
م
األجزاء المفقودةاألجزاء الموجودةعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتاب

1
1993محمد شمس الدينإدارة المرافئ واستثمارها ودورها اإلقتصادي

2
1998محمد المصري. دإدارة الفنادق

3
3محمد السبعاوي. دإدارة الخطر 

4
19982عادل أحمد حشيش. دأصول اإلقتصاد السياسي

5
1994منى قاسم. دالتلوث البيئي

6
2مايكل بيترز+ روبرت هيزريتشتنظيم المشروعات

7
1995جيرال سوانسون+ هاري فيجياإلفالس 

8
2003عبد السالم قحف. داألشكال والسياسات المختلفة لإلستثمارات األولية

9
2000طارق طه. دنظم المعلومات والحاسبات اآللية

10
1995منى قاسم. دصناديق اإلستثمار

11
2000الطبعة األولىعبد الباسط وفا. دسياسة تحطيم المشروعات من خالل األسعار

12
1999محمد مطر. دإدارة اإلستثمار

13
1994عمر سلمان. د+ سامي حاتم . دقضايا معاصرة في التجارة والتنمية

14
2001أمين حسين. داستراتيجيات التسويق في القرن الحادي والعشرين

15
1998موسى إبراهيم. د+محمد عبدهللا. دالعالقات اإلقتصادية الدولية

16
2002السيد عليوة. دالتجارة اإللكترونية ومهارات التسويق العلمي
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17
1993أحمد نور. دمحاسبة التكاليف من الناحية النظرية والتطبيقية 
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18
2003ضياء مجيد. دالخصخصة

19
2002محمود األشرم. د.أالمنظمات

20
أحمد أنور. د.أ+ محمد الفيومي. د.أاستخدام الحاسب في المحاسبة

21
2003يحيى عبد الغني أبو القتوح. دأسس وإجراءات دراسات جدوى المشروعات

22
2001وسام مالك. دالظواهر النقدية على المستوى الدولي

23
1995أحمد محمد العناني. دمقدمة في اإلقتصاد الكلي

24
20022إسماعيل ابراهيم البدوي. دعناصر اإلنتاج في اإلقتصاد اإلسالمي واإلقتصاد الوضعي

25
1998أحمد محمد المصري. دإدارة شركات المقاوالت

26
1993عبد الغني بسيوني عبد هللاأصول علم اإلدارة العامة

27
2003صالح الشنواني. دإدارة األفراد والعالقات اإلنسانية 

28
2002محمود األشرم. د.أالتنمية الزراعية المستدامة

29
1999فريد النجار . دتكنولوجيا السلوكيات اإلقتصادية والتنظيمية 

30
1998أحمد محمد المصري. دإدارة المستشفيات 

31
منير هندي.دالفكر الحديث في إدارة المخاطر

32
2002كمال الدين دهاوي+ كمال أبو زيد.دمحاسبة التكاليف

33
2001التنظيم الصناعي والبيئي

34
2003صالح الدين السيسيالشركات متعددة الجنسيات 

35
2002عبد الغفار حنفي. دإدارة المشتريات والمخازن



36
1992سامي حاتم. دالمجتمعات الجديدة طريق للتنمية اإلقتصادية 

37
1997منى قاسم. داإلصالح اإلقتصادي
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38
1998فريد النجار . دإدارة منظومات التسويق العربي والدولي

39
1998صالح خليل أبو أصبع. دالعالقات العامة واإلتصال اإلنساني

40
1998محمد جودت ناصصر. دالدعاية واإلعالم والعالقات العامة

41
1998هويدا مصطفى.داإلعالن في األنظمة اإلذاعية المعاصرة

42
2003عبد العزيز شرف. دنماذج اإلتصال في الفنون واإلعالم والتعليم 

43
2000تيسير ابو عرجة. ددراسات في الصحافة واإلعالم 

44
حمدي العاني.دأساسيات علم اإلقتصاد

45
أحمد بدر. د(دراسات في اإلتصال والدعاية الدولية )اإلعالم الدولي 

46
2002موفق محمد عبده. دحماية المستهلك في الفقه اإلقتصادي اإلسالمي

47
2000محمد بن علي العقال. دالسوق اإلسالمية المشتركة

48
2000محمد عبد اللطيف. داإلتجاهات المعاصرة في إدارة المرافق العامة اإلقتصادية

49
رسمية قريقاس. د+ عبد الغفار حنفي. دأساسيات اإلستثمارات

50
2عبد الغفار حنفي. دبورصة األوراق المالية

51
حمدي أمين عبد الهادي. دإدارة شؤون موظفي الدولة 

52
2طارق طه. دإدارة الفنادق

53
مجدي شهاب وآخرون. دأصول اإلقتصاد السياسي

54
عبد السالم قحف. دنظريات التدويل وجدوى اإلستثمارات األجنبية 



55
محمد بو مخلوف. دالتوطين الصناعي وقضايا التنمية في الجزائر

56
مجدي الدين خمش. دأزمة التنمية العربية

57
يسري الجوهري. دالجغرافيا اإلقتصادية
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58
فريد النجار . دتسويق الصادرات العربية 

59
صالح الدين السيسيالبورصات واألوراق المالية

60
أحمد عبد الرحمن الملحة. دحظر إستغالل المعلومات الغير معلنة

61
(آخرون)حسام بن طالل وأسواق النفط والمال إلى أين

62
أحمد حسين. دأساسيات اإلستثمارات

63
عبد الباسط وفا. دمؤسسات رأس المال المخاطرة

64
مغاوري ذياب. داإلدارة اإلستراتيجية وإدارة األزمات 

65
2002عبد السالم قحف. دأساسيات التنظيم واإلدارة

66
عبد الفتاح الصحن. دالمبادئ المحاسبية بين النظرية والتطبيق 

67
عبد الفتاح حنفي. دإدارة المصارف 

68
سعفق الركيبي. د+ شذى الخطيب. دالعولمة المالية ومستقبل األسواق العربية لرأس المال

69
محمد بدوي. د+ أحمد شحاتة.دالمحاسبة المالية المتقدمة

70
عبد الحي مرعي. دفي المحاسبة المالية المتقدمة

71
سمير محمد. د+كمال الظواهري. دنظم المعلومات المحاسبية 

72
علي الشرقاوي. دإدارة النشاط اإلنتاجي

73
أحمد المصري. دإدارة المزارع 



74
صالح الشنواني. داألصول العلمية للشراء والتخزين

75
صالح الدين السيسي.دالقطاع المصرفي واإلقتصاد الوطني 

76
حازم الببالوي. داصول اإلقتصاد السياسي

77
طارق حجيالتحول المصيري

األجزاء المفقودةاألجزاء الموجودةعدد النسخسنة اإلصدارالطبعة أو الجزءاسم المؤلفاسم الكتابم

78
(آخرون)وليد عبد الحيآفاق التحوالت الدولية المعاصرة

79
محمد متولي غنيم. دالوضع الراهن واحتماالت المستقبل 

80
حسني علي خربوش. دتنسيق النقابات العامة بين الدول العربية

81
محمد السيد أرنقوططرق اإلستفادة من القمامة والمخلفات الصلبة والسائلة

82
2فريد النجار . دإدارة االعمال اإلقتصادية والعالمية

83
عبد الحسين وادي العطية. داإلقتصاديات النامية أزمات وحلول

2003محمد سعيد سلطان. دالسلوك التنظيمي84
من (1- 5)لكل جزء2صالح عباس. أالخصخصة المصطلح والتطبيق85

2001أمين حسين. دإدارة األعمال وتحيات القرن الحادي والعشرين86

1996عبد النعيم مبارك. دإقتصاديات النقود والصرفية87
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