البشٌر

ENAG

2018

9789931003 984

19

سلسلة اخالق اإلنسان قٌمة الصدق

رضا البشٌر

ENAG

2018

97899310039 91

20

سلسلة اخالق اإلنسان قٌمة الطاعة و اإلنتماء

رضا البشٌر

ENAG

2018

97899310038 54

21

سلسلة اخالق اإلنسان قٌمة القناعة و الزهد

رضا البشٌر

ENAG

2018

9789931003 878

22

سلسلة اخالق اإلنسان قٌمة النظافة

رضا البشٌر

ENAG

2018

978993100 3885

23

سلسلة اخالق اإلنسان قٌمة روح النعاون

رضا البشٌر

ENAG

2018

9789931003 892

24

سلسلة اخالق اإلنسان قٌمة نعم هللا على اإلنسان

رضا البشٌر

ENAG

2018

978993100 3922

25

سلسلة أخالق اإلنسان قبح الظلم

رضا البشٌر

ENAG

2018

978993100 3861

رضا البشٌر

ENAG

2018

978-9931-548-08-9

2019

97899316 91198

26

سلسلة أخالق اإلنسان قٌمة و أهمٌة الوقت

27

معجم الغرٌب  :مفردات األلفاظ والتعابٌر من القران والسنة واالثر للشٌخ العالمة عبد الرحمن الثعالبً

28

معٌار وصف مصادر المعلومات و اتاحتها ف ً البٌئة العربٌة المكاتب و المتاحف و االرشٌفات

الدار الجزائرٌة للنشر
تحقٌق الدكتور محمد عٌسى وموسى
المنسًألفا
د .رإوف عبد الحفٌظ ه الل /د .اسراء محمد دار

2018

29

موسوعة اسماء البنٌن والبنات ومعانٌها

بولقرابع رٌمة

نومٌدٌا

/

9789947360408

30

ٌاسمٌن و قصة الببغاء

نادٌة عمران

دار الفكر العربً

2014

978-9947-936-29-24

31

ٌوم بصحبة محمد الفاتح

مصطفى أوراكتشً

منشورات حكاٌا

2016

978994 8189282

32

Contes et fabliaux de mes aïeux

ALIANE SERKHANE Nadiaدار األمل

2017

978-9947-30-697-0

33

اشكاالت ف ً الفلسفة التطبٌقٌة

خن جمال

دار ألفا

2020

978-9931-08-003-9

34

اإلشكالٌة السٌاسٌة للحداثة

علً عبود المحمداوي

منشورات االختالف

2011

9786140 102965

35

األخالقٌات التطبٌقٌة

إشراف خدٌجة زتٌلً

منشورات االختالف

2015

97861402 13142

36

األسطوري التؤنٌس والتجنٌس

األمٌن بحري

منشورات االختالف

2018

9786140216761

37

األعمال الفلسفٌة الكاملة جزء اول

مُوفق الدٌن البغدادي

منشورات االختالف

2017

9786140216259

38

األنسنة والتؤوٌل ف ً فكر محمد أركون طبعة2

مصطفى كٌحل

منشورات االختالف

2011

97899479 45186

39

الفلسفة و الٌومً مقاربات و تطبٌقات

خن جمال

دار ألفا

2020

978-9931-08-002-2

40

الفٌنومٌنولوجٌا و عالم المعٌش ه وسرل و حدود المعٌش

حجوب ٌوسف

دار ألفا

2020

978993172 8597

41

الوجٌز ف ً الصحة النفسٌة للشخص المسن

كوكب الزمان

نومٌدٌا

/

9789961911235

42

تؤمالت ف ً فلسفة اللغة

ابن شمانً محمد

دار ألفا

2020

978-9931-728-90-0

2020

97899317287 64

43

شرح السلم المرونق ف ً علم المنطق(تحقٌق و دراسة)

تحقٌق :حبٌب بوزوادة

دار ألفا

44

االداب النفسٌة للزوجٌن

عبد الكرٌم بن ابراهٌم

نومٌدٌا

9780035

45

مقاصد الصالة

فاٌزة اللبان

نومٌدٌا

9780034

46

الٌكً أختً

حسن رمضان فحلة

نومٌدٌا

9789931332022

47

المقدمة الصحٌة الوقائٌة ف ً السنة النبوٌة

محمد سابق

نومٌدٌا

9789947361108

48

عبقرٌة محمد صلى هللا علٌه و سلم

عباس محمود العقاد

نومٌدٌا

9789947364390

49

عبقرٌة عمر رضً هللا عنه

عباس محمود العقاد

نومٌدٌا

9789947364413

50

عبقرٌة الصدٌق رضً هللا عنه

عباس محمود العقاد

نومٌدٌا

9789947364406

51

عبقرٌة خالد بن الولٌد

عباس محمود العقاد

نومٌدٌا

9789947364444

52

عبقرٌة عثمان بن عفان رضً هللا عنه

عباس محمود العقاد

نومٌدٌا

9789947364420

53

عبقرٌة االمام علً رضً هللا عنه

عباس محمود العقاد

نومٌدٌا

9789947364437

54

رسائل الخلٌفة عمر بن عبد العزٌز 4/ 1

محمد الفرقانً

نومٌدٌا

9789947365182

55

رسالة ف ً الرد على المعتزلة

/

قرطبة

56

اصالح النظام البنكى الجزائرى من التؤمٌم إلى الخوصصة

أ .د عبداللطٌف بلغرسة

الدار الجزائرٌة

2019

9789931 707110

57

االتصال الدول ً والهٌمنة

فاطمة الزهراء ثنٌو

دار ألفا

2018

978993148 4691

/

58

االستجابات العسكرٌة لالنتفاضات العربٌة ومستقبل العالقات المدنٌة – العسكرٌة ف ً الشرق األوسط

وٌلٌام سً  .تاٌلور William C. Taylorبهاء الدٌن

2018

978614466 0058

59

االعالم الجدٌد و المنظومة القٌمٌة رإى و رهانات مستقبلٌة

د ,العربً بوعمامة

دار ألفا

2020

9789931 728221

60

االعالم الدٌنً المفاهٌم  ,التجارب  ,االستراتٌجٌات

د ,العربً بوعمامة

دار ألفا

2020

97899316 91563

61

االعالم القٌمً بٌن التنظٌر و الطرح االمبرٌقً

د ,العربً بوعمامة

دار ألفا

2020

978993169 1686

62

االعالم والفساد االداري

د  .مجانً بادٌس

دار ألفا

2018

9789931 484622

63

االعالن و تسوٌق الخدمات

قرنانً ٌاسٌن

دار ألفا

2020

978-9931-728-94-8

64

اإلنترنت من المنظومة التقنٌة إلى المنظومة الثقافٌة

د ,بادٌس لونٌس

دار ألفا

2020

978-9931-08-068-8

65

األبعاد الجٌوسٌاسٌة للتنافس على الرٌادة ف ً الشرق األوسط استراتجٌات متعددة و هذف واحد

أ ,عبد الرحٌم رحمونً

دار ألفا

2020

978-9931-08-059-6

66

األزمة ف ً الساحل االفرٌقً الخلفٌات واألبعاد

2017

/

الجزائرٌة
براهٌمً
األستاذ الدكتور عمر فرحاتً /األستاذة  :مرٌمالدار

67

التنمٌة المستدامة مستقبل األمة

علً دحمانً

دار األمل

2017

978-9947-30-530-0

68

التوحد  :سلسلة األرطوف ونٌا

د .سمٌرة ركزة

جسور

2018

978-9931-475-91-0

69

الجٌش و تنظٌماته ف ً عصري الرسالة و صدر االسالم( 132-1ه 749-622/م)

د ,برزان مٌسر الحامد /د ,ازهار هادي فاضلدار ألفا

2020

978-9931-08-061-9

70
71

الدار الجزائرٌة

2015

978-9931-548-25-6

حٌاة
الجزائرٌة
الدارتواتً
والرٌاضٌة  /أ  .د بشالغم ٌحً  /أ .د عادل عبد الحلٌم إبراهٌم حٌدر  /أ  .د
عطاٌة هللا أحمد
األنشطةد البدن
أ.
القٌاس والتقوٌم وبناء االختبارات ف ً العلوم اإلنسانٌة وعلوم وتقنٌات

2019

978-9931-707-06-6

القواعد العسكرٌة االمرٌكٌة الروسٌة و مخاطرها على األمن الدول ً

عبدالقادر رزٌق

72

المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة IAS/IFRS

غانم شطاط

نومٌدٌا

73

المناجمنت ف ً خدمة اإلدارة المدرسٌة

رشٌد أورلٌسان

دار األمل

9789947911303
2019

978-9947-30-693-2

74

إدارة وتٌسٌر المشروع المهنً

د .عبد النور أرزق ً

75

إضاءات منهجٌة للمقبلٌن على طور الدكتوراه-توصٌات ارشادٌة لطلبة العلوم االنسانٌة قبل و بعد النجاح ف ً مسابقة الدكتوراه

د ,العٌد بوده

دار ألفا

أ .د صالح صالحً

الدار الجزائرٌة

2018

أ .د صالح صالحً

الدار الجزائرٌة

2020

978-9931-707-17-2

د ,مٌلود مراد

دار ألفا

2020

97899317 28153

2016

978-9931-548-79-9

76

أساسٌات التحول النظامً إلدماج مإسسات الصناعة المالٌة اإلسالمٌة ف ً االقتصاد الجزائري

77

أساسٌات المالٌة واالقتصاد اإلسالمً -دراسة تؤصٌلٌة ومراجعة تقٌٌمٌة على ضوء المستجدات العلمٌة والتحوالت الوقائعٌة

78

أساسٌات بناء برامج األطفال

79

تداعٌات األزمة اللٌبٌة على األمن ف ً الجزائر

دار األمل

الجزائرٌة
الدارأوشرٌف
األستاذ الدكتور عمر فرحاتً  /األستاذة ٌ :سرى

2019

978-9947-30-714-4

2020

978-9931-08-077-0
978-9931-707-00-4

80

قراءات سوسٌولوجٌة للواقع االجتماعً المتغٌر  -الجزائر نموذجا

الدار الجزائرٌة
أ .د  /بلقاسم سالطنٌة  -د /أسماء بن تركً

2019

9789931 707059

81

قضاٌا العنف والتغٌر االجتماعً ف ً الجزائر

الدار الجزائرٌة
أ .د  /بلقاسم سالطنٌة  -د  /سامٌة حمٌدي

2017

978-9931-548-88-1

82

لغة الحب

مارجرٌت بٌتشر

نومٌدٌا

9789947360132

83

مدخل إلى التفتٌش بالكفاءات

رمضان إرزٌل

دار األمل

2000

9961-779-19-4

84

مدخل إلى علم اإلجتماع المنظمات

حمٌد شاوش

دار األمل

2019

978-9947-30-706-9

85

منهجٌة العلوم االجتماعٌة  :المعرفة ومناهج البحث االجتماعً -أدوات جمع البٌانات وكتابة تقرٌر البحث االجتماعً 2/ 1

الدار الجزائرٌة
أ .د بلقاسم سالطنٌة  /أ .د .حسّان الجٌالنً

978-9931-548-74-4 978-9931-548-75-1
2017

86

نوبل للسالم

عبد هللا غلوم

منشورات االختالف

2017

9786140216198

87

اختصاصات النٌابة العامة أثناء مرحلة االستدالالت

حسٌن طاهري

الخلدونٌة

2015

978-9961-52-773-3

88

ادارة االعمال السٌاحٌة

محمدكمخلوف
د جالل بدر خضرة  /د مصطفى ٌوسف كاف ً /د هناديالفادو

2017

9,78993E+12

89

ادارة التمٌز وفق النموذج األروبً و تطبٌقاته ف ً قطاع التعلٌم العالً

90

ادارة المعرفة كتوجه حدٌث لبناء المٌزة التنافسٌة للمإسسة

91

ادارة المنظمات المتعلمة الذكٌة

د ,زرزار العٌاشً /األستاذ :بن ورٌدة حمزةالفادو ك

2020

9,78993E+12

الفادو ك

2020

9,78993E+12

د محمد طاهر الخلف  /د مصطفى ٌوسفالفادو ك

2017

9,78993E+12

د ,العوف ً فاطمة الزهراء

92

استغالل العقارات الوق فٌة ف ً التشرٌع الجزائري

جمال بوشنافة

الخلدونٌة

2019

978-9961-52-908-9

93

استغالل الغاز الصخري بٌن الضوابط البٌئٌة و االجتماعٌة و الكفاءة االقتصادٌة

د ,نوال صٌاد /د  ,مقٌمح صبري

الفادو ك

2020

9,78993E+12

94

اصالح النظام البنكى الجزائرى من التؤمٌم إلى الخوصصة

أ .د عبداللطٌف بلغرسة

الدار الجزائرٌة

2019

9,78993E+12

اعادة هندسة عملٌة إعداد الموازنة الجارٌة باستخدام تقنٌات المعلومات  -دراسة مٌدانٌة تطبٌقٌة

ود  .حٌد محمود رمو

الدار الجزائرٌة

2015

978-9931-548-45-4

اقتصاد المعرفة و انعكاسته ف ً تحقٌق المٌزة التنافسٌة للبنوك

د مصطفى ٌوسف كاف ً

الفادو ك

2019

9,78993E+12

95
96
97
98
99

اقتصاد النقل و البٌئة

د مصطفى ٌوسف كاف ً

الفادو ك

2017

9,78993E+12

اقتصادٌات االدارة

د .مصطفى كاف ً

الفادو ك

2018

9,78993E+12

اقتصادٌات الزكـاة والدور الجدٌد للدولة ف ً االقتصاد اإلسالمً

د  ,جمال لعمارة

الخلدونٌة

2014

978-9961-52-590-6

100

االدارة االلكترونٌة للموارد البشرٌة

د .مصطفى كوالر

الفادو ك

2019

9,78993E+12

101

اإلتصال السٌاحً الدول ً

د  .مصطفى ٌوسف الكاف ً

الدار الجزائرٌة

2019

978-9931-707-13-4

102

اإلثبات الجنائً والوسائل العلمٌة الحدٌثة

وادي عماد الدٌن

الخلدونٌة

2015

978-9961-52-710-8

103

اإلدارة اإلستراتٌجٌة و قٌاس األداء التنافسً-دراسة مٌدانٌة لعٌنة من مإسسات الغرب الجزائر-

د ,بطاهر بختة

الفادو ك

2020

978-9931-08-065-7

104

اإلدارة المركزٌة لألوقاف العامة ف ً الجزائر

خٌر الدٌن بن مشرنن

الخلدونٌة

2016

978-9961-52-779-5

105

األوراق التجارٌة (السفتجة ،السند ألمر ،الشٌك)

الدار الجزائرٌة

2017

978-9931-548-81-2

الدكتور رضا همٌسً

الخلدونٌة

2020

978-9961-52-830-3

د .رضوان العنبً

الدار الجزائرٌة

2015

978-9931-548-48-5

106

اآللٌات القانونٌة إلضفاء الصفة التجارٌة

107

البٌروق راطٌة اإلدارٌة ومسؤلة التقوٌم التنظٌمً

108

التسوٌق المصرف ً

د مصطفى ٌوسف كاف ً

الفادو ك

109

التشرٌع الجمركً ودوره ف ً دعم وترقٌة االستثمار المنتج

د  ,آكلً تومً

الخلدونٌة

2017

978-9961-52-784-9

110

التعسف ف ً استعمال الملكٌة العقارٌة (طبعة منقحة)

رشٌد شمٌشم

الخلدونٌة

2019

978-9961-52-326-1

2019

9,78993E+12

خالد زاٌدي

111

التنمٌة و التسوٌق السٌاحً

الفادو ك
د مصطفى ٌوسف كاف ً هبة مصطفى كاف ً

2019

9,78993E+12

112

الجرٌمة االلكترونٌة (دراسة مقارنة)

الدكتورة باطلً غنٌة

الدار الجزائرٌة

2015

978-9931-548-67-6

113

الحماٌة القانونٌة للمستهلك ف ً المعامالت االلكترونٌة-دراسة مقارنة-

د ,أحمد بورزق

الفادو ك

2020

978-9931-08-015-2

114

الدساتٌر الجزائرٌة و تعدٌالتها 2020-1963

د ,عطاء هللا فشار

الفادو ك

2020

978-9931-08-016-9

115

الذكاء اإلقتصادي

د  .مصطفى ٌوسف الكاف ً

الدار الجزائرٌة

2019

978-9931-707-14-1

116

الرٌاضٌات االقتصادٌة واالدارٌة

د .مصطفى كاف ً

الفادو ك

2018

9,78993E+12

117

السلوك الشرائً للمستهلك النهائً بٌن العوامل البٌئٌة والعوامل النفسٌة

سحنون سلٌم

الخلدونٌة

2020

978-9961-52-807-5

118

السندات التجارٌة المستحدثة وو سائل الدف ع الحدٌثة -الكتاب الثالث

د  ,أحمد دغٌش

الخلدونٌة

119

السٌاحة االلكترونٌة

120

السٌاحة الدولٌة ف ً ظل تطور تقنٌة المعلومات واالتصاالت و عولمة السٌاحة

د مصطفى كاف ً  /د جالل بدر خضرة

مخلوف
الفادو ك
د هنادي محمد

د مصطفى ٌوسف كاف ً

2018

9,78993E+12

2019

9,78993E+12

121

السٌاحة الرٌفٌة

محمد كمخلوف
د هنادي الفادو

2019

9,78993E+12

122

الشامل لتقنٌات البنوك دراسة تحلٌلٌة لتقنٌات النظام المصرف ً الجزائري  /طبعة منقحة

د .عبد الفتاح بحٌح

الخلدونٌة

2017

978-9961-52-536-4

123

الشرط ف ً قانون العقود ( قراءة جدٌدة ف ً ضوء القانون المدنً الجزائري والقانون المدنً الفرنسً المعدل والفقه اإلسالمً

شوق ً بناسً

الخلدونٌة

2020

978-9961-52-936-2

الطرق االستثنائٌة الكتساب األشخاص العامة األمالك الخاصة  /مناصفة

124
125
126

د مصطفى كاف ً  /د جالل بدر خضرة

الفادو ك

2016

978-9961-52-783-2

العقار ف ً القانون الجزائري
الفكر االداري الحدٌث و اسالٌب التعامل مع ضغوط العمل

د /محمد لعشاش

الخلدونٌة

2019

978-9961-52-893-8

عبد المجٌد خلفونً

الخلدونٌة

2015

978-9961-52-472-5

د  .بركة بالغماس

الفادو ك

2019

9,78993E+12

127

المحاسبة البنكٌة

2019

9,78993E+12

128

المحاسبة المالٌة حسب ق واعد النظام المحاسبً المالً  - SCFدروس مدعمة بؤمثلة وتمارٌن محلولة-

الدكتور مراد كواشً

الدار الجزائرٌة

2017

978-9931-548-94-2

أ .حبار عبد الرزاق /بوفرساوي سفٌان الفادو ك

129

المشتقات المالٌة وأدواتها المستحدثة

د .مصطفى كاف ً

الفادو ك

2018

9,78993E+12

130

المصنفات التً تعد ف ً اطار عقد مقاولة-دراسة على ضوء القانون الجزائري و المقارن-

د ,بن عمارة محمد

الفادو ك

2020

978-9931-08-047-3

131

المقاوالتٌة البحث عن الفكرة-إنشاء المإسسة –المرافقة المقاوالتٌة

د ,إسحاق خرشً

الفادو ك

2020

978-9931-08-073-2

132

المواثٌق األساسٌة لحقوق االنسان

د ,عطاءهللا فشار

الفادو ك

2020

9,78993E+12

133

الموازنة التقدٌرٌة-مفاهٌم و تمارٌن

د  ,ف إاد بن حدو

الفادو ك

2020

978-9931-08-071-8

134

المواطنة الفعالة كمدخل لتحسٌن األداء ف ً الجهاز الحكومً  -دراسة تطبٌقٌة

د .دٌنا محمد وفا

الدار الجزائرٌة

2015

978-9931-548-51-5

135

الموروث الثقاف ً الدٌنً و دوره ف ً ترقٌة السٌاحة الداخلٌة

د .نسٌسة فاطمة الزهراء و آخرون

الفادو ك

2020

9,78993E+12

136

المٌسر ف ً االقتصاد النقدي

د  ,العلوانً عدٌلة

الخلدونٌة

2014

978-9961-52-605-7

137

النظام القانونً للمستثمرات الفالحٌة ف ً الجزائر  /مناصفة

د /محمد لعشاش

الخلدونٌة

2019

978-9961-52-892-1

138

الهجمات السٌبرانٌة و منطقة الفراغ التشرٌعً  -دراسة ف ً مٌثاق األمم المتحدة و القانون الدول ً

د ,محمد عباس محسن

الفادو ك

2020

978-9931-08-051-0

139

الوجٌز ف ً احكام المٌراث لطلبة القانون

د ,عطاءهللا فشار

الفادو ك

2020

9,78993E+12

140

الوساطة و السمسرة ف ً سوق األوراق المالٌة

د .مصطفى كوالر

الفادو ك

2019

9,78993E+12

141

إعادة هندسة العملٌات االدارٌة كمحدد ألداء المإسسة االقتصادٌة

د ,زرزار العٌاشً

الفادو ك

2020

9,78993E+12

142

إقتصادٌات النقود و أسواق رأس المال (النظم و النظرٌات النقدٌة)

د ,شرون عزالدٌن

الفادو ك

2020

9,78993E+12

143

أساسٌات التجارة  :األحكام والمالحظات

زاٌدي خالد

الخلدونٌة

2016

978-9931-395-20-1

أ .د صالح صالحً

الدار الجزائرٌة

2018

978-9931-707-00-4

144

أساسٌات التحول النظامً إلدماج مإسسات الصناعة المالٌة اإلسالمٌة ف ً االقتصاد الجزائري

145

أساسٌات المالٌة واالقتصاد اإلسالمً -دراسة تؤصٌلٌة ومراجعة تقٌٌمٌة على ضوء المستجدات العلمٌة والتحوالت الوقائعٌة

أ .د صالح صالحً

الدار الجزائرٌة

2020

978-9931-707-17-2

146

أنظمة المعلومات ودوره ا ف ً دعم القرارات اإلدارٌة

د .ماجد أحمد

الدار الجزائرٌة

2015

978-9931-548-52-2

147

أوجه الطعن بانقض ف ً األحكام المدنٌة

د ,زرق ون نورالدٌن

ENAG

2017

9,78993E+12

148

بناء نظام خزن واسترجاع الوثائق الرسمٌة لهٌئة التعلٌم التقنً  -دراسة تطبٌقٌة

د .لمٌاء حسٌن المولى

الدار الجزائرٌة

2015

978-9931-548-54-6

149

تاثٌر الموارد البشرٌة و المٌزة التنافسٌة ف ً البنوك الجزائرٌة بنك الفالحة و التنمٌة الرٌفٌة نموذجا

د بادٌس مجانً /طبول رٌمة

الفادو ك

2019

9,78993E+12

150

تارٌخ الوقائع االقتصادٌة

مسعود لشهب

الفادو ك

2020

978-9931-728-93-1

151

تسٌٌر ادارة الموارد البشرٌة

د .مصطفى كوالر

الفادو ك

2019

9,78993E+12

152

تكنولوجٌا اإلعالم واالتصال ف ً المإسسة االقتصادٌة الجزائرٌة  :الواقع والمعوقات

د .لحمر عباس ابن تاج

الدار الجزائرٌة للنشر

2015

978-9931-548-58-4

153

حقوق اآلخر

د ,عطاءهللا فشار

الفادو ك

2020

9,78993E+12

154

حماٌـــــــــــــــــة حقوق الملكٌة الفكرٌة من المنافسة غٌر المشروعة

بوقمٌجة نجٌبة

الخلدونٌة

2018

978-9961-52-831-0

د .منى مسغونٌا  /د  .عزه االزهر الدار الجزائرٌة

155

دراســــــة االســــــواق-تقنٌات ونماذج

156

دلٌل المراسالت الرسمٌة واالدارٌة والتجارٌة  -عربً  -فرنسً

طاهري حسٌن

الخلدونٌة

157

صناعة السٌاحة البدوٌة و الرٌفٌة ف ً ظل السٌاسة االقتصادٌة العالمٌة

د .نسٌسة فاطمة الزهراء و آخرون

الفادو ك

2019
2020

9,78993E+12

158

ضمان عٌوب المنتوج

الخلدونٌة

2017

978-9961-52-772-6

159

دولة القانون ف ً ظل الحكم الراشد

عجابً صبرٌنة

ENAG

2019

9,78993E+12

160

عقد اإلمتٌاز كآلٌة الستغالل العقار الموجه لالستثمار الصناعً

د ,خوادجٌة سمٌحة حنان

الفادو ك

2020

9,78993E+12

شوق ً بناسً

الخلدونٌة

161

عقد الترقٌة العقارٌة

162

على محك االختالفات  /مترجم

163

قاموس مصطلحات الموارد البشرٌة

د  ,ولد عمر الطٌب

2019

978-9931-707-07-3
978-9961-52-889-1

2019

978-9961-52-887-7

2016

978-9931-548-82-9

رحالً صلٌحة

الخلدونٌة

2019

978-9961-52-849-5

الداريالجزائرٌة
فٌلٌب دٌرٌبارن ترجمة الدكتور موسى زواو

164

قانون االسرة على ضوء التعدٌل الجدٌد

د .كرٌمة محروق

الفادو ك

2019

9,78993E+12

165

قانون األسرة الجزائري على ضوء قرارات المحكمة العلٌا

شباٌكً نزهة

الخلدونٌة

2020

978-9961-52-937-9

166

ق واعد المنهج العلمً وتطبٌقاتها ف ً العلوم القانونٌة

د  /تومً آكلً

الخلدونٌة

2017

978-9961-52-722-1

167

ماذا تعرف عن البنوك ؟

أ .د عبداللطٌف بلغرسة

الدار الجزائرٌة

2020

978-9931-707-16-5

168

مدخل عام لالقتصاد السٌاسً  -العلم الذي ٌحكمنا

د .موسى زواو ي

الدار الجزائرٌة

2015

978-9931-548-05-8

169

مقدمـــــــة ف ً القانون الضرٌبً وجباٌة المإسسات

األستاذ الدكتور عبد المجٌد قدي

الخلدونٌة

2018

978-9961-52-841-9

170

نموذج مقترح إلدارة أزمات التسوٌق من خالل إدارة المعرفة  -دراسة تطبٌقٌة

د  .عماد صفر

الدار الجزائرٌة

2015

978-9931-548-62-1

171

نموذج مقترح لتطبٌق ودمج مبادئ الجودة والحوكمة لتحسٌن أداء المإسسات الممولة للمشروعات الصغٌرة

د .كارم فاروق

الدار الجزائرٌة

2015

978-9931-548-64-5

172

المخدرات الرقمٌة بٌن الحقٌقة و الخٌال

فارح بلقاسم

ENAG

2019

9 789 931 008 248

173

نموذج مقترح لقٌاس أثر تطبٌق حوكمة الشركات ف ً كفاءة سوق األوراق المالٌة  :دراسة مٌدانٌة

174

"Le sens et le néant "Introduction à la philosophie de Cioran

175

Electricité et magnétisme, LMD -SM, MI, ST-

د .عبد المطلب عثمان محمود الدار الجزائرٌة

2015

978-9931-548-66-9

Dar El Djazairia

2017

978-9931-548-92-8

Dar El Djazairia
Professeur Ahmed BOUCENNA

2016

978-9931-548-71-3

Hamid Zanaz

176

اصول النحو العربً ف ً ضوء مذهب ابن مضاء القرطبً

د .بكري عبد الكرٌم

الدار الجزائرٌة

2015

978-9931-548-03-4

177

افق الدراسات الثقافٌة

فٌصل االحمر

منشورات االختالف

2018

9,78614E+12

178

االتصال الروح ً ف ً الخطاب الصوف ً

د ,شادلً عبد الحق

الفادو ك

2020

9,78993E+12

179

األدب النومٌدي األفرٌقً

حفناوي بعلً

منشورات االختالف

2016

9,78614E+12

180

البعد الروح ً

محمد الصالح الصدٌق

ENAG

2014

9,78993E+12

181

البنى االستعارٌة

محمد بازي

منشورات االختالف

2016

9786140214989

182

البٌت األزرق

عبده وازن

منشورات االختالف

2017

9786140215580

183

الترجمة الجامعٌة و الترجمة المهنٌة(الماضً ,والحاضر ,والمستقبل)

د  .بن مختاري هشام

الفادو ك

2019

9,78993E+12

184

التلقً قدٌما و حدٌثا و مظاهره ف ً أدبنا القدٌم

د ,أمحمد الحاج لقواس

الفادو ك

2020

9,78993E+12

185

الثمر الدانً ف ً شرح ما تٌسر من مباحث علم المعانً

د  ,عمر بوقمرة

الفادو ك

2020

9,78993E+12

186

الجٌل الصاعد

أحمد تٌتبٌر

ENAG

2013

9,78993E+12

187

الخطاٌا رواٌة

لوٌزا جبالً

ENAG

2014

9,78993E+12

188

الدئب أرحم من إخوتً

محفوظ كحوال

ENAG

2019

/

189

السهل المفٌد  -دروس نحوٌة

عبد هللا التواتً

الخلدونٌة

2019

978-9961-52-837-2

د ,نسٌسة فاطمة الزهراء آخرون

190

السٌاسة اللغوٌة و إشكالٌة العمل الترجمً ف ً الوطن العربً واق ع و آفاق

الفادو ك

2020

9,78993E+12

191

الشٌاطٌن 2/ 1

دٌستوفسكً

منشورات االختالف

2017

9786140215450

192

الطعنات

طاهر وطار

ENAG

2013

9,78993E+12

193

العتبات النصٌة و نهاٌة القصٌدة "الشعر األردنً انموذجا"

د ,أحمد البزور

الفادو ك

2020

9,78993E+12

194

العصافٌر التموت ف ى الجلٌد

مروان سهٌلً

ENAG

2014

9,78993E+12

195

الالز

طاهر وطار

ENAG

2013

9,78993E+12

196

اللغة نظرٌا

مارك روبسون

منشورات االختالف

2017

9786140215924

197

المعاجم االصطالحٌة الموسوعٌة ف ً التراث العربً تحلٌل و نقد

د ,حاج هنً محمد

الفادو ك

2019

9,78993E+12

198

إصطالحات علم التصرٌف ف ً مإلفات الصرفٌٌن الجزائرٌٌن دراسة وصفٌة تحلٌلٌة موازنة

د ٌ .وسف بن نافلة

الفادو ك

2019

9,78993E+12

199

أثر التعزٌز اللفظً اإلٌجابً على التفاعل الصفً

أ -نور الدٌن مناع

الخلدونٌة

2017

978-9961-52-690-3

200

أحالم شاي شعر

حمزة العلوي

ENAG

2014

9,78993E+12

201

أسس الترجمة القانونٌة بٌن الفرنسٌة و العربٌة ف ً الجزائر

د ,محمد هشام بن شرٌف

الفادو ك

2020

978-9931-08-069-5

202

أسطورة الشفق شعر

إدري رابعة العدوٌة

ENAG

2014

9,78993E+12

203

أنوار التحلً على ماتضمنته قصٌدة الحلً البً عبد هللا بن ابً القاسم

تحقٌق  :مصطفى مرزوق ً

الخلدونٌة

2014

978-9961-423-00-3

204

أنٌاب المدٌنة

إسماعٌل غموقات

ENAG

2014

9,78993E+12

205

بستان الحكمة

ٌمٌنة مشري

ENAG

2013

9,78993E+12

206

بنت الباشا

لٌنا ه وٌان الحسن

منشورات االختالف

2017

9786140215030

207

تحلٌل الخطاب الصوف ً ف ً االشارات االلهٌة ألبً حٌان التوحٌدي دراسة ف ً البنٌة الشكلٌة ألدب المناجاة الصوف ً عند التوحٌدي

د ,علً منصوري

الفادو ك

2020

9,78993E+12

208

جاللة عبد الجٌب

السعٌد بوطاجٌن

منشورات االختالف

2017

9786140216013

209

حجاجٌة الحكمة ف ً الشعر الجزائري الحدٌث

الدكتور بوخشة خدٌجة

الدار الجزائرٌة

2015

978-9931-548-70-6

210

حرب الفتوى

حامد العربً محمود

ENAG

2014

9,78993E+12

211

حزن الغزل -شعر

أسامة تاٌب

ENAG

2018

9,78993E+12

212

حسناء من كوااللمبور

عبدهللا خمار

ENAG

2014

9,78993E+12

213

دراسات ف ً الداللة و تطبٌقاتها

علٌة بٌبٌة

الفادو ك

2020

9,78993E+12

214

راقنً كتابات شعرٌة

نجاة ومان

ENAG

2012

9,78993E+12

215

رحلة ف ً اإلتجاه المعاكس

العٌد إبن عبد هللا بالٌلً

ENAG

2014

9,78993E+12

216

رواٌة -دنٌا النفاق  ،للذكورٌة وجه آخر

د ,نسٌسة فاطمة الزهراء

الفادو ك

2020

978-9931-08-023-7

217

شعرٌة النص الصوف ً  -قراءة ف ً لغة التؤوٌل

أ .د خناثة ابن هاشم

الدار الجزائرٌة

2019

9,78993E+12

218

شهرزاد من مالك إلى بشر (خواطر)

سامٌة بوغرنوط /سلٌم مٌلودي

الخلدونٌة

2020

978-9961-52-942-3

219

شٌخ الخطاطٌن

حمود الشاٌجً

منشورات االختالف

2017

9786140215337

220

ف ً الٌة الترجمة و التحرٌر

شهرزاد خلفً

منشورات االختالف

2019

9,78614E+12

221

لطائف لغوٌة ف ً اإلعجاز القرآنً

د ,زكرٌاء سلمان

الفادو ك

2020

9,78993E+12

222

متاهة العمٌان

برهان شاو ي

منشورات االختالف

2017

9786140214903

223

محاضرات ف ً االدب االندلسً و المغربً و المملوكً و العثمانً

د .عبد الحلٌم كبوط

الفادو ك

2020

9,78993E+12

224

محاضرات ف ً النظرٌة اللسانٌة والنماذج النحوٌة

محمد األوراغً

منشورات االختالف

2017

9786140215474

225

محاضرات ف ً تطبٌقات النحو التولٌفً

محمد األوراغً

منشورات االختالف

2017

9786140215481

226

مسقط قلبى

سمٌة مخنش

ENAG

2014

9,78993E+12

227

مملكة النحل ف ً راسً

مرٌم الساعدي

منشورات االختالف

2019

9,78614E+12

228

من قرٌة أزٌار بالمٌلٌة إلى جامعة مٌزوري األمرٌكٌة

عمار بوحوش

ENAG

2019

9 789 931 008 415

229

مً زٌادة من اإلشراف إلى اإلحراق

ناجم بولرباح

الخلدونٌة

2018

978-9961-52-871-6

230

مٌتة على قٌد الحٌاة

المٌة داحو

ENAG

2019

978 993 100 8262

231

نخبة عقدة األجٌاد كرتونً مجلد

محمد بن عمر الزره ونً

ENAG

2018

9,78993E+12

232

نكهة الموت

Mahfoud KAHOUAL

ENAG

2018

9,78993E+12

233

ها هنا قلب ٌنبض بالحٌاة

محمد قرامٌت

ENAG

2014

9,78993E+12

234

ٌا سادة ٌا كرام (حول  40رواٌة عربٌة)

سلمان زٌن الدٌن

منشورات االختالف

2017

9786140215207

235

ٌوم رائع للموت

سمٌر قسٌمً

منشورات االختالف

2018

9786140216341

236

ANGLAIS S CIENTIFIQUE

237

LA FEMME ARABE AU MAGHREB ET AU MACHREK

صونٌة رمزي أبادٌر

238

LE BAL DES MENSONGES

سلٌمة مٌمون

239

LE JOURNAL D'UN FOU

LEON TOLSOI

240

LE NAUFRAGE

241

L'ETRE ANONYME

الخلدونٌة
Dr. BOUKHATEM Mohamed Nadjib

2018

978-9961-52-852-5

ENAG

2017

9,78993E+12

ENAG

2017

9,78993E+12

ENAG

2017

9,78993E+12

محمد حموتان

ENAG

2017

9,78993E+12

KAHAR RACHID

ENAG

2017

9,78993E+12

242

MYSOTIS ODEUR DU DELICE

NAILA BOUKHRISSA

ENAG

2019

9,78993E+12

243

Une vie ,un destin et trois années de bonheur

Hacéne abdelkrim

ENAG

2018

9,78993E+12

244

التارٌخ السٌاسً للجزٌرة الخضراء ف ً األندلس من الفتح حتى السقوط  92780ه 7101378/م

برزان مٌسر الحامد

الفادو ك

2018

9,78993E+12

أ  .د أحمد بوسنة

245

الدار الجزائرٌة

2019

978-9931-707-08-0

االستاذ محمد الصالح الصدٌق الدار الجزائرٌة

2017

978-9931-548-89-8

التغٌرات المناخٌة بٌن الحقٌقة والخٌال  -الحقائق العلمٌة والرهانات الجٌوستراتٌجٌة

الفادو ك

2020

978-9931-728-91-7

2019

978-9931-707-04-2

2017

9,78993E+12

2020

9,78993E+12

246

الجزائر تعود من غربتها

247

الجزائر ف ً القرن الثامن عشر من خالل دفاتر االرشٌف الوطنً التونسً

توفٌق بن زردة

248

الحقٌقة حول أصل االرقام  -من أجل فلسفة أخرى لتارٌخ العلوم

أ  .د أحمد بوسنة

الدار الجزائرٌة

249

الطفل الذي رأى

د  /بشٌر متٌجة

ENAG

250

العصور الوسطى ف ً الشرق بحوث و دراسات ف ً تارٌخ الشام و مصر

د  ,أشرف صالح محمد سٌد

الفادو ك

251

الفرنجة ف ً المشرق (10951292م)دراسات ف ً تارٌخ الحروب الصلٌبٌة

د .أشرف صالح /د  .امام الشافعً

الفادو ك

2019

9,78993E+12

252

المدارات الشرقٌة واإلستشراق

منصف بوزف ور

ENAG

2014

9,78993E+12

253

المدن التارٌخٌة و المواقع الحضارٌة ف ً أعالً وادي دجلة و شرق ً الجزٌرة الفراتٌة

د ,ابراهٌم فاضل الناصري

الفادو ك

2020

9,78993E+12

254

المغرب العربً األمل الضائع

د ,محً الدٌن عمٌمور

ENAG

2017

9,78993E+12

255

الملكٌات الزراعٌة و آثارها ف ً المغرب األوسط ( 962-160ه 1554-777/م)

بلعربً خالد

الفادو ك

2020

978-9931-08-007-7

256

المواسم التقلٌدٌة بمنطقة األبٌض سٌدي الشٌخ

الشٌخ قدور بن علٌة

الفادو ك

2020

9,78993E+12

257

النجوم المضٌئة من أعالم الجزائر الوضٌئة

عبد القادر عوادي

الفادو ك

2020

978-9931-08-005-3

258

الهوٌة الثقافٌة و الروح الوطنٌة

HOUCINE RAIS

ENAG

2018

9,78993E+12

259

إدارة الحرب ورهان النصر العسكري  :اآلساسٌات واألداء

بومعزة عدنان

الدار الجزائرٌة

2019

978-9931-707-01-1

260

إنطباعات من القرن الماضً ط3

محً الدٌن عمٌمور

ENAG

2017

9,78993E+12

261

أدوار العمارة الدٌنٌة ف ً المغرب األوسط من القرن الخامس إلى التاسع الهجري( ق  1115م )

د ,بن ٌحً مصطفى

الفادو ك

2020

9,78993E+12

262

أضواء على الشٌخ عبد القادر الجٌالنً وإنتشار طرٌقته

عبد الباق ً مفتاح

ENAG

2015

9,78993E+12

263

أٌام خالدة ف ى حٌاة الجزائر

محمد الصالح الصدٌق

ENAG

2014

9,78996E+12

264

تارٌخ الخلٌج و الجزٌرة العربٌة 18201971مبحوث و دراسات

2020

9,78993E+12

السبعاو ي
الفادو ك
د ,فهد عباس سلٌمان

د  ,أشرف صالح محمد سٌد

265

تارٌخ المغرب الحدٌث  :من فتح القسطنطٌنٌة الى سقوط قسنطٌنة ()14531837

د .كمال فٌاللً

الفادو ك

2018

9,78993E+12

266

تفكٌك الملكٌة العقارٌة ف ً الجزائر بٌن مفهوم االستعمار و سٌاسة االحتالل منطقة مزاور و سٌدي بلعباس أنموذجا

د  ,رفاس محمد

الفادو ك

2020

9,78993E+12

267

ثالث سنوات ف ً روسٌا على خطى السالف و اللتار و شعوب القوقاز

إدرٌس بوسكٌن

ENAG

2019

9 787 931 008 378

268

ثالثٌة الفكر و الفن و العمارة العربٌة و اإلسالمٌة و دورها الحضاري ف ً تارٌخ الشعوب

صفا لطفً

الفادو ك

2020

269

ثورة على مقاس رجل

محمد بجاوي

ENAG

2018

270

حركة التعلٌم بالمغرب االوسط من عهد العبٌدٌٌن الى العهد الزٌانً

قاسمً بختاو ي

الفادو ك

2020

978-9931-728-88-7

978-9931-728-92-4

271

طبٌب على الثغور الفكرٌة

ENAGNOREDDINE KHANDOUDE

2018

9,78993E+12

272

قٌام الدولة العثمانٌة و صراعها مع الدولة الغربٌة ف ً شمال إفرٌقٌا

غالٌة عبد القادر

ENAG

2018

9,78993E+12

273

محطات ف ً مسار النظال المغاربٌة المشترك ضد اإلستعمار الفرنسً (الجزائرالمغرب تونس)

مصطفى األمٌن مدربل

الفادو ك

2020

9,78993E+12

274

معجم المقاومة الجزائرٌة منذ بداٌة االحتالل الفرنسً حتى منتصف القرن 19شخصٌات أماكن أحداث معارك

د ,كمال بن صحراوي

الفادو ك

2020

9,78993E+12

275

نانتٌر ف ً حرب الجزائر

مونٌك هارف و /عبد القادر دهنً

ENAG

2017

9,78993E+12

276

ورقات من تارٌخ الغرب االسالمً

محمد ناصري

الفادو ك

2020

9,78993E+12

الرٌاضة الجوارٌة والوقاٌة من اآلفات االجتماعٌة لدى الشباب

بورجة عبد المالك

الدار الجزائرٌة

2018

978-9931-548-99-7

278

حٌاة
الجزائرٌة
الدارتواتً
والرٌاضٌة  /أ  .د بشالغم ٌحً  /أ .د عادل عبد الحلٌم إبراهٌم حٌدر  /أ  .د
عطاٌة هللا أحمد
األنشطةد البدن
أ.
القٌاس والتقوٌم وبناء االختبارات ف ً العلوم اإلنسانٌة وعلوم وتقنٌات

2019

978-9931-707-06-6

279

د  .مصطفى الكاف ً  /أ  .فنار كاف ًالدار الجزائرٌة

2019

978-9931-707-15-8

277

مدخل إلى اإلدارة الرٌاضٌة

