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المؤلف

383/00001/1 Troublé, Michel

العنوان
Cours de lignes à grande distance : transmission,
diaphonie, construction et entretien : à l'usage des
inspecteurs des télécommunications, des contrôleurs
des installations électromécaniques et du personnel
des PTT

1
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المؤلف

العنوان

الشفرة

عدد
النسخ

Internet, cyberespace et usages en Afrique
Krach.com : enquête sur la bulle internet

384/00012/1 Ba, Abdoul
384/00017/1 Emmanuel, William

1
2

La Gestion des fréquences
Le marketing du multimédia mobile
Les échanges en toute confiance sur Internet

384/00011/1 Chaduc, Jean-Marc
384/00010/1 Dubreuil, Stéphane
384/00019/1 Roumilhac, JeanPierre
384/00026/1 Ellis, Elmo Israel
384/00013/1 Barès, Michel

1
2
2

1

نخبة من أساتذة اإلعالم
الجمل ،محمد
لٌلى ،بن حمودة
الشال ،إنشراح

384/00015/1
384/00008/1
384/00025/1
384/00020/1

4
5
4
2

إبراهٌم ،محمد
اإلعالم الدولً والمستحدثات اإلعالمٌة
ستٌفنس ,مٌشٌل
البث اإلذاعً
الدنانً ,عبد الملك
البث الفضائً العربً وتحدٌات العولمة اإلعالمٌة
شاهٌن ,هبة
التلفزٌون الفضائً العربً
حمدي ،أحمد
الخطاب اإلعالمً العربً  :آفاق وتحدٌات
الحدٌثً ،مؤٌد
العولمة اإلعالمٌة واألمن القومً العربً
بوتٌوتة ,صدٌق
القطاع األرضً  :دروس  -تمارٌن و مسائل محلولة
بوتٌوتة ،صدٌق
القطاع الفضائً  :دروس
أسالٌب اإلتصال الجماهٌري الجدٌدة  :اإلعالم اإللكترونً ونظرٌات محمدٌ ،وسف
األمن
العبد ،عاطف
إدارة المؤسسات اإلعالمٌة
سلطان ،محمد صاحب
إدارة المؤسسات اإلعالمٌة  :أنماط وأسالٌب القٌادة
الشال ،إنشراح
بث وافد على شاشات التلٌفزٌون
الزرن ,جمال
تدوٌل اإلعالم العربً  :الوعاء ووعً الهوٌة
إٌرٌس ,أنطوان
شبكات اإلعالم
لغة الخطاب اإلعالمً فً ضوء نظرٌة اإلتصال  :دراسة أسلوبٌة السٌد ,محمد
لغوٌة فً نشرات األخبار اإلذاعٌة

384/00023/1
384/00003/1
384/00004/1
384/00001/1
384/00007/1
384/00006/1
384/00016/1
384/00014/1
384/00021/1

4
5
7
6
3
4
2
2
8

384/00024/1
384/00009/1
384/00022/1
384/00005/1
384/00018/1
384/00002/1

4
5
4
3
2
14

Opportunities in broadcasting careers
Serveurs de données et réseaux télématiques :
nouvelles formes de l'information et de la
communication
اإلتصال الدولً
اإلتصاالت  :تقنٌات حدٌثة
اإلستخدام السلمً للفضاء الخارجً
اإلعالم الدولً عبر األقمار الصناعٌة  :دراسة لشبكات التلٌفزٌون

2
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عدد
النسخ

الشفرة

المؤلف

العنوان

8

382/00059/1 Chang, Ha-joon

1
4
10

382/00008/1 Pasco, Corinne
382/00050/1 Suarez, Alfredo
382/00067/1 Martini, Hubert

4

382/00052/1 Legrand, Ghislaine

9

382/00041/1 Bouri, chaouki

3

382/00043/1 Rainelli, Michel

5

382/00042/1 Lasary

Le commerce international a la porteé de tous : Le
maeketing international, la logistique
international, le financement international

4

382/00060/1 Medjahed, Mohamed
Tayeb

Le droit de l'OMC & perspectives d'harmonisation
du systéme algérien de défense commerciale

1
1
1

382/00057/1 Verhille, Philippe
382/00066/1 Largeteau, Henri
382/00064/1 Le Diascorn, Yves

Les Echanges Internationaux
L'exportation des fruits et légumes
L'uruguay round Un grand marché... de dupes?

10
2

382/00007/1 Lacheb, Mahfoud
Organisation mondiale du commerce (OMC)
382/00045/1
 فضل،مثنى
اآلثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمٌة على التجارة الخارجٌة
والدول النامٌة
382/00063/1
كامل، أبوصقر
األسالٌب و اآللٌات و النظم
382/00061/1
 محمد، المقومات و التنمٌة فً ظل التحدٌات شاهٌن: ًالتبادل التجاري اإلسالم
العالمٌة
382/00001/1
 السٌد،السرٌتى
التجارة الخارجٌة
382/00024/1
 حسام،داود
التجارة الخارجٌة
382/00025/1
ً موس،مطر
التجارة الخارجٌة
382/00034/1
ً سام،نظرٌات حاتم،ً الصرف األجنب: التجارة الخارجٌة بٌن التنظٌر والتنظٌم
التكامل،نظام النقد والتموٌل الدولى،توازن مٌزان المدفوعات
.ًاالقتصادي اإلقلٌم
382/00032/1
ً سام،حاتم
 نظرٌات التجارة: التجارة الخارجٌة بٌن التنظٌر والتنظٌم
 اقتصادٌات مٌزان المدفوعات،ًالنظام التجاري الدول،الخارجٌة

1
4
4
8
9
2

2

Bad samaritans : The myth of free trade and the
secret history of capitalism
Commerce international
Commerce international et environnement
Exportateurs : exporter, c'est bien, se faire payer,
c'est mieux !.. : techniques de sécurisation
financière des exportations
Gestion des opérations import-export : corrigés
La logistique du commerce extérieur en algérie :
théorie et pratique
La nouvelle théorie du commerce international

1
4
8

382/00036/1
382/00029/1
382/00014/1

 محمد،الزبٌري
التجارة الخارجٌة للشرق الجزائري
 محمد،عابد
التجارة الدولٌة
 أشرف، التعرٌفة العدلى، الصادرات الواردات، التجارة الخارجٌة: التجارة الدولٌة
 السوق العربٌة المشتركة وظاهرة العولمة،الجمركٌة

7

382/00048/1

 خالد,ًالسواع

3

 النظرٌة و تطبٌقاتها: التجارة الدولٌة
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التجارة الدولٌة  :فً ضوء الفقه اإلسالمً وإتفاقٌات الجات دراسة شحاتة ،محمد
مقارنة
السٌسً ،صالح الدٌن
التجارة الدولٌة و الصٌرفة اإللكترونٌة  :النظرٌات و السٌاسات
التجارة الدولٌة و المؤسسات المالٌة الدولٌة  :البنك الدولً-صندوق السرٌتً ,السٌد
النقد الدولً-مؤسسة التنمٌة الدولٌة
عبد العزٌز ،سمٌر
التجارة العالمٌة بٌن جات  94ومنظمة التجارة العالمٌة
التجارة العالمٌة واألعمال الختامٌة بٌن انتهاء الجات وقٌام منظمة عبد العزٌز ،سمٌر
التجارة العالمٌة
النجار ،فرٌد
التصدٌر المعاصر و التحالفات اإلستراتٌجٌة
عبد العزٌز ،سمٌر
التكتالت اإلقتصادٌة اإلقلٌمٌة فً إطار العولمة :
الكومٌسا..مجموعة ال..15أروبا الموحدة..المشاركة األوروبٌة
األفرٌقٌة المتوسطٌة..منطقة التجارة العالمٌة
الجات و الخصخصة  :الكٌانات االقتصادٌة الكبرى-التكاثر البشري عمر ،حسٌن
والرفاهٌة  :مشكالت اقتصادٌة معاصرة
حشاد ،نبٌل
الجات ومنظمة التجارة العالمٌة  :أهم التحدٌات فً مواجهة
االقتصاد العربً
عدون ،ناصر
الجزائر و المنظمة التجارة العالمٌة  :أسباب االنضمام-النتائج
المرتقبة ومعالجتها
النجار ,فرٌد
الحروب التجارٌة المعاصرة
أكٌوزٌ ،لماظ
الدول النامٌة و التجارة العالمٌة  :األداء و األفاق المستقبلٌة
عبدالرحٌم ،محمد
العولمة و التجارة الدولٌة
العفوري ،عبد الواحد
العولمة والجات  :التحدٌات و الفرص
خمش ،مجد الدٌن
العولمة وتأثٌراتها فً المجتمع العربً
حاجً ،فطٌمة
المدخل إلى تموٌل التجارة الخارجٌة
لعشب ،محفوظ
المنظمة العالمٌة للتجارة م ع ت
ابوصقر ،كامل
النماذج
زٌنً ,عبد الحسٌن
إحصاء التجارة الداخلٌة و الخارجٌة
أبو خضٌر ،أٌمن
إقتصادٌات التجارة الخارجٌة
الجداٌة ،محمد
تجارة إلكترونٌة
قابل ،محمد
تحرٌر التجارة الدولٌة بٌن التأٌٌد والمعارضة
عمارة ،رانٌا
تحرٌر التجارة الدولٌة وفقا إلتفاقٌة الجات فً مجال الخدمات "
" GATS
نصر الدٌن ،مروك
تسوٌة المنازعات فً إطار منظمة التجارة العالمٌة OMC :
المنظمة العربٌة للتنمٌة
تطوٌر األداء الجمركً واتفاقٌات منظمة التجارة العالمٌة  :أمثلة
االدارٌة
عربٌة مختارة
الصقار ،فؤاد
جغرافٌة التجارة الدولٌة
مسعداويٌ ،وسف
دراسات فً التجارة الدولٌة
مراد ،سامً
دور اتفاقٌة تحرٌر تجارة الخدمات الدولٌة ( الجاتس ) فً رفع
كفاءة أداء الخدمات المصرفٌة
لعرب ،مصطفى
سٌاسات و تخطٌط التجارة الخارجٌة
خالص ،صالح
فً اإلعالم التجاري والمفاوضات التجارٌة الدولٌة
عبد الصبور ،محسن
قواعد التصدٌر فً النظام التجاري العالمً الجدٌد  :دلٌل عملً
لرجل األعمال
سالمة ،مصطفى
قواعد الجات  :االتفاق العام للتعرٌفات الجمركٌة والتجارٌة
زٌدان ،أمال عبد الرحمن
مشاكل الطلب على الصادرات الصناعٌة المصرٌة  :فً ضوء
المتغٌرات الدولٌة والمحلٌة المستجدة
اللداس ،بهاجٌراث
مقدمة التفاقات منظمة التجارة العالمٌة
من ٌسحق من؟ الصراع التجاري فً صناعات التكنولوجٌا العالٌة تاٌسون ،لورا

4

382/00026/1

5

382/00068/1

4

382/00049/1

4

382/00028/1
382/00030/1

6
6

382/00005/1
382/00031/1

9
6

382/00037/1

2

382/00035/1

1

382/00018/1

12

382/00053/1
382/00002/1
382/00003/1
382/00038/1
382/00047/1
382/00069/1
382/00070/1
382/00062/1
382/00051/1
382/00006/1
382/00065/1
382/00044/1
382/00004/1

4
16
2
2
4
6
10
1
8
13
5
3
1

382/00040/1
382/00017/1

4
8

382/00027/1
382/00058/1
382/00055/1

1
5
5

382/00033/1
382/00013/1
382/00054/1

3
20
4

382/00039/1
382/00056/1

4
1

382/00012/1
382/00046/1

11
4
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منظمة التجارة العالمٌة
منظمة التجارة العالمٌة  :النظام الدولً للتجارة الدولٌة
منظمة التجارة العالمٌة  :آثار المنافسة الدولٌة المشكلة البٌئٌة
والتجارة العالمٌة
منظمة التجارة العالمٌة  :آثارها السلببٌة و اإلٌجابٌة على اعمالنا
الحالٌة والمستقبلٌة بالدول الخلٌجٌة و العربٌة
منظمة التجارة العالمٌة  :دلٌل لإلطار العام للتجارة الدولٌة
منظمة التجارة العالمٌة  :عرض تارٌخً تحلٌل لبنان ومنظمة
التجارة العالمٌة
منظمة التجارة العالمٌة  :نظامها القانونً و دورها فً تطبٌق
إتفاقات التجارة العالمٌة
منظمة التجارة العالمٌة و تحرٌر التجارة الدولٌة
منظمة التجارة العالمٌة و مؤتمراتها الوزارٌة
وقائع..مشاكل..تحدٌات
منظمة التجارة العالمٌة واقتصادٌات الدول النامٌة

الفتالوي ،سهٌل
سالمة ،مصطفى
بلٌح ،أحمد

382/00010/1
382/00022/1
382/00015/1

7
2
2

اللقمانً ،سمٌر

382/00023/1

7

382/00020/1 Bhagirath, Laldas
382/00016/1
حجازي ،المرسً

1
2

فهمً عمران ،جابر

382/00019/1

1

صفوت قابل ،محمد
عبد العزٌز ،سمٌر

382/00021/1
382/00009/1

4
6

العبادي ،عبد الناصر

382/00011/1

6

5
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عدد
النسخ

الشفرة

المؤلف

العنوان

13

381/00004/1 Plisson, Jean-Michel

201 Astuces pour gagner plus sur eBay

4
2
4

381/00007/1 Darmon, Karine
381/00008/1 Karp, David Aaron
381/00005/1 Anderson, Chris

Comment choisir son école de commerce?
eBay à 200 %
La longue traîne : la nouvelle économie est là !

4
5

381/00006/1 Smith, Rob
381/00001/1 Maréchal, gilles

4

381/00003/1 Guiomard, Gwenolé

2

381/00002/1 Troulet-Lambert,
Odile

Le commerce électronique
Les circuits courts alimentaires : bien manger dans
les territoires
Réussir les admissions parallèles dans les écoles de
commerce
UML et XML pour le commerce électronique

6
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اﻟﺘﺠﺎرة و اﻻﺗﺼﺎﻻت و اﻟﻨﻘﻞ

العنوان
Action et communication commerciale

المؤلف
Larmet-Demenay,
Carole

Banque d'épreuves communes PASS : Annales
du concours 2006 : sujets et corrigés officiels
E-Commerce Quels Faits ? Quels Effets ? :
6Séminaire de la direction des Statistiques
d'entreprises 6 décembre 2000

Initiation progressive à l'étude de cas
commerciaux
Moinet, François
Les produits fermiers : transformation et
commercialisation
Attelan, Franck
QCM de logique aux concours des écoles de
commerce, IAE, Masters
عبد ربه ،إبراهٌم
اإلحصاء الوصفً للتجارٌٌن
بسٌون ،عبدالحمٌد
البٌع و التجارة على اإلنترنت و فتح المتاجر اإللكترونٌة :
كٌف تبحث عن المعلومات و الخدمات على األنترنت؟

العولمة التجارٌة والقانونٌة للتجارة اإللكترونٌة
بحوث وأوراق عمل المؤتمر العربً الثانً التوجهات
المستقبلٌة لمنظمة التجارة العالمٌة  :الفرص والتحدٌات أمام
الدول العربٌة
رٌاضٌات األعمال للتجارٌٌن
عالم التجارة اإللكترونٌة
لوجٌستسات التجارة االلكترونٌة
مبادئ اإلحصاء للمهن التجارٌة

380/00020/1

1

380/00024/1

3

Cong.380/00002/ Institut National De la
1
Statistique et des
études économiques
Vazia, Cédric

التبادل التجاري  :األسس:العولمة والتجارة اإللكترونٌة
التجارة االلكترونٌة  :مفاهٌم و إستراتٌجٌات التطبٌق فً
المؤسسة
التجارة اإللكترونٌة
التجارة اإللكترونٌة
التجارة اإللكترونٌة
التجارة اإللكترونٌة
التجارة اإللكترونٌة
التجارة اإللكترونٌة
التجارة اإللكترونٌة  :اسرع الطرق إلى النجاح و الثروة
التجارة اإللكترونٌة  :المستقبل الواعد لألجٌال القادمة
التجارة اإللكترونٌة  :المفاهٌم-التجارب-التحدٌات-األبعاد
التكنولوجٌة والمالٌة والتسوٌقٌة والقانونٌة
التجارة اإللكترونٌة و األعمال اإللكترونٌة من منظور تقنً و
تجاري و إداري
التجارة اإللكترونٌة والتسوٌق اإلكترونً
التجارة واألعمال اإللٌكترونٌة المتكاملة فً مجتمع المعرفة

الشفرة

عدد
النسخ

1

380/00019/1

18

380/00022/1

1

380/00023/1

2

380/00021/1
380/00006/1

3
2

سلٌمان ،عبد العزٌز
بختً ،ابراهٌم

380/00014/1
380/00011/1

6
40

شناٌدر ،جاري
كتانه ،خٌري
ٌاسٌن ,سعد
برهان ،محمد
خطاب ،عامر
العالق ،بشٌر
عبدالوهاب ،أكرم
الطائً ،محمد
حماد ،طارق

380/00001/1
380/00025/1
380/00002/1
380/00004/1
380/00012/1
380/00013/1
380/00005/1
380/00026/1
380/00015/1

1
3
1
2
6
4
2
3
3

الطٌطً ،خضر

380/00003/1

1

نوري ,منٌر
النجار ،فرٌد

380/00031/1
380/00016/1

20
4

380/00018/1
Cong.380/00001/
1

5
4

380/00009/1
380/00017/1
380/00008/1
380/00007/1

4
2
4
5

عاشور ،شافع
المنظمة العربٌة للتنمٌة
االدارٌة
عبد الحمٌد ،سلطان
رضوان ،رأفت
إبراهٌم ،خالد
فلٌفل ,كامل

7
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مبادئ الرٌاضٌات للتجارٌٌن
مبادئ الرٌاضٌات للتجارٌٌن
مبادئ فً الرٌاضٌات للتجارٌٌن
مدخل الى التجارة االلكترونٌة
مقدمة فً الرٌاضٌات للتجارٌٌن

العطار ،لبٌب
عبد ربه ،إبراهٌم
هٌكل ،عبد العزٌز
أبو زلطة ،محمد
حسن ،امتثال

8

380/00029/1
380/00027/1
380/00028/1
380/00010/1
380/00030/1

5
1
2
3
3
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عدد
النسخ

الشفرة

3

388/00002/1

France, Commission Mobilité, transport et environnement : rapport
des comptes et de de la Commission des comptes et de l'économie
l'économie de
de l'environnement
l'environnement

4

388/00005/1

Guicheteau, Julie

4
3
2

388/00003/1
388/00001/1
388/00004/1

المؤلف

العنوان

Projets efficaces pour une mobilité durable :
facteurs de succès
 حمد،المشوخي
إقتصاديات النقل والمواصالت
 محمد،رياض
جغرافية النقل
 فريد،منصور
مقدمة في اقتصاديات النقل
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o test PDF Combine only
10ﻀﺎﺋﻲ
اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي و اﻟﺠﻮي و اﻟﻔ

المؤلف

العنوان
La vie de marins et son impact sur leur structure
familiale
L'acivite portuaire et maritime de l'algerie :
problemes et perspectives
Les métiers portuaires
إدارة و سياسات المواني البحرية
إقتصاديات النقل البحري
إقتصاديات النقل البحري
تخطيط النقل وسياساته ( :الفعاليات وعوامل الجدارة)
دور وأهمية النقل في تكوين أواصر اإلتحاد العربي  :الريادة-التطبيق

الشفرة

عدد
النسخ

387/00008/1 Ghodbane,
Chabane
387/00006/1 zohra, fatima
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387/00007/1 Tefli, Said
387/00001/1
هيكل ،شريف
387/00002/1
محمود ،أحمد
387/00003/1
اولولين ،كارلين
387/00005/1
ماهر ،شريف
387/00004/1
هيكل ،شريف

6
5
3
2
3
3
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10

o test PDF Combine only
11

ﻋﻠﻢ اﻟﻘﯿﺲ و اﻟﻤﻌﺎﻳﺮة

المؤلف

العنوان
Normaliser au nom du développement durable
الميزان في األقيسة و األوزان

Alphandéry, P
باشا مبارك ,علي
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الشفرة

عدد
النسخ

389/00002/1

4

389/00001/1

5

