
ة ادلميلصاطَة امضؾبَة   ادلِورًة اجلزائًص

 وزارت امتؾومي امؾايل وامبحث امؾومي

 خامؾة الأمري ؼبس املادر نوؾووم الإسالمِة ـ كس يطَية ـ 
 

 لكَة بأظـــول ادلًـــن    

 ـ املكتبة ـ              
و بأ رمق امكتاة 

 امصساةل

و امصساةلبأ ؼيوان امكتاة   امس وملب امطامب 

 

070/49 

 

44/070  

 

00/070  

 

77/070  

 

777/070  

 

740/070  

 

7074 

 

711/070  

 

1/070  

 

0./778.7  

    ن تب: 

حصافة امطفل يف اموطن امؾصيب وضأأت و ثطور جمالث الأطفال و دورُا يف تمنَة جلافة امطفل ساملة ؽًل ؼبود- 7     

 

ت امفِعل-7 امعحافة الامكرتوهَة يف اموطن امؾصيب / ؼبس الأمري مًو  

 

حبوج امعحافة الامكرتوهَة /صؾَب امفبايش -0  

 

بصاُمي بؾٍزز  -4 امعحافة الامكرتوهَة و امتطبَلاث الإؽالمِة احلسًثة/ اإ  

 

امعحافة الامكرتوهَة امصمقَة / ماُص ؼودت امضٌلمَة  -1  

  

امعحافة الامكرتوهَة يف عل امثورت امتكٌوجلَة /ؽًل ؼبس امفتاخ  -6  

 

الامكرتوهَة امؾصبَة /ؽىل ؼبس امفتاخ  امعحافة -7  

 

الاجتاُاث الإؽالمِة احلسًثة / امعحافة الامكرتوهَة/ انرص سؾود امصحامٌة -8  

 

 ر سائل :9- رهن يف حصَفيت ظوث الاحصار و اكصان دراسة حتوَوَة /ايمسَية بوهؾارت 

 

ولًة كس يطَية /ظوَحة سواميين  دور امتؾومي املصب ي فب امرتبَة الأذالكِة نوطفل دراسة مِساهَة يف -70  

 بؾًل مصمي

4/077  

 

48/776.7  

 رسائل:7- حًصست امبعائص و دورُا الإظاليح امسوسةل امثاهَة /ـيَة حٌلل 7916-7974

 

ني دراسة من ذالل حًصست امبعائص -7  7916-7901امبؾس امللاظسي يف فتاوى بأؽالم مجؾَة امؾوٌلء املسومني اجلزائًص

 / بوبكص ظسًلي 

 بوص يُتفة فاتن



789/776.0  

 

74/006  

 

70/776.0  

 

1/0..776.9  

 

776.9.4/1 

 ن تب:7- الأسواق املامَة و امبورظاث من امليغور امرشؼي و املاهوين/ س َس حسن ؼبس هللا 

 

مشهصاث يف الأسواق و املؤسساث املامَة /ؼبس امقفار حٌفي -7  

 

في -0 احلس بة وامس َاسة اجليائَة يف املموكة امؾصبَة امسؾودًة /سؾس بن ؼبس هللا بن سؾس امؾًص  

 

وردت مصاخ  /احلس بة و دورُا يف حفظ اميغام امؾام = دراسة ملارهة بني امفلَ الإساليم و املاهون اموظفي-4  

 

هغام احلس بة يف الإسالم و هغام امرشطة اجلزائصي دراسة ملارهة -1  

حومية ؼطَة  

71./9.4/776  

 

70./4.9/776  

 ن تب:-7 امفساد الإداري و ؽالخَ يف امرشًؾة الإسالمِة دراسة ملارهة ابملاهون الادري /محمود مؾاٍصت 

 

عاُصت امفساد الادري يف ادلول امؾصبَة و امترشًػ امللارن ملارهة ابمرشًؾة الإسالمِة / بالل امني ٍزن ادلٍن  -7  

 

ملالث:7 -عاُصت امفساد الادري و املايل يف ؽامليا امؾصيب الإساليم .اجلزائص و امؾصاق منودخا / وس َةل دزار       

7.ح71جمةل مؾَار ع      

 

7، ح. 71ع.جمةل املؾَار حمتوى يف          امفساد الادري واملايل بأس بابَ ب اثٍر ودطط مؾاجلهتا/ؽوَواث ايكوثَ -7  

 

7، ح. 71ع.جمةل املؾَار حمتوى يف        املااء ؽىل امفساد الادري /طَباث ملبري دور امتحعني امؾلسي يف-0  

 

الابؾاد و الاهؾاكساث الاكتعادًة نوفساد املايل و الادري ؽىل مؤرشاث امتمنَة الاكتعادًة )مػ الإصارت اىل -4

7، ح. 71ع.جمةل املؾَار  حمتوى يف                                                     حاةل اجلزائص (/ ُضام ـصيب  

7، ح. 71ع.ةل املؾَار حمتوى يف جم     اسرتاثَجَاث ماكحفة امفساد امس َايس و الادري / ؼٌلر بوخالل-1  

 

 حمصوق رثُبة

7./774.0  

 

79../774.0  

 

08./776.7  

 ر سائل:7- كاااي امؾلِست الإسالمِة :بني اميعوص امرشؼَة و اكوال املتلكمني/ مخُس بن ؽاصور

 

ل ؼيس امسوف و املؾزتةل و الاصاؼصت -7 ل ؼيس املتلكمني =دراسة حتوَوَة نوتأأًو / امطَب زبَستعاُصت امتأأًو  

 

امكسب يف امؾلِست من ذالل مباحث املتلكمني /مصزوق امؾمصي -0  

 

ن تب.7-مهنج املتلكمني يف اس تًباط الاحاكم امرشؼَة: دراسة بأظومَة .ملارهة يف مباحث الامفاظ و دل لهتا ؽىل 

مفيض امصؤوف ؼبس  دصابثة،/الاحاكم   

بصاءت الامئة الأربؾة من مسائل املتلكمني املبتسؽة /ؼبس امؾٍزز بن امحس بن حمسن اذلسي -7  

 

 ملال:7- بأظول امفلَ بني املتلكمني و امفلِاء /صؾَب ًوسفي حمتوى يف جمةل املؾَار اع. 7 7007

 

 بأمحس ُسى

707./776.1  

 

70/776.1  

046/235 

 

ة ادلمة احلامَة: دراسة ملارهة بني امفلِني اموضؾي الإساليم /مٌعور حامت امفتالوي   ن تب:7- هغًص

 

املاهون اموضؾي / معص ظالخ احلافظ همسي امقزاوياذلمة املوَة يف فلَ الإساليم و -7  

ة اذلمة احلامَة مبسبأ وحست اذلمة املامَة رشنة امضرط امواحس امترصف الئامتين -0 الاجتاُاث احلسًثة يف هغًص

 /فريوز بن ص يوف 

 مكحل حفِاة



 

00/776.1  

     

رسائل:7 بأ حاكم اذلمة ااملامَة نوزوخة: دراسة ملارهة بني امفلَ الإساليم و املاهون اموضؾي /بولامس مطايل هشٍص 

 حٌلدو 

 

78/0 .776 

 

.هلل و زراؽة الأؼااء امبرشًة بني احلغص و الإابحة: دراسة فلَِة ملارهة/ بأسامة امس َس ؼبس امسمَػ7 ة   زؼبوط ماًر

 اموايف ؼبري

78/046 

717/046 

 

770/046 

 

6/1 .777 

ة ثطبَلِة من ذالل امفلَ و احهتاد احملمكة امؾوَا/ دًب ؼبس امسالم ؼلس الإجيار املسين :-7 دراسة هغًص  

بصام ؼلس الإجيار الاسرتاد املاهوين مؾلس الإجيار/ محمس  -7 جيار الأماهن، اإ بأحاكم كاهون الإجيار: هطاق ثطبَق كاهون اإ

 حسني مٌعور.

جيار الأص َاء/ ؼبس امصزاق امس هنوري -0 ؼلس الإجيار: اإ  

 امصسائل:

 7- بأحاكم ؼلس الإجيار ؼيس ابن حزم امغاُصي ملارهة ابملشاُب امفلَِة الأدصى/ صؾَب ًوويس) ح. 7 ، ح. 7(

 

 ؼيون هورُان

77/7 .777 

7/6 .771 

707/7 .776 

700/0 .774 

 

 

 مهنج بأُل امس ية يف ثفسري املصب ن امكصمي/ ظربي املتويل - 7 نتب :

 بأحصاة املهنج الأظَل و امرصاط املس تلمي/ معص سوامين الأصلص بأُل امس ية و ادلاؽة:-7         

ل امس ية و ادلاؽة / محمس بن حسني بن حسن اجلزياين - 0          مؾامل بأظول ادلٍن ؼيس بُأ

 رشخ ؼلِست بأُل امس ية و ادلاؽة/ محمس بن ظاحل امؾثميني - 4        

 طاُصي ذسجية

0/0 .774 

7/7 .774 

8/797 

16/797 

مثال املصب هَة/ ؼبس احلومي الأمويس - 7 :رسائل     امبؾس امؾلسي ملأ

ا يف امفصد و اجملمتػ/ مَوَا صًتوخ - 7  بأظول امؾلِست يف سورت "ٌس" و بأثُص

 بأمه املفصداث امؾلسًة بني الإسالم و اميرصاهَة /محمس بوذابن - 0

 ًوم امصة يف الإسالم/ صَِياز مسَة بن موفق - 4

 زروق ُاحص

0/061 

 

71/6 .776 

71/6 .776 

 

 حلوق امسجني و و ضٌلانثَ : يف ضوء املاهون و امللصراث ادلومَة/ حسام بأمحس - 7نتب : 

 رسائل:

 حلوق امسجني يف امفلَ الإساليم و املاهون: دراسة ملارهة/ ظبريت حصيب -7

 حلوق امسجني: دراسة ملارهة / فاطمة مٌريت -7

 مسريت رواحٌة

1/0 .778 

7/0 .778 

 / كوامسَة ؼبس امبايقاجتاٍ بأساثشت خامؾة مٌوري كس يطَية حنو اخلطاة املسجسي: دراسة مِساهَة-7

 اخلطاة املسجسي و س بل اههنوض بَ: دراسة مِساهَة يف ولًة املس َةل/ فِمية بن ؼامثن-7

 بن راحب سؾَست

8/6 .777 

67/6 .777 

 

04/9 .777 

 بالفة امتكصار يف كعة موىس/ بوزري ارفُس - 7  رسائل :

بصاُمي منوذخا/حٌلل فاي - 7  دلةل امتكصار يف املعط املصب ين: كعة اإ

 نتب:

 بأرسار امتكصار يف املصب ن /ؼبس املادر بأمحس -7

 مرشي س ياء

 حس ياء حبًل مفصداث املامكِة يف الأحوال امضرعَة امبحث خاري

ة حوار امييب ظىل هللا ؽوََ امبحث خاري وسمل نومرشنني وب اثٍر ادلؼًو  بؾساش ذسجية 

 فتَحة ًسًو مصاؽات ملاظس املس تفتني يف امفتوى : دراسة من ذالل نتب اميوازل وامفتاوى املؾارصت امبحث خاري

 بأمٌَة بن بصهيش معل املصبأت بني احلمك امرشؼي واحلاخة اجملمتؾَة امبحث خاري

 ركِة بوحٌَم امسجل امتجاري اجلزائصي امبحث خاري



 ُامل ُادًة اس تسرااكث ذوَل ابن ؼبس امسالم يف نتاة امتوضَح " ابة امعالت" امبحث خاري

ػ امبًِة الأساس َة امبحث خاري ل مضاًر صاء دور ظكوك الاس تعياع يف متًو  ربؾي فاطمة امُز

ة امبحث خاري  مرشوم هعريت الأمَاث امبسًةل نوؾلوابث املامَة نوحًص

ًياس دور مؤسساث امعياؽة املامَة الإسالمِة يف احلس من ثؾامالث امسوق فري امصمسَة : دراسة حاةل اجلزائص امبحث خاري  ؼباد اإ

ًب بأهواع امتياسب وبأمهَتَ وثياسب ال ي سورت امصمحن امبحث خاري  طاُصي ًز

61/0 .776 

 

80/0 .776 

امترشًؾاث امؾصبَة: دراسة ملارهة / ؼبس اذلَس  ضوابط هلل و زراؽة الأؼااء امبرشًة يف امرشًؾة و- 7     نتب :

سٌلؼَل الأهعاري  اإ

 بأضواء ؽىل هلل و زراؽة الأؼااء / ؽًل محمس بَويم  -7

 امؾطصت بأحالم

79/4 .776 

76/4 .776 

0/.776.4 

 مل املرياج: بأظوهل ووسائهل/ ؼبس اجملَس املقصيبؽ- 7        نتب :

 دراسة ملارهة / محمس ًوسف معصواملرياج و امِبة: - 7                

 ؽمل املرياج املسمى اًااخ الأرسار املعوهة يف اجلواُص املكٌوهة / امصمسويك، بأمحس بن سوامين – 0                

 هوًوت دوةل

08/0 .776 

77/7.9 .776 

ة و امتحفزي امتجاري: دراسة ملارهة بني امفلَ و - 7   رسائل :  املاهون اجلزائصياماٌلن يف احللوق املؾيًو

بصاُمي بوُتاةل- 7            ة ملأفصاد يف امرشًؾة الإسالمِة/اإ  احللوق املؾيًو

ميان  هباًو اإ

74/046 

4/040 

 

7/040 

77/048 

بصاُمي - 7       نتب :    حٌلًة املس هتكل يف امؾلس الإمكرتوين/ذادل ممسوخ اإ

/ بن بومخُس ؽًل امؾامة ذلاًة املس هتكل و املسؤومَة املرتثبة ؼهنا يف امترشًػ اجلزائصي املواؽس - 7

 بوحلَة

بصاُمي - 0  حٌلًة املس هتكل: دراسة ملارهة/ ؼبس امليؾم موىس اإ

 كاهون حٌلًة املس هتكل و مقػ امقش/ مومود دًسان  - 4

 مىن رزًلي

 صِصزاد بوؾوث

4/770 

774/7 .778 

 

4/770 

7/7 .776 

770/7 .776 

 

787/7 .776 

سٌرش هَتضَ -7  ماوراء اخلري و امرش:ثباصري فوسفة املس تلبل/ فًص

 جمالث امرصاع بني اخلري و امرش/ الأصلص، معص سوامين ؼبس هللا -7

 رسائل:

 اخلري و امرش ؼيس بأوـسطني: دراسة حتوَوَة هلسًة/ محمود هًصفار -7

 خمععاثَ و ب اثٍر امفلَِة/ وجَق ابن مومود  امؾموم و بأمه -7

مام انورمي يف ابة دللث الأمفاظ من ذالل نتاة امتبرصت: مجؾا و دراسة / صوال  -0 ال راء الأظومَة مالإ

 حكمي 

ا يف بياء الأحاكم امرشؼَة : بأحاكم الأرست منوذخا/ بن ؽُىس مربوك  -4 ة و بأثُص  املواؽس انوقًو

ة.مالحغة: ُشٍ امصسائل متوفصت ب   لسم ادلورايث املكتبة املصنًز

ة مِوود  طواًُص

ة و ثأأظَوَة/ امباحسني، ًؾلوة بن ؼبس اموُاة )متوفص ابملكتبة  -7 776. 774/7 كاؽست الأمور مبلاظسُا: دراسة هغًص

ة بأمحس ؼصوت(  املصنًز

 جفري هورُان

 

707/7 .776 

6/471 

 :رسائل

 اخلفي ؼيس الأظومَني/ رايض ابدلصُش املِاس اجلًل و املِاس -7

 املِاس انوقوي ؼيس امبرصًني و دورٍ يف ثطوٍص انوقة و اخلعائط لبن حين بأمنوذخا -7

 حايم مصمي

ية  ساكر ًز

حساق اجليسي ؽىل خامػ الأهماث: نتاة امطِارت ؽىل مشُب امسادت  -7 777. 17/7 امتوضَح نوض َخ ذوَل ابن اإ

 / بن احلاحب، حٌلل ادلٍنمشُب امسادت املامكِة املامكِة: نتاة امعالت الأول ؽىل

 بن باكي رفِلة

00/0 .774 

49/7 .774 

010/7 .776 

 

 

مَِة بني امسوف و اخلوف/ اموهَل ؼبس امصمحن-7نتب :       امعفاث الإ

 ؽىل مهنج امسوف امعاحل/ امؾمصي ومِغ بن رمزي بن ظسًق فلَ االإميان -7

ة و امتطبَق/ احلس ين امس َس محمس بن ؽووي بن ؼباس  -0 مهنج امسوف يف فِم اميعوص: بني اميغًص

 املاميك

مهنج املتلكمني يف اس تًباط الأحاكم امرشؼَة : دراسة بأظومَة ملارهة يف مباحث الأمفاظ و دللهتا  -4

 رص َاوي سِام



6/7 .776 

 

 

10/7/776 

79/7 .777 

79/0 .774 

 ؼبس امصؤوف مفيض ؽىل الأحاكم/ دصابثة

 رسائل:

 مسرسة املتلكمني و مهنجِا يف دراسة املواؽس الأظومَة/ مسؾود فوويس -7

ل ؼيس املفرسٍن من امسوف / امطاُصي ؽامص -7  امتأأًو

ل ؼيس امسوف و املؾزتةل و الأصاؼصت/ زبَست  -0 ل ؼيس املتلكمني : دراسة حتوَوَة متأأًو عاُصت امتأأًو

 امطَب

761/041 

17/041 

79/064 

 حصمية امصصوت الاهتزابَة / ؽًل ؽسانن امفِل  - 7      نتب :

 حصامئ الأموال امؾامة و حصامئ امصصوت/ بأهور امؾمصويس -  7   

اظسار ص َم  -حصامئ الإؼتساد  ؽىل الأموال امؾامة و اخلاظة: حصمية امصصوت حصمية الادتالس - 0    

 بسون رظَس/ ؼبس امؾٍزز سؾس

 زاير ىزهية

 مصبوخ هؾمية

607/7 .776 

 

70/471 

 

امؾموم و اخلعوص يف امترشًػ الإساليم: دراسة ثطبَلِة ملارهة / امؾمصي ، اندًة بًت محمس  -7

 امرشًف

 ثولِح امفِوم يف ثيلِح ظَؿ امؾموم/ امؾاليئ، ظالخ ادلٍن ذوَل بن هَلكسي -7

 )ُشٍ امكتب متوفصت ابملكتبة املصنًزة(

 محمس امؾَس ذوًب

7/041 

70/041 

حصاءاث احملامكة بأمام حممكة اجلياايث/ سامِة حمَسر -7  اإ

 امطؾن يف الأحاكم املاائَة الاس تئٌاف مثال: دراسة حتوَوَة ملارهة -7

ة(  )متوفصت بلسم ادلورايث املكتبة املصنًز

 الأسس برشى

61/0 .776 

 

80/0 .776 

الأؼااء امبرشًة يف امرشًؾة و امترشًؾاث امؾصبَة: دراسة ملارهة/ ؼبس اذلَس  ضوابط هلل و زراؽة -7

سٌلؼَل الاهعاري  اإ

 بأضواء ؽىل هلل و زراؽة الأؼااء/ ؽًل محمس بَويم -7

 حورض ص اميء

48/0 .776 

 

 

40/007 

ماكهَة اس تفادت امبيوك  بَػ املصاحبة نٌل جتصبة امبيوك الإسالمِة : ؼلس امسالم و ؼلس الاس تعياع -7 و اإ

 الإسالمِة مهنا / محمس  سوامين الأصلص

ة  رسائل: متوفصت ابملكتبة املصنًز

 ؼلس الأس تعياع و ثطبَلاثَ املؾارصت/ بوزري بأمحس -7

 

 حٌلدي رمُسة

76/7 .776 

 

70/7 .776 

 امتلكَف امرشؼي و ما ًتؾوق بَ من بأحاكم/ محمس ؼبس امؾاطي محمس ؽًل -7

 رسائل:

 امرشًؾة الإسالمِة يف امتلكَف امرشؼي ؼيس الامام امضاطيب/ ؼبس امؾايل بن خسوملاظس  -7

ًب بوبدلي  ًز

 املضالكث امؾموَة مترشًؾاث بأمن ادلوةل اجلزئَة: حصامئ اهمتوٍن و امتسؾري اجلربي - 7   نتب : 07/041

 حصامئ الإساكن / ؼبس امضواريب

 ظاحب سارت

91/1 .776 

47/1 .776 

 

9/1 .776 

70/1 .776 

 ب اثر ؼلس امزواح يف امفلَ امللارن/ مجَل خفصي -7

 امرشوط اجلؾوَة يف ؼلود امزواح /هوارت وزي -7

 رسائل:

 ؼلس امزواح فري املوجق: دراسة ملارهة بني امفلَ الإساليم و امترشًػ اجلزائصي / هصمية حمصوق -7

 : دراسة ملارهة/ مسريت ؼبسو ؼلس امزواح بني امبطالن و امفسخ يف امرشًؾة الإسالمِة و كاهون الأرست -7

 كايف ؽائضة

74/0 .770 

71/7 .776 

8/7 .777 

 

771/7 .776 

 (7،ح7فلَ امتؾامل مػ املصائن و بأمهَتَ يف هلس احلسًث/  بوزري حسيب )ح - 7   رسائل :

 جحَة املفِوم و ب اثٍر يف امفلَ الإساليم/ؼبساذلَس بوؼصوح- 7

ة ثطبَلِة ابة امؾباداث منوذخا/ ؼٌلد  امضم و بأثٍص يف يف - 0 الأحاكم ؼيس املامكِة: دراسة هغًص

 حضُش

مام انورمي يف ابة دللث الأمفاظ من ذالل نتاة امتبرصت: مجؾا و دراسة 4  ال راء الأظومَة مالإ

 بن جناخ هجاد



78/618 

 

78/618 

 

70/9.0 .776 

و حتسًسٍ يف املؤسساث املامَة املؾارصت: دراسة ملارهة/ مشس َة بًت  امصحب يف امفلَ الإساليم  ضوابطَ -7

سٌلؼَل  محمس اإ

 امبيوك و املعارف و مٌغٌلث الاؼٌلل: مؾاًري حومكة املؤسساث املامَة/ ظالخ حسن -7

 رسائل:

ل امتلوَسي/ بصاكث مسري -7 ل الإساليم : دراسة ملارهة مػ ب مَاث اهمتًو  نفاءت اهمتًو

 وس مية بن دٌرس

70/9.0 .776 

77/797 

ة الإؼتلاد ثيغميِا و ثطبَلاهتا: دراسة ملارهة بني امفلَ الإساليم و املاهون اجلزائصي/ راضَة دٌطول -7  حًص

ة الإؼتلاد يف املس َحَة و الإسالم : دراسة ملارهة / زايد وس َةل -7  حًص

 ًوسف سٌلخ

81/0 .776 

777/046 

 

777/046 

787/0 .776 

 / محمود ادلًب ؼلس امبَػ بني امرشًؾة و املاهون -7

ؼلس امبَػ: رشخ بأحاكم ؼلس امبَػ ؽىل ضوء ب راء امفلِاء و احاكم املااء، بأحاكم امبَوع اخملتوفة / مسري  -7

 ؼبس امس َس ثياـو

 املوحز يف ؼلس امبَػ/ محمس حسن املامس -0

 رشخ بأحاكم ؼلس امبَػ   -4

 رفُس ُيَة

70/007 

7/007 

71/007 

 س امرشؼَة و مس تحساثث املعارف الإسالمِة/ مجَةل كارشاملؾامالث املامَة املرصفِة: بني امللاظ -7

ل امتمنَة/ وداد بوحالسة -7  ظيادًق الاستامثر الإسالمِة و دور املعارف الإسالمِة يف ثفؾَوِا همتًو

ة يف املعارف الإسالمِة/ مٌال ؼَايش -0  ثطوٍص اخلسماث املرصفِة فري الإستامثًر

 رخسال سارت

 

00/776.9.7 

16/007 

78/007 

90/007 

 

7/007 

70/007 

76/007 

70/007 

76/007 

 نتب :

ة الأرابخ يف املعارف الإسالمِة : دراسة ملارهة /امليعور، ؽُىس ضَف هللا .7  هغًص

فاث، حصيب محمس .7 دارت املعارف الإسالمِة : مسذل حسًث / ؼًص  اإ

 املعارف الإسالمِة وامتحسايث املؾارصت / ص َاد، فِعل .0

ة مس تلبوَة / ٍزن امؾابسٍن، محمس وفِق كاهون املعارف الإسالمِة : .4  رضورت رشؼَة ورًؤ

 رسائل:

كتعادًة:  .7  بيم ديب الإساليم منوذخا / انوبان، فائزتدور املعارف الإسالمِة يف امتمنَة الإ

 املؾامالث املامَة املرصفِة : بني امللاظس امرشؼَة ومس تحساثث املعارف الإسالمِة / كارش، مجَةل .7

ل امتأأخريي يف .0  املعارف الإسالمِة / ؽابس، ظوهَا اهمتًو

ة وامتطبَق / حيَاوي، حسام .4  مبسبأ املضارنة يف الأرابخ واخلسائص يف املعارف الإسالمِة : بني اميغًص

 نفاًة ربأس املال يف املعارف الإسالمِة : بني اخلعوظَة وامؾاملَة / زىكصي، مِوود .1

ًب  بوُصاوت ًز

 

77/776.1 

 رسائل:

دراسة ملارهة بني امفلَ الإساليم وكاهون الأرست اجلزائصي : امتطبَق املاايئ  بأحاكم زوخة امقائب : .7

 منوذخا /ميَية، دواس

 بصاكن بأمال

 

90/776.7 

 رسائل:

ا بني امفلَ الإساليم واملاهون : دراسة ملارهة / جحوط،  .7 غ مصض املوث وب اثُر مناذح من ثرصفاث املًص

 فاروق

 امؾبساوي وس مية

 

47/000 

 

9/007 

 نتب:

الإصرتايك الإساليم خمترص موخَ مطوبة اميغام امالكس َيك  –يف امفكص امصبأسٌليل مسذل مؾمل الاكتعاد:  .7

 / داودي، امطَب

 اميغام امرسايب امؾاملي : امسٌلث امصاُية نوؾرص امصبأسٌليل / صٌليل، معؾب .7

 محون نٌلل

 

00/776.9.7 

16/007 

78/007 

90/007 

 : نتب

ة الأرابخ يف املعارف الإسالمِة : دراسة ملارهة /امليعور، ؽُىس ضَف هللا .7  هغًص

فاث، حصيب محمس .7 دارت املعارف الإسالمِة : مسذل حسًث / ؼًص  اإ

 املعارف الإسالمِة وامتحسايث املؾارصت / ص َاد، فِعل .0

ة مس تلبوَة / ٍزن امؾابسٍن، محمس .4  وفِق كاهون املعارف الإسالمِة : رضورت رشؼَة ورًؤ

 ماخست روبة



 

7/007 

007/70 

76/007 

76/007 

 

 رسائل:

 الإسالمِة يف امتمنَة الاكتعادًة : بيم  ديب الإساليم منوذخا / انوبان، فائزتدور املعارف  .7

 املؾامالث املامَة املرصفِة: بني امللاظس امرشؼَة ومس يحساثث املعارف الإسالمِة /كارش، مجَةل .7

ل امتأأخريي يف املعارف الإسالمِة / ؽابس، ظوهَا .0  اهمتًو

 نفاًة ربأس املال يف املعارف الإسالمِة : بني اخلعوظَة وامؾاملَة / زىكصي، مِوود .4

 

4/070 

1/070 

0/776.9.4 

 رسائل:

ة ؽىل بأدطاء املوعفني : دراسة ملارهة بني امرشًؾة وامترشًػ اجلزائصي / خبي، ؼبس املاد .7  امصكابة الإداًر

 مفاثَح، بومسٍنامصكابة املاائَة ؽىل بأؼٌلل الإدارت /  .7

 امابط الإداري يف امفلَ الإساليم واملاهون اجلزائصي : دراسة ملارهة / مضوري، محمس .0

 حباًًل، بأمال

 

704/041 

778/041 

 نتب:

اًبِة، ؼبس هللا .7  رشخ كاهون الإحصاءاث اجلزائَة اجلزائصي / بأُو

 / امضولاين، بأمحس صويق الإحصاءاث اجلزائَة يف امترشًػ اجلزائصيمبادئ  .7

 سامِة بوموكِة

 مازور هسى

 

749/046 

 نتب:

ة يف ضوء احهتاد حممكة امؾسل امؾوَا / صشى، بأمحس ؼسوف .7  صطب امؾالمة امتجاًر

 بوؽافِة اندًة

 

07/776.1 

6/040 

66/040 

67/047 

047/10 

 نتب:

 ثيازع املواهني : دراسة ملارهة بني امرشًؾة واملاهون / حٌلل ادلٍن، ظالخ ادلٍن .7

 املوحز يف املاهون ادلويل اخلاص : املبادئ امؾامة يف ثيازع املواهني  .7

 ثيازع املواهني / امكسواين، ؽامص محمود .0

 ثيازع املواهني : دراسة ملارهة / ؼبس امؾايل، ؼاكصة محمس .4

 ثيازع املواهني يف ؽالكاث امؾمل امفصدًة / ؼبس اجملَس، مٌري .1

 بوبَسي مصوت

                                                                                                                   


