
قائمة الوثائق

الرقم اإلستدالليعنوان الوثیقة الجماعة/المؤلف
11 - 9320/547 تشومسكي نعوم

320/178 الخدیعة المراعبة2001 سبتمبر 11 میسان تییرى

900/352 سنوات في تل أسود7 الفتیان أحمد مالك

1945965/09 ماي 8 رخیلة عامر

a parenthese des pouvoirs publics constitutionnls de 
1992a 1998

965/124 boussoumah mouhamed

A Study of the efficiency of primary education in iraq000/86 Fernandes H.J.X

900/104آل سعود أمریكا االحتالل السمان نبیل

020/17أمن الوثائق حموده محمود عباس

351/20لما تقولون ماالتفعلون مایستر دیفید

301/53ممارسة الخدمة االجتماعیة التنمویة عبداهللا محمد عبد الفتاح

375/58من مناھج التفسیر زغلول الشحات السید

301/31من أجل علم اجتماع سیاسي بیار كوت جان

320/700من أصول الفكر السیاسى اسماعیل فضل اهللا محمد

900/317من مفكرة إسحاق رابین رابین إسحاق

301/83من االستبداد الشرقي الى النظام العالمي الجدید بوقرة بلقاسم

321/45الى الوحدة...من التجزئة  البیطار ندیم

320/148من التطبیع الى االنتفاضة صراع و مقاومة سید أحمد رفعت

321/55من الدبلوماسیة الى االستراتیجیة العكرة اودینس

320/376من الحرب الى سیاسة االحزاب غولدمان رالف م

320/551من الیھودیة الى الصھیونیة السحمراني أسعد

320/508من الفكر الحر الى العلمنة دونوروا ل

من تراث الفقھ السیاسي قواعد السیاسة الشرعیة في تعیین موظفي الدولة في 
اإلسالم

324/87 أبو حجیر مجید محمود سعید

900/324طریق بیغن الى القاھرة... من تسویة الى حلف  شوفاني الیاس

324/74من یموت ؟ وولفینغر ریموند

320/83من یحكم العالم سرا عبد الحكیم منصور

920/03من یھزم یلتسین ؟ لسنیك رنیاتا

320/498من سیھزم یلتسین؟ لسنیك ریناتا

920/05من قیادة الجیش الى رئاسة الجمھوریة طوق جوزیف الخوري

320/464من قریب مناطق رمادیة سالمة سالمة احمد

320/264من قضایا الفكر السیاسي المواطنیة أنموذجا عروسي سھیل

965/07من قضایا تاریخ الجزائر المعاصر میاسي إبراھیم

965/97من وحي الذكرى جامعة الحاج لخضر

965/74من وحي البصائر الحسني محمد الھادي
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320/375أنماط االستیالء على السلطة في الدول العربیة زرتوقة صالح سالم

320/332أمتنا و الشرق األوسط الكبیر جذور الھیمنة و مشروع النھضة األنصاري عادل

900/284مؤامرة أم  مراجعة أحمد مكرم محمد

920/23مؤامرة من خلف الستار مجموعة حواركم للصحافة

900/05مؤامرة كناریس ضللي عبد القادر

320/566مناقشات و أحادیث عامل مھدي

375/25مناھج  البحث العلمي و طرق اعداد البحوث بوحوش عمار

375/07مناھج البحث عنایة غازي حسین

375/16مناھج البحث العلمي البطش محمد ولید

375/11االحصاء في البحث العلمي: مناھج البحث العلمي  أبو زینة فرید كامل

375/47مناھج البحث العلمي و تطبیقاتھا في االعالم و العلوم السیاسیة الطائي مصطفى حمید

375/32مناھج البحث في العلوم السیاسیة ربیع محمد محمود

375/19مناھج التفكیر و قواعد البحث في العلوم االنساینة و االجتماعیة شیا محمد

375/34مناھج في البحث االجتماعي جود ولیام ج

375/01مناھج و طرق البحث العلمي الدعلیج ابراھیم بن عبد العزیز

1962965/51-1956مؤتمر الصومام و تطور ثورة التحریر الوطني الجزائریة  أزغیدي محمد لحسن

900/366أمتي بین حربین حرب حزیران وحرب رمضان العادل فؤاد

320/462منع انتشار االسلحة النوویة و الكیمائیة و البیولوجیة فورسبرج راندال

330/17منظمة التجارة العالمیة عمران جابر فھمى

330/46منظمة التجارة العالمیة اللقماني سمیر

321/51االوروبي-منظمة التحریر الفلسطینیة و الحوار العربي  الدجاني أحمد صدقي

330/121منظمة الوحدة االفریقیة المخادمي عبد القادر رزیق

375/02منھج البحث المقارن بكر عبد الجواد

100/08منھج البحث عن المعرفة عند الغزالي باسیل فكتور سعید

375/20منھجیة البحث العلمي للجامعیین شروخ صالح الدین

375/52منھجیة البحث العلمي في العلوم االنسانیة أنجرس موریس

375/49منھجیة البحث في العلوم االجتماعیة و االداریة العساف احمد عارف

375/13منھجیة البحث في العلوم السیاسیة و االعالم مصباح عامر

920/16أمینة المفتي الفالوجي فرید

330/68ألیات العولمة اإلقتصادیة و أثارھا المستقبلیة في االقتصاد العربي التكریتي ھیفاء عبد الرحمن یاسین

324/11آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري بوقفة عبد اهللا

320/734أمیركا االمبراطوریة المضطربة دلول محسن

320/748ملحق موسوعة السیاسة لكیالي عبد الوھاب

325/23أمریكا تغزو الخلیج

320/477أمریكا ھذا الرقم المستحیل البرازي تمام

321/60أمریكا و السالم في الشرق االوسط تشیرجي دان

327/71أمریكا و السعودیة بریس ریتشارد
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327/112أمریكا و العالم سعید عبد المنعم

320/162وما بعدھا.. أمریكا و العالم الحرب الباردة  سعید عبد المنعم

327/88)عالقة حمیمة ( أمریكا و إسرائیل  و-بول جورج 

327/155اسرائیل عالقة حمیمة-أمریكا و و.بول جورج 

321/117أمركة النظام العالمي صلوح فوزي

330/29مأزق العولمة طاقة محمد

900/17ملف االنتفاضة القطان أحمد

900/301ملف الثمانینات عن أعمال المخابرات الجزائري سعید

2900/214ج+1ملف التسعینات عن أعمال المخابرات ، ج الجزائري سعید

Abus de biens sociaux330/154 Médina Annie

320/701ال سكوت بعد الیوم فندلي بول

900/62مالذي یریده العم سام حقا تشومسكي ناعوم

320/659ماذا بعد العراق ؟ البیلى عادل عباس

900/57ماذا یرید العم سام؟ تشومسكي نعوم

320/36مابعد العولمة النشار مصطفى

330/06ماركس و نقده السیاسة توزیل اندریھ

320/122ماضي المستقبل بودبوس رجب

900/268ماستریخت و الصراع األوروبي االمریكي الخفي الجزار جعفر

900/14ماقبل التاریخ سحنوني محمد

320/219ماھیة المعاصرة البشرى طارق

1949320/05ماوتسي تونغ و الثورة الصینیة  سوین ھان

320/63ماوراء السالم نیكسون ریتشارد

900/189مذابح البوسنة و الھرسك طایل فوزي محمد

965/76مذكرات من مسیرة النظال و الجھاد الحسني عبد الحفیظ أمقران

965/106مذكرات محمد الرایس من الصخیرات إلى تازمامارت جماھیري عبد الحمید

965/66ومنھم من ینتظر)  عبد الرحمان كریمي (مذكرات النقیب  سي مراد  حنفي ج

965/58مذكرات الرائد محمد صایكي  شھادة ثائر من قلب الجزائر الیزیدي محمد

965/92مذكرات الرائد عثمان سعدي بن الحاج بن الحاج عثمان سعدي

965/71مذكرات ثمینة لمجاھد من غرب الجزائر   صراع مع االقدار و اللیالي بوطبل ابن العربي عبد القادر

900/195مذكرات جورج شولتز اضطراب و نصر دبور محمد محمود

320/575مذكرات في النظم السیاسیة الزائدى محمد فرج

900/10مذكراتي بن الحسین عبد اهللا

965/118نماذج من الكفاح الجزائري القدیم ضد الھیمنة الرومانیة عبد الغني محمد السید محمد

327/41نماذج من العلمانیة في الفكر العربي الحدیث و المعاصر ماضي أحمد

070/36نماذج االتصال شرف عبد العزیز

900/06لبنان أبو العینین حسن سید أحمد

327/15لبنان قادري حسین

3



070/40مبادئ  في العالقات العامة الحلبي حسن

320/367مبادئ أساسیة في العلوم السیاسیة طشطوش ھایل عبد المولى

330/126مبادئ االقتصاد السیاسي دویدار محمد

070/18مبادئ العالقات العامة في البلدان النامیة التھامي مختار

320/534مبادئ العلوم السیاسیة الخطیب محمد فتح اهللا

320/34مبادئ العلوم السیاسیة بدوي محمد طھ

351/32مبادئ ادارة االزمات االستراتیجیة و الحلول الھدمي ماجد سالم

351/22مبادئ علم االدارة العامة الطماوي سلیمان محمد

301/69مبادئ علم االجتماع

330/22مبادئ علم االحصاء عبد ربھ ابراھیم على ابراھیم

320/351مبادئ علم السیاسة سعد إسماعیل على

327/67مبادئ في العالقات الدولیة من النظریات الى العولمة منذر محمد

965/48آثار االمام عبد الحمید بن بادیس من تراثنا االسالمي

320/238أثار التخلف فى البحث العلمى عیسى ابراھیم

965/46آثار اإلمام البشیر اإلبراھیمي اإلبراھیمي أحمد طالب

327/166مبدأالتدخل  و السیادة لماذا؟ و كیف ؟ أوصدیق فوزي

900/143نحن و العالم و نحن و أنفسنا نافع ابراھیم

320/157أبحاث في السیاسة و القانون حطیط كاظم

965/40أبحاث و آراء في تاریخ الجزائر سعد اهللا أبو القاسم

965/03 )1962 - 1830( أبحاث و دراسات في تاریخ الجزائر المعاصر  ھالل عمار

375/55أبجدیات المنھجیة في كتابة الرسائل الجامعیة غربي علي

900/116)االمیر(نیقوال ماكیافللى دراسة تحلیلیة محورھا كتاب  الزقزوقي محمد مختار

000/43نحو التربیة االسالمیة الحرة في الحكومات و البالد االسالمیة الندوي ابو الحسن علي الحسني

375/31نحو الجامعة الجزائریة بن أشنھو مراد

330/164نحو استراتیجیة بدیلة للتنمیة الشاملة الكواري علي خلیفة

070/46نحو اعالم اسالمي جریشة علي

330/13نحو تنظیم إقتصادي دولي جدید كاشیر عبد القادر

965/32نحو تأصیل إسالمي لتاریخ الجزائر أصالة و تغریب فركوس صالح

320/338نحو ثقافة سیاسیة جدیدة خلیل خلیل أحمد

324/21نحو دبلوماسیة عربیة معاصرة الحسن یوسف

324/84نحو دیمقراطیة تكاملیة نعمان عصام

320/726نحو خطاب سیاسي دیمقراطي ابو داھود یوسف جمیل

320/653نحو رؤیة استراتیجیة عربیة موحده إزاء قضایا العصر مومني صایل

320/152نحو علم لدراسة المستقبل العاصى یوسف

320/324نحو فلسطین دیمقراطیة رشید محمد

321/12نیویورك ھل تحترق كولینز الري

330/37أثر السیاسات المالیة الشرعیة فى تحقیق التوازن المالى العام فى الدولة الحدیثة الطوابى محمد حلمى
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330/71أثر السیاسات االقتصادیة في أداء المصارف التجاریة فھد نصر حمود مزنان

320/406أبرز قضایا السیاسة الدولیة المعاصرة خضراوي ھادي

320/62أبطال من التاریخ مختصر قصة الحضارة دیورانت ویل

920/33نساء جاسوسات تادرس خلیل حنا

301/29نشاة الدین بین التصور االنساني  و التصور االسالمي مصطفى حسن علي

320/471نشاة الفكر السیاسي و تطوره في االسالم شرف محمد جالل

327/73نزاعات الحدود العربیة المخادمي عبد القادر رزیق

965/27نضال شعب من أجل التحریر بریستیر إیفھ

900/149نصر بال حرب نیكسون ریتشارد

320/607نشوء الفكر السیاسي اإلسالمي من خالل صحیفة المدینة الحمیدي خالد بن صالح

900/89نشوء و سقوط القوى العظمى كیندي بول

900/196نشوء و سقوط القوى العظمى كینیدي بول

330/133اشكال االنتاج ما قبل الراسمالیة: نصوص حول  ماركس كارل

1914965/20- 1830نصوص سیاسیة جزائریة في القرن التاسع عشر  قنان جمال

1900965/82-1830نصوص و وثائق في تاریخ الجزائر المعاصر زوزو عبد الحمید

1320/307نقد العقل العربي  الجابري محمد عابد

320/567نقد الفكر الیومي عامل مھدي

327/170نقطة الالعودة كیمب جیفري

020/37نظم المعلومات االستراتیجیة الزعبي حسن علي

020/51نظم المعلومات و المجتمع ابراھیم ھانم عبد الرحیم

070/53نظم االتصال رشتى جیھان احمد

324/71نظم االستخبارات عند العرب و المسلمین عبد الغني عارف

321/104نظم الحكم الحدیثة ستیوارت میشیل

321/41نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزیانیة بوزیاني الدراجي

020/46نظم ادارة قواعد البیانات الخصائیي المكتبات و المعلومات شاكر على كمال

324/86نظام األحزاب السیاسیة في الجزائر زغدود علي

324/05نظام انتخاب رئیس الجمھوریة في الجزائر إدریس بوكرا

321/81نظام الحكم في اإلسالم السیاسة الشرعیة المومني أحمد محمد خلف

321/62نظام الحكم في الوالیات المتحدة األمریكیة إلویتز الري

321/61نظام الحكم في اسرائیل متولى عبد الحمید

327/02نظرات في العالقات الدولیة شلبي السید أمین

324/46نظریات المنظمة الھاشمي لوكیا

320/283نظریات التنمیة السیاسیة المعاصرة عارف نصر محمد

327/122نظریات التحلیل االستراتیجي و االمني للعالقات الدولیة مصباح عامر

327/43نظریات السیطرة األستراتیجیة و صراع الحضارات الحدیثي عباس غالي

324/19نظریات تحلیل التكامل الدولي مصباح عامر

321/29نظریة المنظمة الدولیة الفتالوي سھیل حسین
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330/02نظریة المحاسبة القاضي حسین

320/557نظریة السلطة في القرآن الكریم الشبلي سعید

327/20نظریة القوة في اإلتصال اإلنساني سعد إسماعیل

327/116نظریة العالقات الدولیة حسین عدنان السید

321/15نظریة العقد السیاسي الشھاوي طارق عبد الحمید

320/725نعوم  تشومسكي الدول الفاشلة تشومسكي نعوم

900/224نھایة التاریخ  و خاتم البشر فوكویاما فرانسیس

320/603نھایة التفكیر الشوباشى شریف

900/294نھایة الحرب الباردة و العالم الثالث ھالیدي فرید

965/114اتفاقیات ایفیان: نھایة حرب التحریر في الجزائر  بن خدة بن یوسف

320/102نھضة الیابان ایشین ثورة المایجي

320/447أبو جھل یظھر فى بالد الغرب شلبى عبد الودود

965/100لیل االستعمار عباس فرحات

301/95میالد مجتمع شبكةالعالقات االجتماعیة شاھین عبد الصبور

320/153أخالق رجال السیاسة المحالوى حنفى

051/01مجلة العلوم اإلجتماعیة واإلنسانیة جامعة باتنة

051/01مجلة العلوم اإلجتماعیة واإلنسانیة جامعة باتنة

051/01مجلة العلوم اإلجتماعیة واإلنسانیة جامعة الحاج لخضر

320/633محنة أمة الفقى مصطفى

920/42لینین شوب دیفید

320/650محمد صلى اهللا علیھ و سلم في نظر المفكرین الغربیین الصدیق محمد الصالح

327/177مجلس التعاون الخلیجي من منظور العالقات الدولیة شفیق علي

327/153مجلس التعاون الخلیجي و مستقبلھ ساعاتي أمین

000/13مجمع اللغات السابق جروان

المركز الدولي لمصر و السودان و قناة  : 1مجموعة الوثائق السیاسیة ،ج
السویس

900/122 البراوي راشد

900/08أیام الحجارة عبد الصمد ندى

965/87أیام خالدة في حیاة الجزائر صدیق محمد الصالح

301/56مجاالت العمل االجتماعي الغرایبة فیصل

900/230مجانین السالم ھالتر ماریك

320/521مجابھة الغزو الثقافى االمبریالى الصھیونى للمشرق العربى ضاھر مسعود

324/10مداخل اإلنتقال إلى الدیمقراطیة في البلدان العربیة الشطي إسماعیل

320/539أحادیث سیاسیة غالى بطرس بطرس

375/33محاضرات في منھجیة البحث االجتماعي عصار خیر اهللا

320/415محاضرات في نظریة الحریات العامة ملحم حسن

000/62محاضرات في النصرانیة أبو زھرة محمد

321/153محاضرات في النظم السیاسیة المقارنة عواد تیسیر

321/69دراسة : مخاطر أسلحة الدمار الشامل اإلسرائیلیة على األمن القومي العربي  بیومى عمرو رضا
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في ضوء انھیار مصداقیة مجلس األمن في ظل النظام الدولى الجدید المزعوم

320/19محاكمة الصھیونیة االسرائیلیة غارودي روجیھ

900/278محاكمة جارودي

مخبر تطویر نطم الجودة في مؤسسات التعلیم العالي و الثانوي   اصدارات 
المخبر

301/41 فرحاتي العربي

000/61مختصر الدراسات االمنیة للمركز العربي للدراسات االمنیة و التدریب سلطان عماد الدین

020/21مدخل لدراسة المكتبات و علم المعلومات قاسم حشمت

330/73مدخل لعلم اإلقتصاد بن حمود سكینة

070/45مدخل الى لغة االعالم كرم جان جبران

320/518مدخل الى األمن القومي العربي في عالم متغیر مھنا محمد نصر

320/472مدخل الى النظریة السیاسیة الحدیثة مھنا محمد نصر

330/47مدخل الى االقتصاد السیاسي بن أشنھو عبد اللطیف

375/39مدخل الى البحث في العلوم التربویة االجتماعیة الكیالني عبد اهللا زید

320/25مدخل الى العلوم السیاسیة بدوى محمد طھ

327/200مدخل الى ادارة النزاعات الدولیة بوعشة محمد

900/111مدخل الى تاریخ المغرب العربي الحدیث الزبیري محمد العربي

320/284مدخل الى علم التنمیة حالوة جمال

000/50مدخل الى علم التفسیر التلوع ابو بكر ابراھیم

320/237مدخل الى علم السیاسة مینو جان

070/07مدخل الى علم الصحافة أبوزید فاروق

327/225مدخل الى علم العالقات الدولیة مھنا محمد نصر

327/110مدخل الى علم العالقات الدولیة بدوي محمد طھ

327/143مدخل الى علم العالقات الدولیة  في عالم متغیر مھنا محمد نصر

320/305مدخل علم السیاسة الخطایبة صایل زكي

330/104مدخل في االقتصاد بن عصمان محفوظ

320/485مدخل فى العلم بالسیاسة اشتي فارس

323/12مدخل إلى الحریات العامة و حقوق اإلنسان خضر خضر

330/42أیدیولوجیا العولمة عبد اهللا عبد اهللا عثمان

320/313لیس بالعلم وحده بوش قانقر

324/38لحزب الحر الدستوري التونسي مناصریة یوسف

330/132مخططات اسرائیل االقتصادیة في ضوء معاھدة الصلح المنفرد جبور سمیر

965/15آراء سیاسیة و قانونیة في بعض قضایا األزمة صدوق عمر

900/251آراء في محاضرات جقي احسان

301/25آراء في االعداد النموذجي لرجل األمن ...المركز البعربي للدراسات االمنیة و الت

320/07أراء في فقھ التخلف العرب و الغرب في عصر العولمة النقیب خلدون حسن

070/22مراكز المعلومات الصحفیة عبد الھادى محمد فتحى

020/29مراكز المعلومات تنظیمھا و ادارتھا و خدماتھا أثرتون بولین

320/55مربع االرھاب العمر عامر مخیف
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320/545مرجعیات الفكر التنموي و إمتداداتھا المعاصرة یونس عبد الزھرة فیصل

320/646أرض المیعاد و الدولة الصلیبیة مكدوجال والتر.أ

920/07مرضى حكموا العالم

Anthropologie et marxisme327/349 Abeles Marc

900/167أروبا و المشرق العربي من البلقنة الى اللبننة قرم جورج

320/165أزمات النظام العربى و ألیات المواجھة زھران جمال على

900/280أزمة المیاه في العالم العربي عیسى ابراھیم سلیمان

900/240أزمة االسالم السیاسي في السودان علي حیدر ابراھیم

321/39أزمة الدیمقراطیة في الوطن العربي مركز دراسات الوحدة العربیة

320/569أزمة الحضارة العربیة أم أزمة البرجوازیات العربیة عامل مھدي

100/29أزمة الرشدیة العربیة تركي ابراھیم

1715000/92 - 1680أزمة الضمیر األوربي  ھازار بول

1957900/32-1954أزمة السویس  سالم لطیفة محمد

320/129أزمة العروش صدمة الجیوش ھیكل محمد حسین

301/86أزمة الفكر الحدیث  و مبررات الحل االسالمي مدني عباسي

900/262أطلس الوطن العربي جدار محمد

320/244مطلع الفجر شاكر فؤاد

070/19مساءلة االعالم العیاضي نصر الدین

301/64أسالیب التنشئة االجتماعیة االسریة  و دوافع االنجاز الدراسیة الزلیتني محمد فتحي

375/48أسالیب البحث العلمي علیان ربحي مصطفى

375/04أسالیب البحث العلمي  في العلوم االنسانیة و االجتماعیة المغربي كامل محمد

375/40طرقھ االحصائیة-  أدواتھ - مفاھیمھ : أسالیب البحث العلمي  عطوي جودت عزت

375/09أسالیب البحث العلمي في العلوم االنسانیة و االجتماعیة المغربي كامل محمد

965/67مساجد مدینة الجزائر و زوایاھا و أضرحتھا  في العھد العثماني بن حموش مصطفى

020/56مصادر المعلومات  التقلیدیة و االلكترونیة قندیلجي عامر

020/49مصادر المعلومات من عصر المخطوطات الى عصر االنترنت قندیلجي عامر ابراھیم

020/44مصادر المعلومات المرجعیة في االنسانیات عبد الھادي محمد فتحي

020/10مصادر المعلومات في المكتبات عمر أنور

020/24مصادر المعلومات و تنمیة مقتنیات المكتبات قاسم حشمت

000/44مصادر التعلم علیان ربحي

324/89مسارات النخب السیاسیة اللحیة الحسن

330/75أساسیات المحاسبة المالیة عبد اللطیف ناصر نور الدین

375/54أساسیات البحوث االعالمیة و االجتماعیة حجاب محمد منیر

330/89أساسیات التسعیر في التسویق المعاصر عبیدات محمد إبراھیم

301/72أساسیات الدفاع االجتماعي في الخدمة االجتماعیة عبد اللطیف رشاد أحمد

320/167أساسیات الرأى العام حجاب محمد منیر

TQM351/12أساسیات ادارة المجموعة الشاملة    أبو النصر مدحت

8



مساھمة في تاریخ المقاومة الجزائریة لجنة مساندة ضحایا القمع المرافعة 
الكبرى

965/105 وقواق عبد القادر

330/129مساھمة في دراسة السایسات العامة في المغرب مجموعة مؤلفین

920/15؟..مشاھیر حركوا العالم  الجزائري سعید

900/217مسائل مرحلیة في النظال العربي جاسم عزیر السید

327/220مسائل الصراع العربي الصھیوني المحمود ابراھیم مصطفى

مستقبل المدنیة و النمو االقتصادي في ظالل محمودیة الموارد و النظم 
الطبیعیة

330/53 جرار عادل أحمد

320/757مستقبل االمن القومي العربي الحمد جواد

مستقبل العالقات الدولیة من صراع الحضارات إلى أنسنة الحضارة و ثقافة 
السالم

327/33 سعدي محمد

100/14مستقبل الفلسفة العربیة خلیل خلیل أحمد

320/177مستقبل اسرائیل بیریز شمعون

320/571مستقبل حوار الحضارات في ظل العولمة عمراني عبد المجید

320/88أسیا الصغرى فى العصور الوسطى المغربي محمد عبد الشافى

327/149آسیا و التحوالت العالمیة سلیم محمد السید

320/452مصیر لبنان في مشاریع المجذوب محمد

327/45مصیر فلسطین زكا طنسي

900/60مصر و القرن الواحد و العشرون ھیكل محمد حسنین

900/182أسرار المحاكمات السیاسیة العیساوي علي عبد العال

320/373أسرار المطبخ السیاسى راغب نبیل

320/502أسرار و أھداف العالقة االمریكیة مع واقع االمة العربیة حامد فوزى

مشروع النھوض العربي أو أزمة االنتقال من االجتماع السلطاني الى 
االجتماع الوطني

320/616 كوثراني وجیھ

320/229مشروع الشرق األوسط األشھب نعیم

327/74مشروع الشرق األوسط الكبیر المخادمي عبد القادر رزیق

320/524مشروع رؤیة جدیدة للفكر العربي في العصر الوسیط تیزیني طیب

320/762أسس مفھوم الحضارة فى االسالم الخطیب سلیمان

320/455أسس النظریة السیاسیة ر-جریقز ه 

375/29أسس البحث العلمي سالطنیة بلقاسم

375/28أسس البحث العلمي العداد الرسائل الجامعیة ابراھیم مروان عبد المجید

000/23أسس التعلیم في الطفولة المبكرة بروس تینا

322/01أسس الجیوبو لتیكا دوغین الكسندر

375/44أسس بناء المناھج التربویة  و تصمیم الكتاب التعلیمي الخوالدة محمد محمود

100/09مصطلحات الفلسفة في التعلیم العام ...المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و ا

965/19 م1954-  ه 1374مصطفى بن بولعید و الثورة الجزائریة  جمعیة أول نوفمبر

330/165مشكالت التنمیة في البلدان العربیة و أثر الدیون الخارجیة في تفاقمھا األسود محمد الھادي صالح

320/371مشكالت الشرق االوسط الوطن العربي علوان ابراھیم

301/85مشكلة الطالق في المجتمع الجزائري كمال مسعودة
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020/43مشكلة قواعد البیانات بن یونس عمر محمد

320/722مشكلة فلسطین و االتجاھات الدولیة یحي جالل

320/537أطفال االرھاب عبد الجواد عصام

301/63أطفال الشوارع عالم نماصر

301/68أطفال الشوارع  المشكلة و طرق العالج موسى أحمد محمد

301/93أطفال اإلرھاب عبد الجواد عصام

900/162أشھر االغتیاالت السیاسیة في العالم الخیر ھاني

301/24أصول االجتماع السیاسي محمد محمد علي

330/51أصول االقتصاد السیاسي عوض اهللا زینب حسین

330/58أصول االقتصاد العام شھاب مجدي

351/10أصول التفاوض أبو شیخة نادر أحمد

324/66أصول العمل الدبلوماسي و القنصلي زھرة عطا محمد صالح

100/04أصول الفلسفة العربیة قمیر یوحنا

301/39أصول علم اإلجتماع السیاسي اسماعیل قبارى محمد

330/102أسواق المال و المؤسسات المالیة النجار فرید راغب

320/274مكافحة اإلرھاب في االستراتیجیة األمریكیة الیاسري یاسین طاھر

900/314مقاالت في الدعایة الصھیونیة و حرب اكتوبر العویني محمد علي

327/194مقاربات دبلوماسیة لنزاعات اقلیمیة و دولیة صلوخ فوزي

1962965/45 - 1830مقاربات في تاریخ الجزائر  میاسي إبراھیم

327/207مقاطعة العرب السرائیل ابو زید محمد عبد الحمید

320/113مقدمة الى العلوم السیاسیة بدوى محمد طھ

375/27مقدمة في مناھج البحث العلمي حالق حسان

020/31مقدمة في نظم المعلومات االداریة و الحاسبات االلیة طھ طارق

330/14مقدمة في االقتصاد یسري عبد الرحمن

330/139مقدمة في التامین ھیكل عبد العزیز فھمي

100/15مقدمة في الفلسفة االسالمیة الشیباني عمر التومي

301/20مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري السویدي محمد

020/26مقدمة في علم المعلومات عبد الھادي محمد فتحي

070/01مقدمة في وسائل االتصال الجماھیریة دلیو فضیل

020/33مقدمة إلى نظم المكتبة المبنیة على الحاسوب اتیم محمود أحمد

1974900/79-1964مقررات المجلس الوطني الفلسطیني  حمید راشد

لقضیة الفلسطینیة في ایدیولوجیة البورجوازیة اللبنانیة مدخل الى نقض الفكر 
الطائفي

320/570 عامل مھدي

965/75مع االمیر عبد القادر بوجیر أدریان بیر

965/01مع تاریخ الجزائر في الملتقیات الوطنیة و الدولیة بو عزیز یحیى

320/254أعمال الدولة في ظل اإلحتالل الجبورى خلف رمضان محمد

320/399أعمدة االستعمار االمیركى و مصرع الدیموقراطیة في العالم الجدید بیرلو فیكتور

320/32معالم الدولة الحدیثة رؤیة معاصرة االقداحى ھشام محمود
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320/09معالم الدولة القومیة الحدیثة رؤیة معاصرة االقداحى ھشام محمود

 1989 م في الملتقى األول في باتنة سنة 1954معالم بارزة في ثورة نوفمبر 
م

965/22 جمعیة أول نوفمبر

320/438معالم عنصریة في الفكر الیھودي علي علي عبد الجلیل

301/74معانات المرأة محمد علي عبد الحمید

327/29أعاصیر الشرق األوسط و تداعیاتھا السیاسیة و التربویة عمار حامد

965/60)1830-1619(معاھدات الجزائر مع فرنسا  قنان جمال

325/16معذبو االرض فرانز فانون

330/123أعباء الحرب على االقتصاد االسرائیلي شبل یوسف

900/13لعبة االمم مایلز كویالند

330/113لعبة البترودوالر ھالل رضا

320/240لعبة السیاسة حمروش أحمد

920/45معجم ألقاب السیاسین في التاریخ العربي واالسالمي السید فوائد صالح

000/26معجم مصطلحات علم االتصاالت بوتیوتھ صدیق

327/182معجم مفاھیم العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة مصباح عامر

000/11معجم المؤلفات السیاسیة شاتلیھ فرنسوا

000/30)عربي - إنجلیزي (معجم المختصرات العسكریة و التكنولوجیا المعاصرة  عثمان صدیق آدم

000/08إنكلیزي- فرنسي - معجم المصطالحات الفلسفیة عربي  خلیل خلیل أحمد

320/672معجم المصطلحات الدبلوماسیة  و اإلتیكیت الدیبلوماسي الخیاط صالح

000/20معجم المصطلحات السیاسیة و الدبلوماسیة خلیل خلیل أحمد

000/21معجم المصطلحات العلمیة العربیة الدایة فایز

920/40معجم المفسرین من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضر نویھض عادل

351/01معجم االدارة الخالدي ابراھیم بدر شھاب

000/17معجم الدبلوماسیة و الِشون الدولیة سموحي فوق العادة

900/31معجم الحروب معتوق فردریك

920/32معجم السیاسین المغتالین في التاریخ العربي و االسالمي السید فؤاد صالح

000/12إنكلیزي- فرنسي - معجم علم السیاسة و المؤسسات السیاسیة عربي  ھرمیھ غي

000/69معجم عبد النور  الحدیث عبد النور جبور

320/218معركة المصطلحات بین الغرب ة االسالم عمارة محمد

320/581معركة السالم بیریس شمعون

900/42معركة السالم یومیات  شمعون بیریس

323/03معركة الفلوجة ھزیمة أمریكا فى العراق منصور أحمد

351/19أفاق جدیدة في التنمیة البشریة والتدریب

320/504أفاعى العلمانیة و أحادیث االفك نجیب سامى

320/741مفاھیم اساسیة في علم السیاسة خضر خضر

320/58أفضل دیمقراطیة یستطیع المال شراءھا موور مایكل

920/29أفقیر  العائلة و الدم جماھري عبد الحمید

323/09أفغانستان أول ضحایا العولمة السباتین نجاح
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965/39مفھوم التمرد عند البیر كامو و موقفھ من ثورة الجزائر التحریریة یحیاتن محمد

324/65مفھوم الدولة العروي عبد اهللا

965/85مھندسو الثورة   شھادة كشیدة عیسى

375/38مھارات البحث التربوي ابراھیم محمد عبد الرزاق

320/362مونتسكیو السیاسة و التاریخ ألتوسیر لوي

320/754مواطنون ال ذمیون ھویدي فھمي

000/48موازین القران الكریم بلیق عز الدین

965/33مواقف بن یوسف بن خدة النضالیة و السیاسیة حاروش نور الدین

320/134مواقف سیاسیة خضیر ادریس

320/642مواقف سیاسیة صاد ھشام

321/32موجز نظام الحكم األمریكي شرودر ریتشارد

900/63موجز التاریخ األمریكي جراي وود

900/02موجز تاریخ العالم .مانفرد أ

900/04أوراق من تاریخنا الحلو یوسف خطار

900/229أوراق الموساد المفقودة تیلور جاك

320/365أوراق في التربیة السیاسیة شھاب الدین فتحي

965/52أوراق في تاریخ الجزائر في العھد العثماني ھالیلي حنیفي

320/819أوروبا من الثورة الفرنسیة الى العولمة مراد محمد

327/185أوروبا في مواجھة الجنوب كابرون میشال

900/346أوروبا في القرنین التاسع عشر والعشرین ج. جرانت ا 

320/520أوروبا و االسالم جعیط ھشام

320/95أوضاع العالم براون لیسترار

965/44موضوعات و قضایا من تاریخ الجزائر و العرب بوعزیز یحي

900/256موسوعة  الحضارات القدیمة و الحدیثة و تاریخ االمم شاكر محمود

900/265موسوعة أھم االحداث التاریخیة مرزوق ابراھیم

324/44موسوعة المخابرات و العالم

900/329موسوعة االنسان العربیة القاسمي خالد محمد

900/310أفریقیا-موسوعة الحروب األزمات اإلقلیمیة في القرن العشرین   مخول موسى

320/769موسوعة السیاسة الكیالي عبد الوھاب

920/46موسوعة القادة السیاسیین  عرب وأجانب ابو عیشة عبد الفتاح

320/445موسوعة العراق السیاسیة أسود عبد الرزاق محمد

320/560موسوعة قواعد اللعبة السیاسیة راغب نبیل

320/358موسوعة علم السیاسة الجاسور ناظم عبد الواحد

070/30موقف الصفوة من النظام العالمي الجدید عبد ربھ صابر

900/235أوھام الشرق االوسط تشومسكي ناعوم

320/592األمن المائي العربي األوربي- مركز الدراسات العربي 

320/297األمن الوطني و إدارة األزمات قطیش نواف حامد

12



320/50المالحة العامة للفكر السیاسى االسالمي في التاریخ المعاصر البشرى طارق

301/46الممارسة المھنیة للخدمات االجتماعیة عبد اللطیف رشاد أحمد

301/60الممارسة المھنیة للخدمة االجتماعیة  في المجال الطبي رشوان عبد المنصف حسن

301/76الممارسة المھنیة لطریقة تنطیم المجتمع عفیفي عبد الخالق محمد

324/85الممارسة الدیمقراطیة للسلطة بن حمودة بوعالم

324/61األمة و الدولة شلق الفضل

900/99المؤلفات سونغ كیم ایل

320/579المؤامرات الخفیة ضد االسالم و المسیحیة عوف أحمد محمد

965/30المؤامرة الكبرى او اجھاض ثورة الزبیري محمد العربي

320/330المؤامرة الكبرى و مخطط تقسیم الوطن العربي بسیوني محمد إبراھیم

320/704المناظرة حول الدولة الدینیة و الدولة المدنیة الغزالي محمد

320/84المناھضة الیھودیة للصھیونیة رابكن یاكوف.م

900/348 عرض لبحوثھ ومقرراتھ1978المؤتمر الصھیوني التاسع عشر والعشرون  بسطامي مھا

000/04المنجد األبجدي

000/02المنجد اإلعدادي

000/03المنجد في اللغة و اإلعالم

1914900/311-1840األمبریالیة الفرنسیة والوالیات العربیة في السلطنة العثمانیة  توبي جاك

301/106األنساق االجتماعیة ودورھا في مقاومة اإلرھاب والتطرف الیوسف عبد اهللا بن عبد العزیز

330/82المؤسسات المالیة المحلیة و الدولیة شقیري نوري موسى

321/120المؤسسات االداریة في المغرب العربي حكومات الجزائر و المغرب و تونس صبیح میسوم

321/125المؤسسات االجتماعیة والسیاسیة في الدولة الحدیثة الصمد ریاض

321/118المؤسسات السیاسیة و االجتماعیة  في الدولة المعاصرة مشورب ابراھیم

321/152المنظمات االقلیمیة و نظام االمن الجماعي معمر بوزناده

321/123المنظمات الدولیة المھنا رشید فخري

321/116المنظمات الدولیة الحدیثة وفكرة الحكومة العالمیة االبیاري محمد حسن

321/112المنظمات الدولیة بین النظریة والتطبیق عبد الحمید رجب

321/03األنظمة السیاسیة عبد الوھاب محمد رفعت

324/39األنظمة السیاسیة و المبادئ الدستوریة العامة سعیفان أحمد

320/78المنظومة االمنیة فى مواجھة االرھاب بوادى حسین المحمدى

000/34المنھل ادریس سھیل

375/37المنھاج التربوي و قضایا العصر

375/36المنھج التربوي الحدیث و التكنولوجي مازن حسام محمد

100/28المنھج الفلسفي بین الغزالي و دیكارت زقزوق محمود حمدي

320/241المنھج فى علم السیاسة بدوى محمد طھ

375/30المنھجیة في التحلیل السیاسي شلبي محمد

375/15المنھجیة في حل النزاعات ووضع الدراسات القانونیة الحجار حلمي محمد

 الفرنسیة و الھولندیة للدستور االوروبي و االیرانیة 2005الالءات الثالث 
للتیار االصالحي

320/31 الموسوي ضیاء مجید
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330/64المالیة الدولیة ال شبیب درید كامل

330/142المالیة العامة والتشریع الضریبي القیسي اعاد حمود

900/383المادیة التاریخیة والوعي القومي عند العرب صالح فرحان

100/16الماركسیة و التراث العربي االسالمي مجموعة مؤلفین

321/72الماسونیة ذلك العالم المجھول طعیمة صابر

900/285الماسونیة دیانة أم بدعة ؟ شاھین اسكندر

320/727الماسونیة دولة في الدولة كوستون ھنري

900/325المافیا في اسرائیل دیروجي جاك

320/761امن وسالمة المنشآت الحیویة القاضي احمد

الحضریة لمجتمعات العالم الثالث في ضوء المتصل الریفي - النماذج الریفیة 
الحضري

301/84 بوقصاص عبد الحمید

320/500النموذج المصرى للوحدة الوطنیة الدھبى ادوار غالى

المبادئ االساسیة للعالقات الدولیة و الدبلوماسیة وقت السلم والحرب بین 
التشریع االسالمي و القانون الدولي العام

327/161 باناجة سعید محمد أحمد

320/562المبادئ االساسیة فى العلوم السیاسیة بدوي محمد طھ

330/105المبادئ الرئیسیة بأھم معاییر المحاسبة الدولیة غراب ابراھیم سالم محمد

320/783النخب االجتماعیو  حالة الجزائر و مصر زاید أحمد

1962965/11 - 1954النخبة الفرنسیة المثقفة و الثورة الجزائریة  عمراني عبد المجید

320/717النشاط الدعائى الیھود فى العراق عبد اهللا سعد سلمان

327/05اإلسرائیلي- النزاع الفلسطیني  قادري حسین

327/223النزاع وعدم االستقرار في الشرق االوسط ابي عاد ناجي

327/16النزاعات الدولیة قادري حسین

327/228العربیة وتطور النظام االقلیمي العربي- النزاعات العربیة محمودي عبد القادر

327/57النزاعات في القارة األفریقیة المخادمي عبد القادر رزیق

920/35النسر األحمر صالح الدین األیوبي الجمیل سیار

330/91النظم المالیة و التمویلیة كوھین مائییر

000/60النظم االلیة السترجاع المعلومات الزھیري طالل ناظم

321/01النظم السیاسة وسیاسات االعالم عبد الفتاح اسماعیل

321/121النظم السیاسیة ثابت عادل

321/122النظم السیاسیة عثمان حسین عثمان محمد

321/21النظم السیاسیة الدبس عصام

321/27الخصائص العامة: النظم السیاسیة  الدبس عصام علي

321/115النظم السیاسیة النظم والحكومات شیخا ابراھیم عبد العزیز

321/22النظم السیاسیة المعاصرة االقداحي ھشام محمود

321/20النظم السیاسیة البدائیة و القبلیة محجوب محمد عبده

321/09النظم السیاسیة الدولة و الحكومات لیلة محمد كامل

321/85النظم السیاسیة الدولة و الحكومة في ضوء الشریعة اإلسالمیة الباز داود

321/84النظم السیاسیة عبر العصور عمران محمود سعید
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321/25النظم السیاسیة في اوروبا الغربیة و الوالیات المتحدة االمریكیة الدلیمي حافظ علوان حمادي

321/71النظم السیاسیة و القانون الدستوري عثمان حسین عثمان محمد

321/19النظم السیاسیة و القانون الدستوري علوان عبد الكریم

301/96النظام االجتماعي العربي الجدید ابراھیم سعد الدین

321/82النظام االقلیمي الخلیجي عبد الھ عبد الخالق

330/39النظام االقتصادى العالمى الجدید حكیم فایزة

327/334النظام الدولي الجدید توفیق سعد حقي

321/110و المتغیر....النظام الدولي الجدید الثابت  المخادمي عبد الرزاق   رزیق

965/117النظام الدولي الجدید الثابت والمتغیر المخادمي عبد القادر رزیق

327/12اإلسرائیلي- النظام الدولي الجدید و السالم الفلسطیني  قادري حسین

330/107النظام الضریبي و أھداف المجتمع عثمان سعید عبد العزیز

320/377النظام السیاسى االرھابى االسرائیلى حریز عبد الناصر

325/26النظام السیاسي االستیطاني حماد مجدي

320/476النظام السیاسي االسرائیلي تیم سعید

321/54النظام السیاسي االفضل لالنماء المجذوب محمد

321/91النظام السیاسي الجزائري بوالشعیر سعید

321/02النظام السیاسي الجزائري من االحادیة الى التعددیة السیاسیة عبد النور ناجي

321/108النظام السیاسي اإلسالمي و الفكر اللیبرالي الجوھرى محمد الجوھرى حمد

327/22النظام السیاسي في الیھودیة و اإلسالم بین النظریة و التطبیق معیرش موسى

321/78النظام السیاسي و الدستوري في اإلسالم ضمیریة عثمان جمعة

320/434النظام العالمي الجدید و المتغیرات الدولیة حسین خلیل

المتغیرات السیاسیة اإلقلیمیة و الدولیة و أثرھا في السیاسة الخارجیة اللیبیة 
 م2003 - 1990

327/18 أمحمد فتحي معتوق

965/68المبعدون الى كالیدونیا الجدیدة   مأساة ھویة منفیة تاوتي الصدیق

320/635المتغرات الدولیة وسیناریوھات الثقافة العربیة العاید حسن عبد اهللا

327/123النظریات الجزئیة  و الكلیة في العالقات الدولیة فھمي عبد القادر محمد

327/128النظریات الجزئیةو الكلیة في العالقات الدولیة فھمي عبد القادر محمد

320/785نظریة القوة) 1(النظریات السیاسیة  سعد اسماعیل على

321/94النظریات و المذاھب و النظم سعد إسماعیل على

327/192النظریة المعاصرة في تحلیل العالقات الدولیة مصباح عامر

320/483النظریة االسرائیلیة في التفاوض كیالني ھیثم

330/87النظریة االقتصادیة الموسوي ضیاع مجید

320/533النظریة السیاسیة المعاصرة عبد الحافظ عادل فتحى ثابت

320/317النظریة السیاسیة عند المرادي بلغیث محمد االمین

900/95النظریة السیاسیة عند المرادي و اثرھا في المغرب و االندلس بلغیث محمد االمین

320/467النظریة السیاسیة و السیاسة المقارنة دراسة المجكوعة مختارة من الدول مھنا محمد نصر

320/466النظریة السیاسیة و العالم الثالث مھنا محمد نصر

301/14النظریة العامة لألمن األیوبي محمد یاسر
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330/81النظریة اإلقتصادیة في اإلسالم البطاینة ابراھیم محمد

900/327النظریة في الممارسة السیاسیة عامل مھدي

320/776المتفجرات واالرھاب الدولي عبد المھدي فكري عطا اهللا

330/130النفط  اللیبي الغدامسي محمود علي

327/227النفط والعالقات الدولیة طعمة جورج

900/67النفوذ الیھودي في االجھزة االعالمیة و المؤسسات الدولیة الرفاعي فؤادبن سید عبد الرحمن

320/515األخالق و السیاسة الزقزوقى محمد مختار

324/58المخابرات األمریكیة و الحادي عشر من سبتمبر بولوف أندریاس قون

900/221المخابرات تحرك العالم الجزائري سعید

320/13المخابرات و العالم الجزائري سعید

070/33المداخل االساسیة  للعالقات العامة حجاب محمد منیر

327/102المداخل االساسیة للعالقات العامة وھبي سحر محمد

330/35المحاسبة الحكومیة و القومیة بدوى محمد عباس

330/11المحاسبة الضریبیة على الرواتب و االجور الفریحات یاسر صالح

330/79المحاسبة في المنشأت المالیة البنوك التجاریة و شركات التأمین سرایا محمد السید

324/40المحافضون الجدد سلزر إرون

320/654المحافظون الجدد عبد اللطیف أمیمة

320/647المجتمع المدنى عند توماس ھوبز و جون لوك خلیفة فریال حسن

320/253المجتمع المدني ھویة االختالف الجباعي جاد الكریم

320/239المجتمع المدني و الحرب على االرھاب سین كاستوري

320/651المجتمع المدني و الدولة أبو سیف عاطف

321/119المجتمع المدني و حمایة البیئة یحي وناس

301/70المجتمع العربي ّأحمد حمودة

327/83المجتمع اإلسالمي و العالقات الدولیة عفیفي محمد الصادق

320/624المجتمع و الدیمقراطیة و الدولة في البلدان العربیة الفاتح متروك

321/35المجتمع و الدولة في المغرب العربي الھرماسي محمد عبد الباقي

320/444المجتمع و الدولة في الوطن العربي الكنز على

330/111المجتمع و الدولة في الوطن العربي أمین سمیر

320/595المیثاق االنساني و المعاییر الدنیا لمواجھة الكوارث

965/90اللیبیون و الثورة الجزائریة أبو لسین بسمة خلیفة

900/156المختصر في علم التاریخ الكافیجي محي الدین

327/03المدخل للعالقات الدولیة غضبان مبروك

375/08المدخل الى مناھج البحث العلمي قاسم محمد محمد

320/806المدخل الى العلوم السیاسیة واالقتصادیة واالستراتیجیة بدران ودودة

320/28المدخل الى علم السیاسة عبد النور ناجي

320/484المدخل فى علم السیاسة غالى بطرس بطرس

320/67المدینة و السیاسة عرفة عبد القادر
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375/64المدرسة الجزائریة من ابن بادیس الى بافلوف قریفو ملیكة بودالیة

321/83المدرسة العسكریة اإلسالمیة األولى كمال مصطفى محمد

323/07المحرقة النازیة بین رایخ برلین و یھود فلسطین أبو سمرة محمد

324/92األحزاب السیاسیة في الجزائر ربوح یاسین

324/96األحزاب و الحركات السیاسیة في الوطن العربي جرادات مھدي أنیس

070/23األخطبوط اإلعلمي الدعائي للبلدان الرأسمالیة في خدمة االحتكارات مجموعة من الباحثین السوفیات

351/25المراسالت التطبیقیة عیادات مراد

 - 1780( المراسالت الجزائریة االسبانیة في أرشیف التاریخ الوطني لمدرید 
) م 1798

965/04 بو عزیز یحیى

301/101المرجع في العلوم االجتماعیة مجموعة مؤلفین

المرجع في وظیفة االحتیاجات و إدارة األنشطة اللوجستیة في المنظمات 
المعاصرة

321/92 أبوبكر مصطفى محمود

االستراتیجي األمریكي ما بعد الحادي - المرجعیة الفكریة للخطاب السیاسي 
عشر من أیلول

324/14 الجاسور ناظم عبد الواحد

320/536المسلمون في أمریكا حداد ایفون یزبك

900/226األطماع االسرائیلیة في المیاه العربیة المصري جورج

324/26المسؤلیة السیاسیة بین الدوفلة و المواطن سلطح فضل اهللا محمد

301/75المساندة االجتماعیة و أحداث الحیاة الضاغطة سلطان ابتسام محمود

320/65المصالح االمبریالیة و االجنبیة في الوطن العربي الدجاني برھان

020/45المصادر المرجعیة المتخصصة فى المكتبات و مراكز المعلومات أحمد مھران میساء محروس

301/65المشاركة االجتماعیة و السیاسیة  للمرأة في العالم الثالث فھمي محمد سید

324/48المشاركة الدیمقراطیة في تسییر الجامعة دلیو فضیل

020/12المساعد على بحث التخرج بوعناني مختار

321/89المساھمة الجماھریة في المجاالت األمنیة األصیبعى محمد إبراھیم

375/66األستاذ الجامعي و التفرغ الصمد ریاض

320/423األستخبارت العسكریة فى األسالم المحمد مناصرة عبداهللا السالمة

1980325/27- 1967المستعمرات االستیطانیة االسرائیلیة في االراضي المحتلة  الجعفري ولید

1967325/31المستعمرات االسرائیلیة الجدیدة منذ عدوان  صایغ انیس

900/96المسجد االقصى أبو صفیة فخري خلیل

320/497المسرح السیاسي حمودة عبد العزیز

900/345المشروع االسرائیلي لالدارة الذاتیة جذوره ، تطوره ، اخطاره الجعفري ولید

900/65المشروع الصھیوني من التاریخ االوربي الى إعالن الدولة الشریف محمد رشاد

324/77المشروع الصھیوني الجدید السحمراوي أسعد

375/23األسس العلمیة لمناھج البحث االجتماعي الحسن إحسان محمد

070/15األسس العلمیة للعالقات العامة عجوة على

301/02األسس العقلیة للسیاسة بلیمان عبد القادر

320/168المشكالت االمنیة المصاحبة لنمو المدن و الھجرة الیھا حسون تماضر

000/32المشكالت البیئیة المعاصرة محمد شرف محمد ابراھیم

327/219المشكلة المائیة في اسرائیل وانعكاساتھا على الصراع العربي االسرائیلي كحالة صبحي
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330/138المشكلة االیدیولوجیة وقضایا التنمیة شریط عبد اهللا

320/617األشعاع النووي رعد سعود

020/22المكتبات الجامعیة بدر أحمد

020/48المكتبات و المعلومات و البحث العلمي علیان ربحي مصطفى

375/50المكتبات و المعلومات و البحث العلمي علیان ربحي مصطفى

900/308المكتبة العلمیة شاالي فیلیسیان

020/15المكتبة و البحث قاسم حشمت

327/178المقاربات النظریة في تحلیل السیاسة الخارجیة مصباح عامر

320/765المقاربات و المتغیرات العالمیة الربضي سالم

320/519المقاربة المستقبلیة لالنماء و العربي صعب حسین

1900/304المقدمة ،مج  ابن خلدون عبد الرحمان

900/193المعنى و القوة في النظام العالمي الجدید خلیل سوزان

020/25المعلوماتیة و حضارة العولمة یسین السید

330/84المعامالت االقتصادیة لألسواق في النظام اإلسالمي أبو العال یسرى محمد

900/305المغامرة االسرائیلیة في أفریقیا الشریف كامل

320/333المعارضة في اإلسالم بین النظریة و التطبیق تمیمة جابر

323/23المعاھدات االوروبیة لحمایة حقوق االنسان بسیوني محمود شریف

327/165المعاھدات الدولیة في الشریعة االسالمیة محمد أحمد ابو الوفا

327/156االسرائیلیة-المعاھدة االردنیة  مجموعة مؤلفین

320/394اللغة العربیة و الوعى القومي حمادي سعدون

070/13اللغة اإلعالمیة شرف عبد العزیز

900/198اللعبة الكبرى نورانس ھنري

000/05المعجم النقدي لعلم اإلجتماع بودون وف. بوریكو ر

1962965/83-1954المعجم الموسوعي لمصطلحات الثورةالجزائریة  مالتاض عبد الملك

000/19المعجم الموسوعي لتكنولوجیا المعلومات و االنترنت قندیلجي عامر ابراھیم

000/29عربي- المعجم الحدیث للمصطالحات العسكریة انكلیزي  حسن حسن

320/744المعجم السیاسي زیتون وضاح

000/45المعجم الكافي

000/16المعجم الكافي المزدوج

000/28عربي- المعجم العسكري المصور إنجلیزي  الحضري شریف

000/14إنجلیزي- فرنسي - المعجم الوجیز في مصطالحات اإلعالم عربي  السامرائي إبراھیم

900/50المغرب االقصى في عھد السلطان الحسن االول معریش محمد العربي

322/02المغرب في عھد محمد السادس ماذا تغیر خیراهللا خیر اهللا

320/669المعضلة الجزائریة االزمة و الحل االبراھیمي أحمد طالب

900/385المغول و االروبیون و الصلیبیون و قضیة القدس عمران محمود سعید

301/38المفاھیم األساسیة في علم اإلجتماع خلیل أحمد خلیل

320/459المفاھیم الحدیثة لالنظمة و الحیاة السیاسیة أبودیاب فوزي
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327/61المفاوضات السریة بین العرب و إسرائیل ھیكل محمد حسنین

327/229المفاوضات بین الشمال والجنوب احمد عبد القادر سید

320/755المفترون ھویدي فھمي

324/24المفوضیة األوروبیة بسیوني عبد الرؤوف ھاشم

323/25المھام التقلیدیة للجماعات المحلیة سریاك حسن

320/44المواثیق و العھود في ممارسات الیھود الھول جبر

900/49المواجھة الدامیة حسبوالتوف رسالن

323/08المواطنة و حقوق االنسان أسس و مبادئ الحجار صالح محمود

320/461)في فجر النھضة الحدیثة (المواقف السیاسیة بین االصالح و الوطنیة   قنانش محمد

327/365اللوبي الیھود و سیاسة أمیركا الخارجیة تیقنن ادوارة

965/06الموجز في تاریخ الجزائر بو عزیز یحیى

320/682األوراق الفیدیرالیة أبو حجلة عمران

000/71المورد المیسر البعلبكي روحي

000/68المورد الحدیث البعلبكي منیر

900/185الموساد دیكون ریتشارد

375/56الموضوعیة في العلوم االنسانیة قنصوة صالح

327/30الموسوعة المیسرة للمصطلحات السیاسیة عبد الكافي إسماعیل عبد الفتاح

351/11الموسوعة االداریة الشاملة  القادة و المدراء رمضان مروان أسعد

320/496الموسوعة السیاسیة المعاصرة داود نبیلة

320/01الموسوعة السیاسیة العالمیة

000/67الموسوعة في شتى مجاالت المعرفة صدیق محمد صالح

321/30االمم المتحدة الفتالوي سھیل حسین

320/439االمن المائي و االمن الغذائي العربي الحجار زیاد خلیل

330/163االمن االقتصادي من منظور اسالمي القضاة معن خالد

2320/400االمامة و السیاسة  ابن قتیبة

320/629االمة العربیة أمین سمیر

320/787االمة و الجماعة و السلطة السید رضوان

330/135االنماء والوفاق الوطني الصمد ریاض

1972020/54-1962االنتاج الفكري الجزائري في عشر سنوات   بو عیاد محمود

320/127االنتروبولوجیا السیاسیة باالندیھ جورج

321/65االنتفاضة و القیادات السیاسیة في الضفة الغربیة و قطاع غزة الجرباوي علي

321/151االمبرالیة بریار فیلیب

900/59االمبراطوریة االمریكیة  و االغارة على العراق ھیكل محمد حسنین

القوة  من الحرب االھلیة الى -الدین -ثالثیة الثروة : االمبراطوریة االمریكیة 
 سبتمبر11ما بعد 

900/237 مرقس سمیر

320/87االمبراطوریة الكونیة الصراع ضد الھیمنة االمریكیة یسین السید

320/174االنطالق من الماضي .دیغلر كارل ن 

320/45االنسان المعاصر بین غروب الحضارة و اغترابھ دراسة في جدلیة الخوف الجابري علي حسین
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320/552االنسان العربي و تحدي الثورة العلمیة التكنولوجیة صعب حسن

150/06االنسان بین المادیة و االسالم قطب محمد

301/73االنسان و البیئة و المجتمع أبوریة سوزان أحمد

330/144االنسان وبیئتھ صاري جیاللي

325/08االنقالب على ثورة یولیو عبد الغني عاطف

2001900/349 سبتمبر 11االنعكاسات الدولیة واالقلیمیة ألحداث  بوقارة حسین

320/293االنھیار االمریكي طحان احمد

920/26االمیر عبد القادر حقائق و و ثائق الجزائري بدیعة الحسني

330/12االثار االقتصادیة لالستثمارات االجنبیة مبروك نزیھ عبد المقصود

327/197االتحاد من اجل المتوسط المخادمي عبد القادر رزیق

320/279االتحاد االنجلو یھودي للسیطرة على فلسطین

327/206االتحاد االوربي ودوره في النظام العالمي الجدید الجمیلي صدام مریر

321/86االتحاد اإلفریقي و القضایا اإلفریقیة المعاصرة األشعل عبد اهللا

327/189االتجاھات النظریة في تحلیل العالقات الدولیة مصباح عامر

327/04االتجاھات النظریة في تحلیل العالقات الدولیة مصباح عامر

320/320االتجاھات النظریة فى تفسیر الوعى السیاسى عبد ربھ صابر

320/29االتجاھات المعاصرة فى تنظیر السیاسة مھنا محمد نصر

320/204االتجاھات الكبرى نیصبات جون

351/13االتجاھات و االدوات الكمیة في االدارة جبرین علي ھادي

000/52االتیكیت و البروتوكول سعید سامي عبد القادر

070/05االتصال الجماھیرى فى المجتمع العربى الحدیث نجم طھ عبد العاطى

070/06االتصال و نظریاتھ المعاصرة مكاوى حسن عماد

900/34االتفاق  الفلسطیني االسرائیلي أبو شنب حسین

330/31االدارة المالیة مدخل اتخاذ القرارات حنفى عبد الغفار

351/28االدارة المحلیة  في المملكة العربیة السعودیة رشید أحمد

351/05االدارة المعاصرة شریف علي

327/130االدارة االمریكیة العامة السبایلة عامر زیاد

020/41االدارة الحدیثة للمكتبات و مراكز المعلومات ھمشري عمر أحمد

351/18االدارة العامة فھمي مصطفى أبو زید

351/26االدارة العامة الشرقاوي علي

351/27االدارة العامة حسن عادل

351/31االدارة العامة الغالي كمال

351/24االدارة العامة عاشور أحمد صقر

900/318العربیة المقبلة- االدارة العسكریة االسرائیلیة والحرب االسرائیلیة  االشقر ریاض

351/23االدارة في االسالم العلي محمد مھنا

900/296االحتالل االسرائیلي و المقاومة الفلسطینیة في ضوءالقانون الدولي العام فودة عز الدین

320/743االحتالل الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرة شحاتھ مصطفى كامل
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320/709االختام االصولیة و الشعائر التقدمیة حرب علي

051/53االحیاء الجزائر- جامعة الحاج لخضر باتنة

301/18االیدیولوجیا و الھویة الثقافیة الرین جورج

965/144االیدیولوجیات السیاسیة للحركة الوطنیة الجزائریة بوعزیز یحي

320/791االیدیولوجیة على المحك نصار ناصیف

320/652المواطنة.. الحوار .. االخر مرقس سمیر

324/95االحزاب السیاسیة ھیكل خلیل

321/23االحزاب السیاسیة في اسرائیل العبیدي عصام علي

900/361االحزاب السیاسیة في بریطانیا العظمى البیرمابیلو مارسیل میرل

320/75االحساس بالعولمة روبنز بروس

327/146االرتقاء الى العالمیة أمبروز استیفین

020/55االرشیف و الوثائق و المخطوطات حسان حالق

320/468االرھاب السعید رفعت

320/199االرھاب أبعاده و عالجھ عثمان محمد موسى

000/74االرھاب النووي بوادي حسنین المحمدي

320/625االرھاب البیولوجى أحمد محمد على

320/684االرھاب السیاسي العكره أدونیس

320/30مواجھتھ... االرھاب الفكرى أسبابھ  بوادى حسنین المحمدى

320/200االرھاب صناعة غیر اسالمیة بباوى نبیل لوقا

301/16االرھاب و التطرف من منظور علم االجتماع رشوان حسین عبد الحمید أحمد

320/630االسالم غارودي روجیھ

320/780االسالم السیاسي بورجا فرانسوا

320/805االسالم السیاسي العشماوي محمد سعید

320/215االسالم السیاسى في المیزان أبوریان محمد على

320/523االسالم بین الشرق و الغرب بیجوفیتش علي عزت

320/214االسالم فى أمریكا حتحوت حسان

900/146االسالم في تاریخ شعوب الشرق علي مھدي محمد ھالل

320/662االسالم فى عصر العولمة ززوق محمود حمدى

320/93االسالم و المسلمون فى أمریكا سمیث جین

320/721االسالم و التحدیات المعاصرة عمارة محمد

320/42''المضمون و االلیة '' االسالم و الدولة بین الوصل و الفصل 

320/643االسالم و السیاسة شكري غالي

1985320/458االسالم و السیاسة في السودان  القدال محمد سعید

320/687االسالم و العالم خاتمى محمد

320/538االسالم و الغرب بین التعاون و المواجھة فوللر جراھام اى

320/105االسالم و تحدیات العولمة مسعد محیى محمد

320/641االسالم والتحدیات المعاصرة عمارة محمد
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320/366االسالمیون الجزائریون بین صنادیق االنتخاب و االدغال البا سیقیرین

320/818االزمات المالیة العزاوي محمد عبد الوھاب

320/318االصالح السیاسي و االجتماعي للدولة االسالمیة قویدر بشار

االصالح السیاسي و االجتماعي للدولة االسالمیة من خالل رسالة الصحابة 
البن المقفع

301/100 قویدر بشار

320/549االطماع االسرائیلیة في المیاه العربیة المصري جورج

000/58االسلحة الكیمیائیة و الحرثومیة محمود معین أحمد

900/157االصابع الخفیة ضد االھداف البشریة الخیر ھاني

320/71االساطیر المؤسسة لسیاسة االسرئیلیة غاودي روجیھ

320/14''مفتاح الحرب و السالم ''االشاعة اداة حرب على االسالم و المسلمین  زھران عدنان

330/72االستثمار و التمویل و الرھن العقاري النجار فرید راغب

325/05االستبداد و دوره في انحطاط المسلمین ھالل نبیل ھالل

900/199االستخبارات الصھیونیة أبو الطیب العقید

900/275االستخبارات السوفیاتیة في العالم كریستو فراندرو

االستخبارات العسكریة ودورھا في تحقیق االمن القومى الدولة في الفقھ 
االسالمي و القانون الوضعى

320/353 زیدان زكى زكى حسین

320/577االستراتیجیة النوویة االسرائیلیة سلمان سلمان رشید

320/124االستراتیجیة االمریكیة للقرن الحادى و العشرین أوتكین أناتولى

900/120االستراتیجیة الطبقیة للثورة طرابیشي جورج

900/247االستراتیجیة في العصر الذري من الردع الى حرب النجوم ابن خلدون جمال عبد الملك

324/17االستراتیجیة و التخطیط االستراتیجي حمدان خالد محمد بني

320/150االستشراق الیھودى أبو دنیا عبد المنعم صبحى أبو شعیشع

325/25االستشراق رسالة استعمار الفیومي محمد ابراھیم

320/277االستشراف و االبتكار و االستراتیجیة الدملوجي صباح صدیق

325/15االستعمار االوروبي الحدیث في افریقیا و آسیا وجزر المحیطات بوعزیز یحیى

325/29االستعمار والصھیونیة العالمیة حمدان محمد مصباح

320/512االستعداد للقرن الواحد و العشرین كنیدي بول

301/88االطر االجتماعیة للمعرفة غورفیتش جورج

900/47االسرار الخفیة لحرب الخلیج .ح.بوین ولتر 

320/37االسرار الخفیة فى الجمعیة الماسونیة مكاریوس شاھین

900/44االسرائلیون الجدد میلمان یوسي

320/564االسرائیلیون من ھم؟ حفنى قدرى

320/532االسرائیلیون الجدد مشھد تفصیلي لمجتمع متغیر میلمان ن یوسي

330/134االسس السیاسیة للتطور االقتصادي ھولت روبرت

320/321االصولیة االسالمیة العربیة المعاصرة بین النص الثابت و الواقع المتغیر سعد حسین

330/118االسواق الدولیة للرسامیل الضیقة حسن

070/26االقناع االجتماعي مصباح عامر

320/114االقلیات و السیاسة فى الخبرة االسالمیة حبیب كمال السعید

22



330/69االقتصاد المالى العام أندراوس عاطف ولیم

330/65االقتصاد االسالمي الوادي محمود حسین

330/38االقتصاد الحضري محبوب عادل عبد الغني

330/100االقتصاد الدولي و عولمة اقتصاد المعرفة سالمي جمال

330/146االقتصاد السیاسي رجب عزمي

330/56االقتصاد السیاسي حروش رفیقة

330/125االقتصاد السیاسي عارف دلیلة

330/143االقتصاد السیاسي للتخلف واسباب التخلف االساسیة باران بول

330/50االقتصاد السیاسي للراسمالیة عبود صامویل

330/59االقتصاد السیاسي للعلم و التكنولوجیا كالرك نورمان

330/96االقتصاد السیاسي وقضایا العالم الثالث بیضون احمد امین

070/37االعالم التعاونى فى ظل عالم متغیر عمر نوال

070/56االعالم الدولي صالح سلیمان

070/28االعالم حقائق و ابعاد قالیة اسماعیل معروف

323/31االعالن العالمي لحقوق االنسان أبو المجد أحمد كمال

320/487االعتراف االخیر حقیقة البرنامج النووي العراقي جعفر جعفر ضیاء

000/49االعجاز العددي للقران الكریم نوفل عبد الرزاق

320/249االفكار السیاسیة في القرن العشرین دلسول شانتال میلون

330/147ماضیھا، حاضرھا، وآفاق تطورھا: االوبیك  سید احمد عبد القادر

320/758االوضاع السیاسیة نوفل سید

1541965/37 - 1510الثالثون سنة األولى لقیام دولة مدینة الجزائر  شوفالییھ كورین

324/25التنمیة المفقودة قرم جورج

351/04التنمیة االداریة النجار فرید راغب

301/15التنمیة السیاسیة الزیات السید عبد الحلیم

351/36التنمیة اإلداریة اللوزي موسى

320/154البنتاغیت فضائح التستر على حقائق الھجوم على البنتاغون میسان تیري

320/136التمثیلیة، الوساطة و المشاركة في النظام السیاسي المغربي ساعف عبد اهللا

301/79التنشئة االجتماعیة و السلوك االنحرافي لتلمیذ المدرسة الثانویة عامر مصباح

070/27التنشئة السیاسیة اسماعیل محمود حسن

320/588التنشئة السیاسیة دراسة في دور أخبار التلیفزیون إسماعیل محمود حسین

320/56التنشئة السیاسیة و القیم خطاب سمیر

321/43التنظیم الدولي المجذوب محمد

327/188النظریة العامة والمنظمات العالمیة: التنظیم الدولي  حسین خلیل

321/70التنظیم الدولي و المنظمات الدولیة مبروك غضبان

324/75التنظیم السیاسي في مصر یاقوت سامي فتح اهللا

321/26التنظیم السیاسي و النظام الدستوري العماوي مصطفى صالح

330/141التنظیم الزراعي الدولي والھیئات الزراعیة الدولیة عبد اهللا حسن
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327/11التنظیر في العالقات الدولیة بین االتجاھات التفسیریة و النظریات التكوینیة جندلي عبد الناصر

070/48التلفزیون و التنمیة ابراھیم الدسوقي عبده

351/37التمویل المحلي للوحدات االداریة المحلیة الزعبي خالد سمارة

330/04التمویل الدولي مطر موسى سعید

330/148التامین في القانون الجزائري ابو النجا ابراھیم

 09التامینات البریة الخاصة في ضوء قانون التامینات الجزائري المؤرخ في 
1980اوت 

330/136 راشد راشد

3900/271ج+2التاریخ األوروبي الحدیث المعاصر حتى الحرب العالمیة األولى ج یحیى جالل

900/52التاریخ االروبي الحدیث البطریق عبد الحمید

900/222التاریخ االروبي الحدیث و المعاصر یحي جالل

900/15التاریخ الدبلوماسي ب.دروزیل ج

327/78التاریخ الدبلوماسي منصور ممدوح

965/121التاریخ السیاسي للجزائر بوحوش عمار

327/137التاریخ السیاسي الحدیث أبو جابر فایز صالح

التاریخ السیاسي و االقتصادي الفریقیا فیما وراء الصحراء من نھایة القرن 
الخامس عشر الى بدایة القرن الثامن عشر

330/48 الدالي الھادي المبروك

320/327التاریخ السیاسي و الحضاري للدولة العباسیة العیدروس محمد حسن

323/21التاریخ الفكري والسیاسي لالعالن العالمي لحقوق االنسان باییھ البیر

320/679التثاقف في زمن العولمة عمراني عبد المجید

900/56سرار اسلحة الدمار الشامل في الكیان الصھیوني: انتحار شمشون  الحایك حسني ابراھیم

320/495انتفاضة العقل العربي مرحبا محمد عبد الرحمن

900/312اني أتھم دیلورم روجیھ

301/22التحلیل االجتماعي للسلطة ملحم حسن

320/474التحلیل الساسي الحدیث دال روبرت.أ

320/391التحلیل السیاسي الناصري سلیم محمد السید

330/106التحلیل القیاسي و االحصائي للعالقات االقتصادیة عناني محمد عبد السمیع

320/608لم ال ؟... لماذا ؟ و التقدم ... التخلف  بركات أحمد قائد

رؤیة جدیدة للواقع السیاسي فى : التخلف السیاسى وغایات التنمیة السیاسیة 
العالم الثالث

320/405 وھبان أحمد

1960321/126- 1815التیارات السیاسیة المعاصرة  البطریق عبد الحمید

327/27 )1970 - 1851( التیارات السیاسیة الحدیثة و المعاصرة  البطریق عبد الحمید

321/73التیارات السیاسیة في الخلیج العربي العقاد صالح

330/03التجارة االلكترونیة حماد طارق عبد العال

375/05البحث العلمي الخطیب أحمد محمود

051/10البحث العلمي جامعة باتنة

375/14البحث العلمي و استخدام مصادر المعلومات التقلیدیة و االلكترونیة قندیلجي عامر

320/145البحث عن المستقبل مروة كریم

321/75البحث عن ستالین دیمقراطي الخولى لطفى

375/12البحث و مناھجھ في علم المكتبات والمعلومات عبد الھادي محمد فتحي
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324/60التدخل األجنبي و أزمات الحكم في تاریخ العرب الحدیث و المعاصر شعیب علي عبد المنعم

320/381التحدي الیاباني في التسعینات شریف حسین

330/55التحدیات االقتصادیة للعالم العربي في مواجھة التكتالت الدولیة -االروبي -مركز الدراسات العربي 

321/37التجربة الدیمقراطیة في المملكة المغربیة جدیرة أحمد

321/66التجربة السیاسیة للحركة اإلسالمیة المعاصرة عثمان محمد فتحي

321/44البیریسترویكا من منظور اسالمي یكن فتحي

000/84انحسار تطبیق الشریعة في أقطار العروبة واالسالم عطار أحمد عبد الغفور

330/36التخزین االلكترونى الصیرفى محمد

322/04التخطیط االقلیمي العاني محمد جاسم شعبان

320/541التخطیط السیاسي و العولمة العارف نادیة

320/117التحول الدیمقراطى فى القارة االفریقیة المخادمى عبد القادر رزیق

327/196التحوالت االستراتیجیة في العالقات الدولیة منذ نھایة الحرب الباردة جندلي عبد الناصر

327/124الروسیة-التحوالت االستراتیجیة في العالقات الدولیة االمریكیة  عبد اهللا أمجد جھاد

900/117التراث العربي االسالمي سلیمان حسین محمد

900/335امبراطوریة الخزر و میراثھا كوستلر ارثر

320/482امبراطوریة الفوضى أمین سمیر

301/13التربیة السیاسیة للمرأة الجمیل صفاء سید محمود

000/25الترجمة العملیة مطر انطوان شكري

320/251البروتوكول الدبلوماسي أبو عامر عالء

020/08)الجداول(التصنیف العشرى الموجز  فھمى فؤاد اسماعیل

020/06التصنیف في المكتبات العربیة السویدان ناصر محمد

320/369التطبیع استراتیجیة االختراق الصھیوني حمدان غسان

330/28التصدیر المعاصر و التحالفات االستراتیجیة النجار فرید

301/66التشریعات االجتماعیة بیومي محمد أحمد

900/178التطرف االسرائیلي شاش طاھر

320/182التطرف الفكرى بشقیھ ووسطیة االسالم حماد ابراھیم

320/191التطرف و اإلجتھاد بوادي حسنین المحمدى

320/380التصفیات السیاسیة في العالم الجزائري سعید

000/77التسھیل لعلوم التنزیل الخالدي عبد اهللا

351/03التطویر التنظیمي  و االداري السكارنة بالل خلف

330/94التسویق السیاحي حنفي لمیاء السید

330/25التسویق السیاسي و االعالم االصالح السیاسي في مصر الجمال راسم محمد

1980965/12 - 1962التطور السیاسي و التنظیمي لحزب جبھة التحریر الوطني  رخیلة عامر

900/90التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر نصر مارلین

327/01التطورات الحدیثة فى السیاسة االمریكیة و أثرھا على العالم والتر مید

320/20)1971-1932(التطورات السیاسیة في االمارات العربیة  العیدروس محمد حسن

301/80التكنولوجیا و التغیر االجتماعي غنیم رشاد
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330/33التكامل االقتصادى العربى و تحدیات العولمة مع رؤیة اسالمیة مبروك نزیھ عبد المقصود

327/81التكامل و التنازع في العالقات الدولیة الراھنة بو عشة محمد

330/97التكالیف ألغراض التخطیط و الرقابة مرعى عبد الحي

327/214التكتل واالندماج االقلیمي بین الدول المتطورة العربي اسماعیل

900/340التكتل واالندماج اإلقلیمي بین الدول المتطورة العربي إسماعیل

351/02التقنوقراطیون و االدارة العمومیة في الجزائر زردومي أحمد

301/10الثقافة عید كمال الدین

320/688الثقافة الجماھیریة العیفة جمال

301/78الثقافة الجنسیة و  الختان محجوب محمد عبده

320/591الثقافة العربیة في زمن العولمة حجازى أحمد مجدى محمود

320/201الثقافة العربیة و مستقبل الحضارة حجازى محمد عبد الواحد

301/34الثقافة و المجتمع غامري محمد حسن

320/120الثقافة و انتاج الدیمقراطیة غلوم ابراھیم عبد اهللا

301/44الثقافة و التسییر في الجزائر محمد بشیر

051/29الثقافة و الثورة وزارة التعلیم ا والبحث العلمي

070/03التقیید القانوني لحریة الصحافة أبو یونس محمد باھي

320/594التقریر المواجھة بین حماس و الموساد مركز دراسات الشرق االوسط

1996325/24التقریر االستراتیجي  العربي  مركز الدراسات السیاسیة و االسترالتیجیة

330/116التقریر االستراتیجي العربي

900/118التقریر الكامل للجنة كاھان الصھیونیة  حول مذبحة صبرا و شتیال لجنة كاھان

التقریر عن اعمال اللجنة المركزیة المقدم الى المؤتمر السادس لحزب العمل 
الكردي

900/97 سونغ كیم ایل

900/341التقصیر

000/79التعلیم في اسرائیل بشور منیر

375/61التعلیم والتحدیث في المجتمع العربي الفلسطیني بدران نبیل ایوب

330/54التغلغل االقتصادي االسرائیلي في افریقیا عجمیة محمدعبد العزیز

330/80التعامل المالي و المصرفي المعاصر من منظور إسالمي الجندى محمد الشحات

327/221التعاون التسلیحي االیراني الصھیوني سالمة منسي

327/24التعاون العربي األفریقي المخادمي عبد القادر رزیق

327/14البعد المتوسطي لألمن الجزائري بن عنتر عبد النور

330/137البعد التكنولوجي للوحدة العربیة زحالن انطوان

320/272 )2003 - 1989( البعد اإلقتصادي للتنمیة السیاسیة في األردن  الزعبي غازي محمود ذیب

324/73)1962-1919(التعددیة الحزبیة في تجربة   شریط األمین

2006320/11--1989التعددیة السیاسیة في المملكة االردنیة الھاشمیة  ابو العماش العدوان عبد الحلیم مناع

320/516التغییر و دراسة المستقبل أحمد مصطفى مریم

320/315التغریب في الفكر السیاسي و االقتصاد قاللة محمد سلیم

320/397التعریب و دوره في تدعیم الوجود العربي  والوحدة العربیة الصیادي محمد المنجي

320/209التفاوض رجب عال عبد الفتاح
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351/15التفاوض ادریس ثابت عبد الرحمن

900/153انفجار المشرق العربي قرم جورج

320/74التفكیر السیاسى و النظریة السیاسیة و المجتمع المدنى دیلو ستیقن

375/22التفكیر العلمي و المنھجیة ملحم حسن

070/59انھیار النظام االعالمي الدولي ابو زید فاروق

320/419انھیار العولمة عبد السالم رضا

320/121انھیار اسرائیل من الداخل المسیرى عبد الوھاب

301/103انھیار سلطة الدولة في العراق الھیتي رباح مجید محمد

327/158التوازن االستراتیجي في الشرق االوسط ودورمصر محمد مصطفى كامل

070/44التوثیق االعالمي علم الدین محمود

070/47التوثیق االعالمي و تكنولوجیا المعلومات خوخة أشرف فھمي

965/21. .الثورة الجزائریة  ولد خلیفة محمد العربي

965/95الثورة الجزائریة أحداث وتأمالت جمعیة أول نوفمبر

330/103البورصة موري عبد الرزاق

051/63البورصة المصریة

327/193التوسع االطلسي حسین عدنان السید

900/357الى أین یسیر لبنان ؟ نعمان عصام

900/121الحلل السندسیة في االخبار التونسیة السراج محمد بن محمد االندلسي الوزیر

900/129الیمن و دول مجلس التعاون الخلیجي األغبري أكرم عبد الملك

327/184الحمایة الدبلوماسیة و الدولیة و مسؤولیة الدولة أثناء النزاعات المسلحة صفا لینا حسان

320/481الحمایة الدولیة للعمال االجنبي صادق ھشام على

321/68الجماعات الضاغطة حمیدشي فاروق

320/155الجماعات الوظیفیة الیھودیة نموذج تفسیرى جدید المسیرى عبد الوھاب

320/760الخنازیر قادمون حسنین كریم

1890327/36الخلیج  العربي و العالقات الدولیة  الداود محمود علي

2025320/193الخلیج  الرمیحي محمد

327/49الخلیج العربي الدول و اإلمارات السید محمود

900/69الخلیج العربي و المغرب العربي التمیمي عبد المالك

000/59الجمرة الخبیثة الجمل عبد الباسط

320/736الجمھوریة الصعبة عتریسي طالل

330/45الیابان و عولمة االقتصاد السیاسى ھدھود ناجى

965/24 )1850 - 1826( الحاج أحمد باي قسنطینة  فركوس صالح

1850920/21-1826الحاج أحمد باي قسنطینة  فركوس صالح

 وتداعیاتھ التربویة و الثقافیة في الوطن 2001الحادي عشر من سبتمبر 
العربي

900/239 عمار حامد

320/583الحاسة السادسة وسون كولن

900/80الجاسوسیة الصھیونیة ابوبكر یوسف

900/148الجاسوسیة و الجاسوسیة المضادة بلوخ بلیدوفسكاو
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321/95الدائرة المغلقة القفاص نصر

327/209الدبلوماسیة مصباح زاید عبید اهللا

327/148الدبلوماسیة كیسنجر ھنري

327/369الدبلوماسیة السامرائي شفیق عبد الرزاق

نشأتھا و تطورھا و قواعدھا و نظام الحصانات و االمتیازات : الدبلوماسیة 
الدبلوماسیة

327/150 الشامي علي حسین

327/201القواعد القانونیة، الممارسة العلمیة، المشكالت الفعلیة: الدبلوماسیة  شبانة عبد الفتاح

320/465الدبلوماسیة من القرن السابع عشر حتى بدایة الحرب الباردة كیسنجر ھنري

327/364الدبلوماسیة المعاصرة صباریني غازي حسن

327/208الدبلوماسیة الجزائریة بین االمس والیوم ومحاضرات اخرى بن القبي صالح

الدبلوماسیة الجزائریة و صراع القوى الصغرى في القرن االفریقي و ادارة 
الحرب االثیوبیة االرتیة

327/203 بوعشة محمد

320/259الدبلوماسیة الخفیفة للوالیات المتحدة االمریكیة فى العالم العربى عبد الوھاب محمد

324/42الدبلوماسیة اإلسالمیة الفتالوي سھیل حسین

320/172الدبلوماسیة بین النظریة و التطبیق الفتالوي سھیل حسین

327/368الدبلوماسیة في عالم متغیر الشكري علي یوسف

327/37الدبلوماسیة و التفاوض قادري حسین

070/61الخبر االذاعي شلبي كرم

320/302الجبروت و الجبار مادلین أولبرایت

320/316الحد الفاصل بین الدین و السیاسة بازركان مھدي

301/57الخدمة االجتماعیة خاطر أحمد مصطفى

301/50الخدمة االجتماعیة في المجال الدراسي عفیفي عبد الخالق محمد

2301/30ج+1الدین و البناء االجتماعي ،ج السمالوطي نبیل محمد توفیق

320/151الدین و السیاسة فى الوالیات المتحدة كوربت مایكل

000/40الدین و العلم و االیمان و الدولة في منظور االسالم حسن عبد القادر

324/90الدین والسیاسیة في إسرائیل ماضى عبد الفتاح محمد

320/103الدیني و السیاسي في الیھودیة و االسالم بین المقدس و المدنس معیرش موسي

320/61الدیمراطیة بین الحقیقة و الوھم خضر لطیفة ابراھیم

320/501وقرار الجماھیر.. الدیمقراطیة  یانكلوفیتش دانییل

324/22الدیمقراطیة دائما.. الدیمقراطیة أوال  منیف عبد الرحمن

321/07الدیمقراطیة االمریكیة و سیاسة الضغط البشندى عزمى عبد الفتاح

320/359الدیمقراطیة الرقمیة غیطاس جمال محمد

000/55الدیمقراطیة الضاحكة زین أحمد

320/304الدیمقراطیة بین التأصیل الفكري و المقاربة السیاسیة الربیع فایز

320/480الدیمقراطیة بین الحقیقة و الوھم خضر لطیفة ابراھیم

320/303الدیمقراطیة فى أمریكا توكفیل الكسیس دى

320/73الدیمقراطیة و التنمیة الدیمقراطیة في الوطن العربي مركز دراسات الوحدة العربیة

301/11الدیمقراطیة و الحریة و حقوق اإلنسان رشوان حسین عبد الحمید أحمد
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320/235الدیموقراطیة ونظریات االصالح في المیزان عبد العظیم سعید

000/56الحیاة الثانیة الجزائري سعید

900/207الحیاة السیاسیة عند العرب الناصر محمد حامد

320/267الحیاة السیاسیة و مظاھر الحضارة في العراق و المشرق اإلسالمي محمد بدر عبد الرحمن

320/634حلول لمشاكل... الحیاة بأسرھا بوبر كارل

900/302الخیار شمشون ھیرش سیمور

320/146الخدیعة الرھیبة میسان تییري

320/275الجیوبولیتیكا من النشأة الى الحداثة صافي عدنان

900/337الحدود االمنة و المعترف بھا شحاتة ابراھیم

327/07العربیة في الجزیرة العربیة- الحدود العربیة  العیدروس محمد حسن

900/12الحر ب العالمیة الرابعة مارنشیز كونت دي

327/115الدراسات المستقبلیة في العالقات الدولیة عبد الحي ولید

320/02الحرب النفسیة حجاب محمد منیر

325/19الحرب النفسیة االسرائیلیة الدباغ مصطفى

3900/102الحرب النفسیة بیننا  وبین العدو االسرائیلي ،ك نوفل أحمد

070/02الحرب النفسیة و الشائعات سید عبد اهللا معتز

320/421الحرب األھلیة شارل زورغبیب

1967320/138الحرب الثالثة یونیو  أوباالنس ادغار

900/85الحرب الحضاریة االولى المنجرة المھدي

320/70الحرب السابعة عبد الحكیم منصور

900/249الحرب السریة البزاز سعد

320/16الحرب الكیماویة سبیرز ادوارد

327/70الحرب العالمیة األولى بركات محمد

900/186الحرب الوطنیة التحرریة في سوریا لوتسكي قالدیمیر

320/440الحرب على العراق علي علي عبد الجلیل

900/158الحرب و الیموغرافیا بیري شارلز میرنیس

320/160الیرتوكوالت و السھودیة و الصھیونیة المسیري عبد الوھاب

323/26الحریات نخلة المحامي موریس

100/20الحریة في القرن العشرین سیریل جود

100/21الحریة و القدر ف،بولر بول

321/77الحریة والقدر في الفكر األمریكي من إدواردز إلى دیوى .ف.بولر بول 

321/98الحركات االسالمیة الكیالني موسى زید

000/46الحركات االسالمیة دراسة و تقییم الكیالني موسى زید

321/97الحركات اإلسالمیة في آسیا أبوزید عال عبد العزیز

1999321/99 - 1959الحركة االتحادیة أو مسار فكرة تقدمیة  أشقرا عثمان

900/71الحركة االسالمیة و قضیة فلسطین أبو غنیمة زیاد

1871965/13 - 1830الحركة التبشیریة الفرنسیة في الجزائر  بقطاش خدیجة
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330/66الحركة التعاونیة تیم ادورد

900/232الحركة الفكریة النسویة في عصر النھضة كالس جورج

965/36الحركة الوطنیة الجزائریة سعد اهللا أبو القاسم

1939321/56-1935الحركة الوطنیة الفلسطینیة  مؤسسة الدراسات الفلسطینیة

1948321/100-1882الحركة الوطنیة الفلسطینیة أمام الیھود و الصھیونیة  علوش ناجي

900/58الحروب الصلیبیة كما راھا العرب معلوف أمین

900/255الحروب الصلیبیة في االندلس رمضان عبد المحسن طھ

900/331الدروب السریة ودافید كیمشي جون

330/115الخروج من االزمة سلیمان علي عبد العزیز

324/02الخروج من فخ العولمة المرسى كمال الدین عبد الغني

324/29الحصانة الدبلوماسیة بالي سمیر فرنان

320/510الخطاب السیاسى مصر القدیمة النشار مصطفى

320/68الجزائر محنة الدولة و محنة االسالم السیاسي الجاسور ناظم عبد الواحد

965/96الجزائر الرعب المقدس بوكراع لیاس

965/79الجزائر بلد التحدي و الصمود الصدیق محمد الصالح

965/02الجزائر في ظل االحتالل الروماني شنیتي محمد البشیر

324/36الحزب أو مشكالت األمة العربیة وعالجھا السید جالل

900/261الحضارة العربیة اإلسالمیة النعیمات سالمة صالح

920/11الحسین

324/81الجزر الثالث بین السیادة الحربیة و االحتالل اإلیراني القاسمي خالد بن محمد

321/42الخطر الیھودي التونسي محمد خلیفة

320/752الخطر الصھیوني الجمالي محمد فاضل

320/593الخصوصیة فى عصر المعلومات كیت فرید ه

321/102الحكم في عالم یتجھ نحو العولمة ناي جوزیف س

320/479الحكم و االدارة فى اسرائیل مھنا محمد نصر

324/47الحكم و السیاسة في أفریقیا نولى أكودیبا

321/17الحكم و السیاسة في افریقیا توردوف ولیم

920/37الدكتور محمد حسنین ھیكل بین الحضارتین اإلسالمیة والغربیة زلط أحمد

000/70الحكومة االلكترونیة الطاھر عالء فرج

324/23الحكومة و السیاسة الري الوتیز

900/321الحق العربي في حائط المبكى في القدس

321/76الحقائق السریة عن الجمعیة الماسونیة

324/79الحقیقة و الوھم في الحركة االسالمیة المعاصرة زكریا فؤاد

323/24الحقوق االنسانیة رھنا بالتبادعیة قربان ملحم

323/22الحقوق السیاسیة للمراة االنصاري اسماعیل عبد الحمید

070/24الدعایة السیاسیة و تطبیقاتھا حدیثا و قدیما حجاب محمد منیر

320/636الجغرافیا السیاسیة غنیم عبد الحمید
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320/738الجغرافیا السیاسیة الھیتي صبري فارس

320/753الجغرافیا السیاسیة حسین خلیل

320/04الجغرافیا السیاسیة المعاصرة العیسوى فایز محمد

320/290الجغرافیا السیاسیة المعاصرة كاظم الشمري وفاء

320/667الجغرافیة السیاسیة المعاصرة الشمري وفاء كاظم

000/83الدعوة االسالمیة في افریقیا الماحي عبد الرحمن عمر

000/54الحفار مرسي صالح

900/342الجھل بالقضیة الفلسطینیة صایغ أنیس

900/211الجھاد في االسالم  قدیما و حدیثا بیترز رودلف

965/35الجھاد و ثورة االستقالل بن نعمان أحمد

900/203الیھود أبو ریا عطا

900/299الیھود السوفیات یدلون باعتراتفھم

320/661الیھود العالمى فورد ھنرى

327/173الیھود في الشرق االوسط كیوان مأمون

1900/23ج: الیھودي العالمي  فورد ھنري

900/48الیھودیة  و الیھود وافي علي عبد الواحد

900/101الدول و القس و رأس المال عبر التاریخ تلي شارلز

320/139الدولة بوردو جورج

320/409الدولة الحدیثة اعالم و استعالم الحسن حسن

320/644الدولة الحدیثة و البحث عن الھویة طالب محمد السعید

320/742الدولة في الفكر االسالمي المعاصر بلقزیز عبد االلھ

965/112الدولة والوالیة والمجال بالمغرب الوسیط القبلي محمد

320/639الدولتان بادي برتران

070/20الیونسكو والصراع الدولي حول اإلعالم والثقافة الدیك اسكندر

301/23الجوانب االجتماعیة للسیاسو الوقائیة لمواجھة مشكلة تعاطي المخدرات عبد اللطیف رشاد أحمد

324/64الحوار إبراھیم اللبودي منى

320/149الحوار الحضارى فى عصر العولمة یسین السید

000/72الجواھر الكالمیة  في ایضاح العقیدة االسالمیة الجزائري طاھر

1939965/80-1914الدور السیاسي للھجرة  الى فرنسا بین الحربین   زوزو عبد الحمید

324/31الدور القیادي لرؤساء األقسام العلمیة في الجامعات العربیة محجوب بسمان فیصل

330/18الدور القیادي لعمداء الكلیات في الجامعات العربیة محجوب بسمان فیصل

020/30الدوریات و المطبوعات الرسمیة الھوش ابو بكر محمود

070/08الرأي العام حسین سمیر محمد

070/41الرأي العام بین القوة و االیدیولوجیة سعد اسماعیل علي

070/10الرأي العام وقیاسھ مجاھد جمال

320/422الرأسمالیة الیھودیة وأثرھا على الحركة الصھیونیة والتنظیمات الشیوعیة على تسن فرغلى

320/261الرأسمالیة وأزمة الفكر العربي حافظ أشرف
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320/582الرد قالدھایم كورت

320/143الرحلة العربیة الحدیثة من أوروبا الى الوالیات المتحدة الشویري یوسف

320/08الریاضة في متاھات السیاسة الربضي كمال جمیل

900/53امریكا و العرب البرازي تمام

320/585الرھان على الحصان الفقى مصطفى

324/33الرئاسیات و التطور إبراھیم مصطفى عوض

327/171الروح العسكریة االمریكیة سفیتلوف الكسییف كروتسینخ

320/343السلم المسلح بوطول غاستون

320/763الزمن و السیاسة دوبري ریجیس

327/77السالم األمریكي و الشرق األوسط برادلي. تایر أ

320/255في الطریق الى الدولة الفلسطینیة)  2(السالم المعلق  قریع أحمد

375/60الطالب في اسرائیل حداد سلمى

330/112الصناعة االسرائیلیة أبو النمل حسین

900/165الصلیبیون الجدد الحملة الثامنة الطوبل یوسف العاصي

900/109الزلزال السوفیاتي ھیكل محمد حسنین

320/81السلطة السیاسیة البیار جان ولیام

301/36السلطة و القرابة و الطائفة عند موارنة لبنان دكروب حسین

351/06السلوك التنظیمي عبد الرحیم عاطف جابر طھ

320/17الساسة تطور المعنھ و تنوع المقتربان اشتي شوكت

320/346الزاویة و الحزب الزاھي نور الدین

321/10الطائفیة في لبنان الى متى بشیر اسكندر

150/05الشباب المعاصر و أزماتھ غانم محمد حسن

325/38الشباب العربي في المھجر منتدى الفكر العربي

301/71الشباب بین التھمیش و التشخیص موسى أحمد محمد

051/11الضاد جامعة قسنطینة

150/08الطبیعة البشریة في القرآن الكریم احمد لطفي بركات

900/37الستراتیجیات السوریة و االسرائیلیة و االوروبیة حیال لبنان خلیفة نبیل

100/30الضروري  في السیاسة مركز دراسات الوحدة العربیة

301/37الطبقات االجتماعیة الروك بیار

330/140الضفة الغربیة ھالل جمیل

900/26الضفة الغربیة و قطاع غزة بنفینستي میرون

320/225الصدمة تشومسكى نعوم

301/90السجن كمؤسسة اجتماعیة كاره مصطفى عبد المجید

320/226الصین و الوالیات المتحدة األمریكیة خصمان أم شریكان تشنج لیو شیھ

320/221السیناریو القادم الحداث أخر الزمان عبد الحكیم منصور

900/145السیارات السیاسیة في الخلیج العربي العقاد صالح

324/72السیاسات الحزبیة في اسرائیل و االراضي المحتلة كییفال جیرشون
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1939320/436--1914السیاسات الدولیة بین الحربین العالمیتین  صبح علي

327/336السیاسات العامة المقارنة .ھایدنھایمر آرنولد ج

320/184السیاسات العامة في الدول النامیة حسین خلیل

1983327/163-1990السیاسة  الخارجیة المصریة  بطرس غالي بطرس

320/273السیاسة المستقبلیة النجار عبد العزیز

320/450السیاسة المقارنة الموند جبرائیل

320/433السیاسة االمریكیة تجاه الوطن العربي مراد محمد

301/82السیاسة االجتماعیة و متغیرات المجتمع المعاصر حافظ دریة السید

 - 1830(السیاسة االستعماریة من خالل مطبوعات حزب الشعب الجزائري 
1954(

965/28 بو عزیز یحي

330/08السیاسة االقتصادیة المثلى المالكي عبد الرحمن

327/139السیاسة الخارجیة لدولة االمارات العربیة المتحدة بن حارب عبد الرحمن یوسف

320/675السیاسة الخارجیة االمریكیة لوفابفر مكسیم

320/412السیاسة الشرعیة ابن تمیة االسالم

320/768السیاسة السكانیة العامة لمجتمع الحرب االسرائیلي

320/431السیاسة الصھیونیة في تھوید االراضي الفلسطینیة المسعودي سالم فاضل

320/368السیاسة العامة منظور كلي في البنیة و التحلیل الفھداوي فھمي خلیفة

327/356السیاسة العثمانیة التمیمي عبد الجلیل

900/213السیاسة الفرنسیة تجاه الثورة العربیة الكبرى فریحات حكمت

320/43)النمذجة و المحاكاه(السیاسة بین  أبو عامود محمد سعد

321/114السیاسة بین النظریة والتطبیق محمد علي عبد المعطي

320/737السیاسة بین النظریة والتطبیق محمد محمد علي

900/209السیاسة و االستراتیجیة في الحربین العالمیتین االولى و الثانیة عبد الملك جمال

327/91السیاسة و الدبلوماسیة شاكر فؤاد

320/446السیاسة و اإلستراتیجیة في الحربین العالمیتین األولى و الثانیة عبد الملك جمال

320/678السیاسة و سلطة اللغة المسدي عبد السالم

327/343السیاسیة بین النظریة و التطبیق محمد علي عبد المعطي

070/31الصحافة و القانون في العالم العربي و الو م أ الشمري سلیمان جازع

920/27الشیخ عبد الحمید بن بادیس عمامرة تركي رابح

000/39السجین مرسي صالح

000/42السیر فوق خیوط العنكبوت مرسي صالح

900/113الصحراء  الغربیة الرابطة الفرنسیة لحقوق  و تحریر 
الشعوب

325/12الصحراء الغربیة في االمم المتحدة و حدیث عن الشرعیة الدولیة معراف اسماعیل

900/83الشخصیة الیھودیة من خالل القرآن الخالدي صالح عبد الفتاح

320/781السیطرة الصامتة ھیرتس نورینا

301/91السجون مزایاھا وعیوبھا من وجھة النظر االصالحیة

320/325الصحوة دیوك دیفید
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900/70الشیوعیة منشأ و مسلكا جبر دندل

020/40الشراكة بین المكتبیین و االرشیفیین الزھري سعد

900/46الصراع االمریكي السوفیتیي في الشرق االوسط منصور ممدوح محمود مصطفى

1937324/45 - 1934الصراع االدیولوجي في الحركة الوطنیة التونسیة  مناصریة یوسف

900/246الصراع البریطاني الفرنسي حول البحر االحمر العیسى جمیلة

900/108الصراع الحضاري في العالم االسالمي عكاشة شایف

327/187الصراع الدولي  بعد الحرب الباردة المعیني خالد

الحرب السریة في الشرق  : 1961-1949الصراع السري على سوریة من 
االوسط

900/21 راثمل آندرو

327/215الصراع العربي االسرائیلي بین الرادع التقلیدي والرادع النووي ھویدي امین حامد

327/52الصراع العربي اإلسرائیلي واصل عبد المنعم

327/38الصراع بین الیابان و الصین جالل محمد نعمان

323/11الصراع بین حریة الفرد و سلطة الدولة راغب سكران راغب جبریل خمیس

320/97الصراع حول المیاه االرث المشترك لالنسانیة مركز البحوث العربیة و االفریقیة

320/288الصراع على المیاه في المنطقة العربیة مشروع قناة البحرین سالمان عبد العاطى بدر

320/99الصراع على المیاه في الشرق االوسط العضایلة عادل محمد

320/493''االسرایھودي'' الصراع على الھویة و حتمیة الحرب االھلیة في الھیكل  محجوب مصباح

320/12الصراعات الدولیة الراھنة الدباغ مصطفى

320/194الصراعات العرقیة المعاصرة نور عصام

323/10الصراعات العرقیة و استقرار العالم المعاصر وھبان أحمد

000/82الطریق الى القدس بسیسو عابدین

900/55الطریق الى حرب الخلیج االدھمي محمد مظفر

320/230الشرق أوسطیة زھران علي

900/72الشرق األقصى الصین و الیابان درویش فوزي

320/345الشرق األوسط و صراع العولمة الكعكي یحي أحمد

900/192الشرق االدنى في العصور الوسطى العریني البازا

320/732الشرق االوسط الجدید المخادمي عبد القادر رزیق

320/494الشرق االوسط الجدید بیریس شمعون

320/730الشرق االوسط الكبیر حروب ام سالم؟ بللوفي حسین

900/150الشرق االوسط و الصراع الدولي الكعكي یحي أحمد

327/147الشرق االوسطیة ...اللجنة المصریة لمقاومة التطبیع و مواج

321/105الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة رمضان ابراھیم

900/35الشرق و الغرب زمن الحروب الصلیبیة كاھن كلود

321/63الشرعیة الدولیة في ظل النظام العالمي الجدید العادلى محمود صالح

900/234السكان و االستطانة جورج بیار

320/544الشعب المختار لونجلى كلیفورد

965/89الشعب اللیبي الشقیق في جھاد الجزائر الصدیق محمد الصالح

324/41الطعون اإلنتخابیة في اإلنتخابات التشریعیة محمد حسن إكرام عبد الحكیم محمد
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900/283بیننا....السفاحون  بلمار بیار

965/26الشھید حسین برحایل برحایل بلقاسم بن محمد

320/132الصھیونیة ملف أسود عبد اهللا ھالھ

323/30الصھیونیة و النازیة و اشكالیة التعایش السلمي مع االخر سعد الدین نادیة

900/274الصھیونیة و العنف المسیري عبد الوھاب

330/114الصواریخ أم الخبز؟ صادوفسكي یحي

900/191السودان علي فضل اهللا فضل اهللا

323/05الكارثة العرب و أصول المسألة العرقیة سعید عبد المنعم

900/183ما وراء السالم: الكتاب األخیر لریتشارد نیكسون  نیكسون ریتشارد

900/332الكیانیة الفلسطینیة الشعیبي عیسى

000/37عربي- الكشاف قاموس عربي  شلھوب صالح

965/59)1955-1935(الكشافة االسالمیة الجزائریة   الشیخ أبو عمران

320/395الكفاح المسلح طالس مصطفى

324/28الكونغرس و النظام السیاسي األمریكي العیثاوي یاسین محمد

321/05الكومیدیا السیاسیة وجوه في مرأتي خلیل خلیل أحمد

catalogue de la production nationale330/150 slimani ahmed

330/162القانون الدولي للتنمیة سعد اهللا عمر اسماعیل

375/57القانون في تفسیر التصوص السریري ابي الطیب مولود

000/35القاموس مكتب الراسات و البحوث

000/88القاموس المزدوج علوان فریال

000/76القاموس االساسي فرحات فادي

000/01القاموس الجدید للطالب بن ھادیة علي

000/10القاموس السیاسي ن. بونوماریوف ب 

320/671القاموس السیاسي و مصطلحات المؤتمرات الدولیة م.لحام س

000/36القاموس القانوني الثالثي نخلة موریس

000/89فرنسي- القاموس عربي 

900/39القادة ودوورد بوب

320/739القارة االفریقیة وجزیرة االندلس االدریسي عبد اهللا الشریف

965/88القاعدة الشرقیة قلب الثورة النابض

900/38القدس من بن غوریون الى نتانیاھو القرعي أحمد یوسف

327/226القدس في الصراع العربي االسرائیلي الھزایمة محمد عوض

321/80القیود الواردة على سلطة الدولة في اإلسالم الكیالني عبد اهللا إبراھیم زید

320/195القرن الحادي و العشرون ھل یكون أمریكا ؟ الالوندى سعید

900/269القضیة الكردیة في العراق عیسى حامد محمود

900/253القضیة الكردیة في تركیا عیسى حامد محمود

320/430القوات المدرعة االسرائیلیة عبر أربع حروب عزمي محمود

1952327/169-1922القوة الجویة بین السیاسة المصریة و االسرائیلیة ،ج  جبر جبر علي
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320/410القوى الخفیة للیھودیة العالمیة الماسونیة سنقرط داود عبد العفو

1927320/323--1948القوى السیاسیة في اسرائیل  حسن علیوة

301/01القوى السیاسیة و التنمیة زمام نور الدین

900/344العمل الشعبي والتجربة الثوریة الجبوري منذر

320/638العلم العربي و االلفیة الثالثة بن علي طیبي

320/393العلم و السیاسة العلمیة في الوطن العربي زحالن انطوان

375/59العلم والتعلیم العالي في اسرائیل زحالن انطوان

العلماء الجزائریون في البلدان العربیة االسالمیة فیما بین القرنین التاسع و 
3(العشرین المیالدیین 

965/14 عمار ھالل

900/169-007-العملیة  الفالوجي فرید

324/78العملیة االنتخابیة والدیمقراطیة في لبنان الصمد ریاض

965/99العمال الجزائریون في فرنسا بوحوش عمار

920/17العالمة ابن خلدون الكوست ایف

320/673العمالقة ستوفر جون

070/35العالقات  العامة المبادئ و التطبیق الححن محمد فرید

327/50العالقات األردنیة المصریة الرفوع فیصل عودة

327/97العالقات االمریكیة السعودیة الننیرب محمد

327/358العالقات االمریكیة السعودیة في عصر التحوالت مصباح عامر

327/96)معاھدة السالم (االسرائلیة في ظل - العالقات االردنیة  الحباشنة خالد عبد الرزاق

327/202العالقات االسالمیة  المسیحیة في اسبانیا صالح نادیة مرسي

327/181العالقات التركیة الروسیة النعیمي أحمد نوري

327/69العالقات الثقافیة الدولیة الصادق العاللي

327/108العالقات الخارجیة للدولة االسالمیة المھیري سعید عبد اهللا حارب

327/363العالقات الخارجیة و المعارضة الداخلیة و الثورات في الدولة العباسیة العیدروس محمد حسن

327/99العالقات الدبلوماسیة الجزائریة العربي اسماعیل

327/361العالقات الدبلوماسیة و القنصلیة الرضا ھاني

1816327/103-1776العالقات الدیبلوماسیة بین دول المغرب و الوالیات المتحدة  العربي اسماعیل

327/179العالقات الجزائریة اإلسرائیلیة تامالت محمد

327/87العالقات الدولیة جراد عبد العزیز

327/85 )1939 - 1919( العالقات الدولیة منذ معاھدات الصلح  ه. كار إ 

327/23العالقات الدولیة مفھومھا و تطورھا ھریدي صالح

327/13العالقات الدولیة المعاصرة أبو عامود محمد سعد

327/106العالقات الدولیة المعاصرة العویني محمد علي

1919327/362 - 1789العالقات الدولیة بین أوروبا و الشرق  قاسم عبد الحكیم عبد الغنى

327/26العالقات الدولیة بین العولمة و األمركة مھنا محمد نصر

327/59العالقات الدولیة في االسالم أبو زھرة محمد

327/105العالقات الدولیة في االسالم مقارنة بالقانون الدولي الحدیث الزحیلي وھبة

327/66العالقات الدولیة في التاریخ الحدیث و المعاصر القوزي محمد علي
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327/195العالقات الدولیة في القرن العشرین الصمد ریاض

327/09العالقات الدولیة في اإلسالم ضمیریة عثمان جمعة

327/31العالقات الدولیة و أھمیة التوافق الثقافي و الحضاري للمجتمعات جلین فیشر

327/117العالقات السیاسیة الدولیة الدوري عدنان طھ

1327/111العالقات السیاسیة الدولیة في القرن العشرین ،ج فرج اهللا سمعان بطرس

327/104العالقات السیاسیة بین الدولة االمویة في االندلس و دول المغرب فیاللي عبد العزیز

العالقات السیاسیة بین الطائفتین األندلسیة و البربریة في جنوب األندلس في 
عصر ملوك الطوائف

327/19 محمد عمر دحماني شریفة

070/39العالقات العامة شومیلي ج

070/64العالقات العامة مجاھد جمال

327/100العالقات العامة بین النظریة و التطبیق عجوة على

070/50العالقات العامة بین النظریة والتطبیق شیبة شدوان علي

327/333العالقات العراقیة االیرانیة نوار عبد العزیز سلیمان

327/44األفریقیة- العالقات العربیة  البرناوي سالم حسین

327/86االوروبیة حاضرھا و مستقبلھا- العالقات العربیة  االوروبي- مركز الدراسات العربي 

301/40العالقات اإلجتماعیة في القوات المسلحة رشوان حسین عبد الحمید

1948327/132-1967العالقات بین التنظیمات الصھیونیة المسلحة  محارب عبد الحفیظ

900/258العالقات بین الشرق و الغرب في العصور الوسطى ماجد عبد المنعم محمد

327/191العالقات بین ایران و الوالیات المتحدة االمریكیة خالل حكم مصدق سمو اسماعیل أحمد

330/117العالقة بین الدیمقراطیة و التنمیة في اسیا سلیم محمد السید

301/97العالقة بین الشرطة والنیابة في الدول العربیة عبد المحمود عباس أبو شامة

150/03العنف ضد االطفال محمد علي عبد الحمید

301/12العنف و الفقر في المجتمع الجزائري سالطینة بلقاسم

320/548العلوم السیاسة سلمون جان جاك

320/354العلوم السیاسیة بین االقلیمة و العولمة عمارة محمد محمد

320/402العلوم السیاسیة بین الحداثة و المعاصرة مھنا محمد نصر

320/370العلوم السیاسیة دراسة فى االصول النظریات و التطبیق العوینى محمد على

320/355العلوم السیاسیة و االقتصادیة واالستراتیجیة بدران ودوده

320/262العالم االسالمي و المتغیرات الدولیة الھیتي صبري فارس

900/354العالم الثالث ونمو التخلف عبد المولى محمود

320/40العالم الى أین مستقبل البشریة سباق العولمة و التربیة فیدیر راجوثا

900/223العالم العربي الحدیث یحي جالل

327/131العالم العربي بین ثقل الخطاب و صدمة الواقع جراد عبد العزیز

327/56العالم اإلسالمي و النتغیرات الدولیة الھیتي صبري فارس

320/60العالم بین االھاب و الدیمقراطیة بوادى حسنین المحمدى

320/216العالم على حافة الھاویة سعید عبد المنعم

2013320/556العالم عام  شرف عبد العزیز

21320/619العالم في مطالع القرن  ریحانا سامي
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320/06العالم و مأزقة منطق الصدام و لغة التداول حرب علي

330/40العالمة بین االنصار و الخصوم بو دبوس رجب

320/208العالمیة الجدیدة المرجعیة ، األھداف و الوسائل جاسم انمار لطیف نصیف

320/420الظاھرة االستشراقیة واثرھا في الدراسات االسالمیة سالم الحاج ساسي

900/351الظاھرة العسكریة بافریقیا السوداء حمروش مولود

900/243العبقریة العسكریة في غزوات الرسول فرج محمد

900/88العبور بالعودة للجذور فضل اهللا فضل اهللا علي

320/108الغیبوبة العربیة راغب رنبیل

900/184وتداعیات حرب الخلیج...العراق المغبون  شعت أحمد كمال

327/79العراق و أمریكا البرازي تمام

1958900/123-1941العراق و السیاسة العبریة  محي الدین جھاد مجید

900/168العراق و ثمن الخروج من النفق حمدان حمدان

320/38العراق وشقاء الدیمقراطیة المنشودة فیاض عامر حسن

900/281العرب  تحوالت العالم من سقوط جدار برلین الى سقوط بغداد غلیون برھان

900/228العرب  و المشكلة الیھودیة حسن قاسم

320/211العرب األصل و الصورة الفقى مصطفى

900/279العرب في الحاضر حسین محمود

327/76العرب و أمریكا بین التطویر و التطویع غربي علي

327/58العرب و المستقبل في الصراع الدولي بوعشة محمد

320/454العرب و المشكلة الیھودیة حسن قاسم

320/490العرب و التحدي عمارة محمد

320/426العرب و التكنولوجیا عبده سمیر

327/68العرب و القوى الدولیة في القرن الحادي و العشرین الزیدي مفید

320/507العرب و الغرب على مشارف القرن الحادي و العشرین مؤشرات استراتیجیة العزاوي قیس جواد

900/18العرب و اسرائیل و القنبلة الذریة ماذا نحن فاعلون ؟ جامع نبیل

320/158العرب و تحدیات المستقبل درویش عیسى

320/435العرب و تحدیات القرن الحادي و العشرین التنیر سمیر

320/554العرب و تحوالت العالم غلیون برھان

320/190العرب و عصر العولمة كاظم نجاح

327/199العرب وامریكا بین التطویر والتطویع غربي علي

301/87العرب والقیادة خلیل خلیل أحمد

000/27العربیة الفنیة عبر النصوص HAMDANE HADJADJI

330/128العسكرة و االمن في الشرق االوسط تأثیرھما على التنمیة و الدیمقراطیة ھویدي أمین

000/41العسكریة في القران الكریم كمال مصطفى أحمد

1982965/141 - 1962الغزو الثقافي في الجزائر  الزبیري محمد العربي

320/137العقل االمیركى یفكر جالل شوقى

321/11العقل السیاسي العربي الجابري محمد عابد
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965/116العقید محمد شعباني وجوانب من الثورة التحریریة الكبرى مطمر محمد العید

920/25العقید عمیروش الصدیق محمد الصالح

900/09العھد السري للدعوة العباسیة أو من االمویین الى العباسیین علبي أحمد

330/43العولمة منصور ممدوح محمود

320/206و صورة اإلسالم.. العولمة  حسام الدین محمد

320/733العولمة من االقتصاد الى االیدیولوجیا تومي عبد القادر

320/291العولمة مظاھرھا و تداعیاتھا نقد و تقییم بوبكر جیاللي

320/227العولمة الدبلوماسیة و النظام العالمي الجدید الھاشمي مجد

320/220العولمة السیاسیة بین الفكر االسالمى و الغربى من المنظور التاریخى عتمان سعید محمد

320/234العربیة- العولمة اإلسالمیة  الكعكي یحي أحمد

3320/59العولمة الھویة و المسار رؤیة عربیة جالل شوقي

330/20العولمة بین االنصار و الخصوم بو دبوس رجب

320/613العولمة بین الفكرین اإلسالمي و الغربي حربى خالد

320/558العولمة في میزان اإلسالم البندارى سعد خلف عبد الوھاب

330/26العولمة فى ادارة المنظمات العالمیة عباس صالح

330/23العولمة و أثارھا فى الفكر المالى و النقدى عباس صالح

320/706العولمة و أثرھا على االمن القومى الوطنى بن حارب عبد الرحمن یوسف

320/192العولمة و مستقبل األرض وردم باتر محمد علي

301/07العولمة و المجتمع الرواشدة عالء زھیر عبد الجواد

320/48العولمة و االرھاب حرب أمریكا على العالم تشومسكى نعوم

330/15العولمة و التنمیة البشریة المستدامة في الوطن العربي التمیمي رعد سامي عبد الرزاق

301/03العولمة و التحدي الثقافي خریسان باسم علي

320/196العولمة و الھویة الوطنیة القصیبي غازي بن عبد الرحمن

320/511العولمة و تداعیاتھا على الوطن العربي ثابت أحمد

320/404العولمة و تحوالت العلم محفوظ محمد

301/08العولمة و فجوة األمن في الوطن العربي الخزرجي ثامر كامل محمد

320/299العولمة وأبعادھا االقتصادیة الوادي محمود حسین

2005965/113-1954العولمة والثورة التحریریة الجزائریة  بواشرى آمنة

320/663العولمة وتداعیاتھا و البدیل االسالمي الغالي بالسم محمد

301/61العوامل االجتماعیة و االقتصادیة و أثرھا على الوعي الطبي سالمة محمد علي

320/657العوربة فى مقابل العولمة عناصر لنظریة جدیدة االنصارى ناصر

100/06الفلسفات الكبرى دو كاسیھ بییر

100/22الفلسفة السیاسیة عند العرب بن الدایة أحمد

100/05الفلسفة الفرنسیة من دیكارت الى سارتر فال جان

900/01الفتوحات االسالمیة و العالقات السیاسیة في اسیا مھنا محمد نصر

320/622الفساد والعولمة الكبیسى عامر

900/231الفضیحة میسان تییري
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320/311)مصر - سوریا - في لبنان ( الفكر االجتماعي و السیاسي الحدیث  ل. لیفین ز 

320/771الفكر االسالمي والمجتمع المعاصر البھى محمد

330/05الفكر االستراتیجي قراءات معاصرة الغالبي طاھر محسن

325/21الفكر االسرائیلي  و حدود الدولة ریاض عادل محمود

320/514الفكر السیاسى االسئلة االبدیة تیندر جلین

320/778الفكر السیاسي الحدیث ابو جابر فایز صالح

320/822الفكر السیاسي الحدیث والمعاصر ابراھیم موسى

320/107الفكر السیاسي الغربي محمد على المعطى

320/640الفكر السیاسى الغربى سلطح فضل اهللا محمد

321/128الفكر السیاسي الغربي محمد علي عبد المعطي

320/64الفكر السیاسي العربي االسالمي الھزایمة محمد عوض

320/245الفكر السیاسي في العصور القدیمة عبد الحي عمر

320/185الفكر السیاسي في العصور القدیمة و الوسطى خلیفة عادل

320/614الفكر السیاسي و أساطیر الشرق األدنى القدیم عبد الحي عمر محمد صبحي

320/543الفكر القومي و قضایا التجدد الحضارى خلیل بكرى

320/665الفكر العربي الحدیث و المعاصر بوصفصاف عبد الكریم

320/766الفكر العربي في مخاضھ الكبیر مرحبا محمد عبد الرحمن

320/203الفكر اإلستراتیجي الخفاجي نعمة عباس

320/123الفقھ السیاسي باعمر أحمد سالم

020/39الفھرسة المتقدة و المحوسبة علیان ربحي مصطفي

020/01الفھرسة الموضوعیة عبد الھادي محمد فتحي

020/05المطبوعات و المخطوطات: الفھرسة الوصفیة للمكتبات  خلیفة شعبان عبد العزیز

المواد السمعیة و البصریة و المصغرات الفیلیمة : الفھرسة الوصفیة للمكتبات 
و سائر المواد غیر التقلیدیة

020/14 خلیفة شعبان عبد العزیز

020/20الفھرسة الوصفیة و الموضوعیة التقلیدیة و المحوسبة علیان ربحي مصطفى

301/58الفئات الخاصة من منظور الخدمة االجتماعیة فھمي محمد سید

320/770الفوضى التي نظموھا دایار جوین

020/02اإلنتاج الفكري العربي في مجال المكتبات و المعلومات عبد الھادي محمد فتحي

900/390اإلمبراطوریة األمریكیة

051/09اإلبداع دار الثقافة

000/31اإلتیكیت  فن السلوك االنساني  وفقا لالدیان السماویة الضبع رفعت عارف

070/17اإلتصال اإلعالمي وتحدیث المجتمع العربي حارص صابر

327/35اإلتفاقات العربیة اإلسرائیلیة طوق جوزیف الخوري

330/85اإلدارة المالیة لموارد و استخدامات األرصدة للمدیرین اإلداریین البنا جالل

330/90اإلدارة المالیة المتقدمة النعیمي عدنان تایھ

320/601اإلرھاب البیولوجي أحمد محمد على

320/573اإلرھاب الدولي شكري محمد عزیز

320/530اإلرھاب العالمي ضاھر تركي
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320/224الجذور* الرؤیة * اإلرھاب الفكر  التمیمي محمد تیسیر

320/189اإلرھاب في ضوء أحكام القانون الدولي العام زیدان مسعد عبد الرحمن

327/08اإلرھاب و العالقات العربیة الغربیة الشاوش خلیفة عبد السالم

320/621اإلسالم و أوضاعنا السیاسیة عودة عبد القادر

320/546اإلسالم و العولمة

324/34اإلصالح الدیمقراطي في الوطن العربي المخادمي عبد القادر رزیق

327/60اإلستراتیجیة األمریكیة للقرن الحادي و العشرین أوتكین أناتولي

320/248اإلستراتیجیة السیاسیة و العسكریة لحرب الخلیج القاسمي خالد بن محمد

965/38اإلستعمار الفرنسي في الجزائر الھواري عدي

070/09اإلعالم األمني وإدارة األزمات والكوارث شعبان حمدى

070/11اإلعالم الدولى فینبى جوناثان

070/14اإلعالن في التلیفزیون المصري الحدیدى منى سعید

321/79الوالء و القیادة في المجتمع اإلسالمي األول متحدة روى

327/186الوالیات المتحدة  االمریكیة  و اسرائیل أبوجابر كامل

327/39الوالیات المتحدة األمریكیة طلیعة اإلنحطاط غارودي روجیھ

000/90الواضح في فن التخریج و دراسة االسانید العكایلة سلطان سند

321/67الواقع الفلسطیني و الحركة النقابیة یوسف شحادة

320/574الواقعیة السیاسیة قربان ملحم

000/38الوافي المحمود عصمت

900/194الوثائق السیاسیة و االداریة في االندلس و شمالي افریقیة حمادة محمد ماھر

900/326 ه132-40الوثائق السیاسیة واألداریة العائدة للعصر األموي  حمادة محمد ماھر

900/320الوثائق السیاسیة واألداریة العائدة للعصر العباسي األول حمادة محمد ماھر

900/389ه656-247الوثائق السیاسیة واالداریة العائدة للعصور العباسیة المتتابعة  حمادة محمد ماھر

320/350الوحدة األوروبیة و الوحدة العربیة الواقع و التوقعات الجاسور ناظم عبد الواحد

330/52الوحدة االقتصادیة العربیة تجاربھا و توقعاتھا شقیر محمد لبیب

375/10الوجیز في مناھج البحوث السیاسیة و االعالمیة مھنا محمد نصر

375/17الوجیز في المنھجیة و البحث العلمي إدرریس فاضلي

320/243الوجیز في النظام السیاسیة الخطیب نعمان أحمد

351/30الوجیز في االدارة العامة الطماوي سلیمان محمد

321/16الوجیز في التنظیم السیاسي و الدستوري غزوي محمد سلیم محمد

320/69الوجیز في علم االستشرا ق الساموك سعدون محمود

327/204الوجیز في فن المفاوضة آل شاوي ھشام

900/93الوجھ االخر للدیمقراطیة طلعت أحمد

900/288الوجھ االخر للخداع اوستروفسكي فیكتور

321/59الوطن العربي في السیاسة االمریكیة مركز دراسات الوحدة العربیة

324/70الوزیر في النظام السیاسي الغصیني ربیع مفید

900/292الوسیط في الحضارة االسالمیة خلیل عماد الدین
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322/06الوعد الصادق ھزیمة اسرائیل في لبنان   و قائع ووثائق حسین خلیل

320/109الوعي السیاسى في العالم العربي حجازى محمد عبد الواحد

324/88الوظیفة االجتماعیة لألحزاب السیاسیة أبو النصر مدحت محمد محمود

327/366الوظیفة الدبلوماسیة أبو عامر عالء

000/65الوفاء بالعھد  كما صورتھ ایات الذكر الكریم مخلص محمود أحمد

طاللة على التحوالت العالمیة : الوفاق الدولي و الصراع العربي و الصھیوني 
الجدیدة

327/160 حماد جمعة

000/47اذا ھبت ریح االیمان الندوي أبو الحسن علي الحسني

100/11ابن تیمیة و المنطق االرسطي یعقوبي محمود

320/469اتخاذ القرارات في االمم المتحدة ھادوین جون

324/52اتحاد المغرب العربي مانع جمال عبد الناصر

321/24اتحاد المغرب العربي بین دوافع التكامل االقتصادي و المعوقات السیاسیة بخوش صبیحة

320/392اتجاھات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة ابراھیم سعد الدین

320/212اتجاھات العولمة ولد أباه السید

375/41ابجدیات المنھجیة في كتابة الرسائل الجامعیة غربي علي

375/26المنھج-النظریة -النموذج المعرفي : ابستمولوجیا السیاسة المقارنة  عارف نصر محمد

900/204التداعیات- المخاطر - التحدیات "أریجا - غزة "اتفاق  عبد الفضیل محمود

900/74اتفاقیات كامب دیفید في ضوء القانون الدولي و الصراع العربي االسرائیلي وافي أحمد

900/248اریحا أوال-اتفاقیة غزة  الحوت شفیق

chronique dune guerre anonyme965/138 jacques chabanier

320/782احادیث سیاسیة غالي بطرس بطرس

375/63احادیث صریحة مع اخواننا العرب والمسلمین الندوي ابو الحسن علي الحسني

330/16ادارة المصارف حنفي عبد الغفار

351/09ادارة المشروعات العامة محمد العلي عبد الستار

020/13ادارة المكتبات الجامعیة أسسھا النظریة و تطبیقاتھا العملیة دیاب حامد الشافعى

351/17ادارة االزمات بیرى سمیث

351/33ادارة االزمات عبوي زید منیر

330/19ادارة االزمات في المنشأت التجاریة عباس صالح

321/06ادارة التنمیة العربیة في ظل السیاسة الالمنھجیة جریسات جمیل

330/10ادارة التكنولوجیا الالمي عسان قاسم

320/223ادارة الدولة و النظام السیاسي الدولى الظاھر نعیم ابراھیم

351/21ادارة القوى العاملة عاشور احمد صقر

320/823ادارة العولمة و أنواعھا الظاھر نعیم ابراھیم

324/37ایة وحدة؟... ایة دیمقراطیة نعمان عصام

323/06احتالل العراق و مستقبل الطاقة و النفط فاروق عبد الخالق

320/680اختبر معلوماتك السیاسیة صالح أیمن سعدي محمد

320/319اختراق اللیثى عمرو

965/120احداث تاریخیة بمدینة الزاویة الھازا علي عمر
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320/759احجار على رقعة الشطرنج كار ولیام غاي

320/257ایدیولوجیات الحرب و السلم شاتلیھ فرنسوا

327/167ایران و أربكان و صراع الخالفة عبد المنعم محي

320/197احقاق الحق ھویدى فھمى

320/147ارھاصات غزو العراق و نھایة اسرائیل عطیة أحمد ابراھیم

320/159ارھاق الوجود االسرائیلى الشافعى حسین

320/792ازمة الفكر الحدیث ومبررات الفكر االسالمي مدني عباسي

965/55اطلبو الوطنیة و لو في فرنسا بن نعمان أحمد

900/315اسلحة الجیش االسرائیلي عبد اهللا ھشام

375/03اسالیب البحث العلمي الخیاط ماجد محمد

320/179اصابات االسلحة الناریة فرج ھشام عبد الحمید

330/57اساسیات االدارة المالیة خصاونة محمد قاسم

020/38اساسیات البحث العلمي الضامن منذر

330/60اساسیات في االقتصاد العام خبابة عبد اهللا

320/47استخدام القوة فى فرض الشرعیة الدولیة أبو یونس ماھر عبد المنعم

324/20استخدام تكنولوجیا المعلومات في مكافحة اإلرھاب عیاد سامي علي حامد

330/32استراتیجات االستثمار في بورصة االوراق المالیة حنفي عبد الغفار

327/162استراتیجیات السوریة و االسرائیلیة و االوروبیة حیال لبنان خلیفة نبیل

375/21استراتیجیات دراسة المستقبل االسس المعرفیة و المنھجیة جلبي على عبد الرازق

325/32استراتیجیة االستیطان الصھیوني في فلسطین المحتلة قھوجي حبیب

325/01استراتیجیة التدمیر  الیات االحتالل االمریكي للعراق و نتائجھ بجك باسیل یوسف

320/144استراتیجیة التدریب العسكرى من المنظور السیكولوجي العیسوى عبد الرحمن

150/04استراتیجیة العقل أبو النصر مدحت

320/443استراتیجیة العولمة غروس روبرت ي

327/53اضطراب في الشرق األوسط بیربروجلو بیرش

301/98اصدارات المخبر فرحاتي العربي

320/140اسرار لورنس العرب لورنس توماس ادوارد

000/53اسرار الكون الخفیة سري الدین جمیل

070/29اسرارالترویج في عصر العولمة عبد الصبور محسن فتحي

327/359أطلس استقرائي: اسرائیل  لومارشان فیلیب

900/210اسرائیل من االرھاب الى مجازر الدولة ھالیقي ایالن

900/202اسرائیل اللیكود و الحلم الصھیوني شندلز كولن

320/27اسرائیل الثانیة مجموعة من الكتاب الیھود

320/764اسرائیل الكبرى رزوق أسعد

900/206اسرائیل و اللیكود و الحلم الصھیوني شیندلر كولن

320/360اسیویة-اسرائیل و الدول االفرو ه- جانسن ج

900/33اسرائیل و عقیدة االرض الموعودة السقاف ابكار

43



000/09فرنسي- اصطالحات فلسفیة عربي  قائد الطاھر

100/01اشكاالت قربان ملحم

965/146اشكالیة القیادة في الثورة الجزائریة زروال محمد

900/132اشكالیة العمران و المشروع االسالمي بن یوسف ابراھیم

cours de systhème politiques comparés321/135 ghozali nasser eddine

321/124اصول النظم السیاسیة المقارنة العمرى احمد سویلم

327/120اصول العالقات السیاسیة الدولیة النبراوي فتحیة

320/401اقنعة العولمة السبعة راغب نبیل

070/25اقترابات نظریة  من االنواع الصحفیة العیاضي نصر الدین

330/61اقتصادیات المالیة العامة طاقة محمد

330/30اقتصادیات النقود و البنوك عبد الجمید عبد المطلب

320/282اعادة التفكیر في الدیمقراطیة العربیة انتخابات بدون دیمقراطیة صدیقي العربي

320/555اغتیال العقل غلیون برھان

900/364اغتیال بریطانیا لعدن والجنوب العربي عوبلي محمد حسن

070/42اعجاز التواصل الحضاري االعالمي صعب حسن

900/78افریقیا الشمالیة تسیر جولیان شارل اندري

320/141افریقیا و العالم في القرن القادم نوت یوه جون قاي

320/627اھتزازات فى أسس العولمة الموسوي ضیاء مجید

900/03اوراق من تاریخنا الحلو یوسف خطار

900/276اوراق مجھولة ملفات المخابرات العالمیة المرصفي طلعت

900/330اوراق ي القضیة الفلسطینیة ھلسة تھاني سالمة

900/316اوراق خاصة عوني عبد الھادي

900/293اوراق في القضیة الفلسطینیة ھلسة تھاني سالمة

droit constitutionnel et science politique320/809 chantebout bernard

droit de l'union européenne et politiques communes321/137 le mire pierre

1967900/16-1962ذكریات حرب الیمن  أحمد محمود عادل

320/126ذكریات و عبر الحص سلیم

dualite du mond arabe321/149 djerad abdelaziz

Dualite du monde arabe327/347 Djerad Abdelaziz

Durkheim et le politique320/802 Lacroix Bernard

327/40ثمن إسرائیل لیلینتال ألفرد

320/91ثالثیة السالم و التنمیة و الدیمقراطیة عیسى أحمد

320/563االفغان العرب و االممیة االصولیة..بن الدن طالبان شرف الدین نبیل

301/67تنمیة المنظمات االجتماعیة عبد اللطیف رشاد أحمد

320/186)الشكل - األركان - المفھوم ( بناء الدولة  الباز داود

321/74بنیامین نتنیاھو مكان بین األمم نتنیاھو بنیامین

320/463بنیامین نتنیاھو ارھابى تحت االضواء النقیب مازن
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301/59تنظیم المجتمع و أجھزتھ كفاوین محمود

351/35انشاء مشروع جدید و تطویره و ادارتھ: تنظیم المشروعات  ھیزرتش روبرق

020/04تنظیم المكتبات ر. رانجاناثان ش 

900/19بنو اسرائیل مھران محمد بیومي

020/07بنوك المعلومات أو المصادر و المراجع الببلیوجرافیة المحسبة حسب اهللا سید

100/18تاریخ  الفلسفة الیونانیة ستیس وولتر

900/336تاریخ منظمة الھاغاناة بدر حمدان

900/362تاریخ مختصر الدول إبن العبري

965/63تاریخ مدینة الجزائر في العھد العثماني براھامي نصر الدین

1945900/225-1914تاریخ أوربا و الوالیات المتحدة زوزو عبد الحمید

900/41تاریخ أوروبا  في العصور الوسطى عاشور سعید عبد الفتاح

900/286تاریخ الماسونیة العام زیدان جرجي

965/86ملیانة-المدیة -تاریخ المدن الثالث  الجزائر  الجیاللي عبد الرحمان

965/62تاریخ المقاومة الجزائریة  في القرن التاسع عشر منور العربي

325/17تاریخ االستعمار و التحرر في افریقیا و اسیا زوزو عبد الحمید

320/708تاریخ االفكار السیاسیة المقارن روبان موریس

900/155تاریخ التجسس في العالم الجزائري سعید

965/47تاریخ الثورة الجزائریة بلحاج صالح

900/25تاریخ الخلیج العربي قاسم جمال زكریا

965/115تاریخ الجزائر من ما قبل التاریخ الى غایة االستقالل فركوس صالح

1954965/69تاریخ الجزائر من العھد القدیم الى  بوشاقور أحمد

965/42تاریخ الجزائر الثقافي سعد اهللا أبو القاسم

965/41تاریخ الجزائر الحدیث جغلول عبد القادر

965/29تاریخ الجزائر العام الجیاللي عبد الرحمن بن محمد

320/72تاریخ الیھود القدیم و الحدیث السید محمود

900/257تاریخ الدولة العربیة الحضاري و السیاسي ماجد عبد المنعم محمد

900/164تاریخ الشعوب االسالمیة السید محمود

900/363تاریخ القرن الثامن عشر في أوروبة أندرسون ماتیو

327/42تاریخ العالقات الدبلوماسیة في الوطن العربي الفتالوي سھیل حسین

327/129تاریخ العالقات الدولیة في العصر الحدیث عمر عمر عبد العزیز

327/21تاریخ العالقات الدولیة و الحضارة الحدیثة ھریدي صالح أحمد

1945900/30-1991تاریخ العالم المعاصر  میكال بیار

900/260تاریخ العرب االجتماعي و االقتصادي في العصر الوسیط أبو صوة محمود أحمد

900/254تاریخ العرب الحدیث  و المعاصر نجم زین العابدین شمس الدین

900/353تاریخ العرب القدیم مھران محمد بیومى

900/27تاریخ العصر الوسیط في اروبا جاطوم نور الدین

100/02تاریخ الفلسفة االسالمیة فخري ماجد
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320/674تاریخ الفكر السیاسي حاروش نورالدین

320/576تاریخ الفكر السیاسي شوفالییھ جان جاك

100/26تاریخ الھجرة النبویة وبدء اإلسالم الببالوي محمود علي

900/309تاریخ اإلسالم السیاسي والدیني والثقافي واالجتماعي حسن حسن ابراھیم

325/07تاریخ افریقیا الحدیث و المعاصر إسماعیل حلمي محروس

900/29تاریخ افریقیة في العھد الحفصي برنشفیك روبار

900/07تاریخ اوروبا الحدیث و المعاصر أبو علیة عبد الفتاح حسن

965/84تاریخ بني زیان ملوك تلمسان التنسي محمد بن عبد اهللا

900/328تاریخ تركیا المعاصر بوزرسالن حمید

Economie appliquée et développement330/158

écrits politiques327/345 Gramsci Antonio

020/57المؤلفات : 1ببلیوغارفیا القانون و العلوم السیاسیة مج القانون لجنة

320/432بین االقلمة و العولمة منتدى الفكر العربي

320/96بین الثقافة و السیاسة منیف عبد الرحمن

327/48بین اإلسالم و الغرب أرینال مرثیدس غارثیا

100/31بین حضارة القوة وقوة الحضارة غیات بوفلجة

900/175بین عصرین بریجنسكي

330/120تحلیل المنظمات بن الشیخ الحسین عبد الحمید

330/88تحلیل النظریات االقتصادیة كروجمان بول

375/46تحلیل المحتوى للباحثین و الطلبة الجامعیین تمار یوسف

070/54تحلیل المحتوى في بحوث االعالم عبد الحمید محمد

320/276تحلیل الخطاب السیاسي العربي األنصاري عابد

327/127تحلیل السیاسة الخارجیة مصباح عامر

327/367تحلیل السیاسة الخارجیة سلیم محمد السید

320/676تحلیل السیاسة الخارجیة في العالم الثالث عامر مصباح

327/107تحلیل العالقات الدولیة دویتش كارل

321/90تحلیل و تصمیم المنظمات مسلم علي عبد الھادي

330/76تحلیل و تقییم األسھم و السندات الحناوي محمد صالح

000/91تحلیل وتصمیم نظم المعلومات یاسین سعد غالب

320/441تجلیات العقل السیاسي و مستقبل النظام العربي سالم صالح

327/47تدمیر النظام العالمي فرانسیس بویل

324/83بیان من أجل الدیمقراطیة غلیون برھان

900/04بیان من أجل الدیمقراطیة غلیون برھان

بدایات  الحركة الصھیونیة  في مصر العربیة و محاولة احتواء عروبة مصر 
بعد اتفاقیة كامب دیفید

900/297

330/124تجارة اسرائیل الخارجیة شبل یوسف

320/183بدائل العولمة الالوندى سعید

320/312تحدیث الوطن العربي بین المیكانیكیة العقلیة و المیكانیكیة الخرافیة عبده سمیر
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320/300تجربة مواجھة االرھاب بوادى حسنین المحمدى

000/63تجربة التربیة االسالمیة في میزان البحث البوطي محمد سعید رمضان

320/286تجربة التعددیة الحزبیة و التحول الدیمقراطي عبد النور ناجي

321/48بیریسترویكا .س.غورباتشیف م 

1967900/287تحطیم االلھة قصة حرب یونیة  رمضان عبد العظیم

375/35تخطیط المناھج المعاصرة سالمة عادل أبو العز

375/43تخطیط المناھج و صیاغتھا فرج عبد اللطیف حسین

020/59تحقیق النصوص و نشرھا ھارون عبد السالم

301/102بدو الطوارق السویدي محمد

327/17تحوالت الدولیة في ظل العولمة صلوخ فوزي

330/24بحوث التسویق الصحن محمد فرید

351/08بحوث العملیات في االدارة النجار فرید راغب

965/93بحوث في التاریخ عن الجزائر  من الدوریات االمریكیة و البریطانیة سعد اهللا أبو القاسم

327/06بحوث في العالقات بین الشرق و الغرب عمران محمود سعید

320/578بحوث في تاریخ النظریة السیاسیة أحمد عبد الكریم

320/24بحوث في علم السیاسة المجتمع المدنى و أثره فى نجاح الدیمقراطیة روبرت بورتنام

1979320/599بحوث إسالمیة ألقیت في الموسم الثقافي لجامعة أم درمان اإلسالمیة  متولى عبد الحمید

324/67برنامج لمستقبل العراق بعد انھاء االحتالل جعفر ضیاء جعفر

320/720تراث الفكر السیاسي قبل االمیر و بعده سعد فاروق

330/41ترشید المیاه عبد العاطي أشرف صبحي

327/63تركیا المتغیرة تبحث عن ثوب جدید كرامر ھاینتس

322/03تركیا في سنوات الحرب العالمیة الثانیة حسن جواد سعاد

Entreprise publique et politique industrielle330/156 Hill Mcgraw

environmental politics and policy321/141 rosenbaum walter a

320/336بروتوكوالت خیثاء مھیون سلطاني أبو جرة

320/550بروتوكوالت حكماء صھیون حقي حسان

020/28تصمیم و تحلیل التجارب في البحث العلمي النعیمي محمد عبد العال

900/290تشي غیفارا یروي مراحل الثورة الكوبیة الجزائري سعید

320/542تزییف الوعى ھویدى فھمى

320/728تحلیل استشرافي استراتیجي: تصدعات في القلعة االمریكیة  عبد الرحمن خیر الدین

330/110تسعینیات اإلقتصاد الجزائري بوزیدي عبد المجید

070/49تصفیة االستعمار االعالمي بورج ھنري

327/135تسویة المنازعات الدولیة مھنا محمد نصر

900/216تزویر التاریخ رشید فایز

375/62تشویھ التعلیم العربي في قلسطین المحتلة بشور نجالء نصیر

320/101تطور النظریات و المذاھب السیاسیة مھنا محمد نصر

321/129تطور النظریات واالنظمة السیاسیة بوحوش عمار
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327/164تطور التبادل الدبلوماسي في االسالم عفیفي محمد الصادق

324/03تطور السیاسات العالمیة و االستراتیجیة القومیة مھنا محمد نصر

330/99تطور الفكر المحاسبي حسنین عمر السید

320/513تطور الفكر السیاسي شلبي ابراھیم أحمد

320/749تطور الفكر السیاسي القدیم النشار مصطفى

320/605تطور الفكر السیاسي في العصور القدیمة و الوسطى سعد جورج

320/786تطور الفكر السیاسي في العصور القدیمة و الوسطى تنیره بكر مصباح

900/282تطور تاریخ العرب السیاسي و الحضاري الشامي فاطمة قدورة

351/07تكنولوجیا االدارة المعاصرة في ظل العولمة النجار فرید

320/767تكنولوجیا الفضاء و أقمار االتصاالت شمو على محمد

320/54تكوین العرب الحدیث الجمیل سیار

Etat et pouvoir : approche methodologique et 
sosiologique

320/326 addi lahouari

etat origine et fonctionnement321/147 mahdjoubi azzedine

états et povoire327/351 Addi Lahouari

320/702تقنین مبادئ التعایش السلمي انجق فائز

375/24تقنیات و مناھج البحث في العلوم السیاسیة و االجتماعیة جندلي عبد الناصر

320/648تقلید و ثورة الرھان الحقیقي مالك رضا

320/142ثقافة العنف في سوسیولوجیا السیاسة الصھیونیة عماد عبد الغني

320/658ثقافتنا فى مفترق الطرق سویلم أحمد

330/70تقییم األداء المالي و دراسات الجدوى حنفي عبد الغفار

324/57تقییم تجربة المشاركة السیاسیة في دول مجلس التعاون الخلیجي األنصاري عبد الحمید اسماعیل

900/61تقریر من أفغانستان شلیان جیرار

330/49تقریر المصیر االقتصادي للشعوب في القانون الدولي المعاصر سعد اهللا عمر اسماعیل

325/20تقریر المصیر و قضیة الصحراء الغربیة بن عامر تونسي

020/03تقویم المراجع العربیة و األجنبیة فتوحي میري عبودي

études politiques327/350 Aron Raymond

301/26تغییر الرأي العام و عالقتھ باالتجاه نحو الجریمة المركز العربي للدراسات االمنیة و 
التدریب

320/198تغریب العالم التوش سیرج

320/772تغریب العالم الثالث دحماني محمد

320/491بعض قضایا للمستقبل تأمالت حول تحدیات العالم المعاصر أمین سمیر

000/73تفسیر المراغي المراغي أحمد مصطفى

327/138تفسیر السیاسة الخارجیة جنس لوید

900/250بوابتا ثورات القرن العشرین حسن قاسم

920/01عضماء..ثوار عباس محمد

1973320/489--1967توازن القوى بین العرب و اسرائیل بین حربي  زھران جمال على

327/152توازن القوى في العالقات الدولیة لیتل ریتشارد
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320/784توافق االراء و السالم امبو أحمد مختار

327/172توجھات أمریكیة تجاه الشرق االوسط الحمد جواد

320/161تورا بورا أولى حرب القرن الجھماني یوسف ابراھیم

965/08 م1916-  ھـ 1335ثورة األوراس  جمعیة أول نوفمبر

1879965/34ثورة األوراس سنة  زوزو عبد الحمید

965/17ثورة الجنرال سید أحمد رفعت

900/45ثورة الزنج و قائدھا علي بن محمد علبي أحمد

1908965/94-1881ثورة بوعمامة   زوزو عبد الحمید

325/04توسع بال غزو روزكرانس ریتشارد

fonctionnement de l'état321/18 bergeron gérard

grandeur et décadence de l'etat algérien965/111 rouadjia ahmed

histoire des institutions et des faits sociaux900/94 imbert jean

327/62حل النزاعات الشخصیة داخل المنظمات و الھیئات كلوك كینیث

301/105حمالت التوعیة المروریة العربیة خضور أدیب محمد

900/212حملة بونابرت الى الشرق بشور أمل

320/322حماس من الداخل النواتي مھیب سلمان أحمد

900/264جنكیزخان  یعود الى بغداد الزرقاوي أحمد بن علو بن الحاج

 - 1954دلیل للباحثین و المؤرخین الجزائریین و غیرھم حول ثورة نوفمبر 
1962

965/147 بزیان سعدي

327/141دلیل الخلیج العربي مھنا محمد نصر

375/18دلیل الطالب العداد و إخراج البحث العلمي بوحفص عبد الكریم

301/107خلدونیات قربان ملحم

301/99خلدونیات قربان ملحم

330/122خمس مشكالت اساسیة لعالم متخلف عبود صمؤیل

320/384خلق ال تطور حقي احسان

965/61و رؤساؤھا الثالثة) 1956-1931(جمعي العلماء الجزائریین التاریخیة  عمامرة تركي رابح

327/89حلف شمال األطلنطي مرسى لیلى

325/30خلفیة القرار االسرائیلي سوید محمد

330/27حلول اسالمیة فعالة لمشكلة البطالة عبد الراضى ابراھیم محمود

900/338حالة العراق الصحیة في نصف قرن ھاكوبیان موسیس دیر

900/100جامعة الدول العربیة مركز دراسات الوحدة العربیة

321/28جامعة الدول العربیة في مواجھة تحدیات العولمة الفتالوي سھیل حسین

CIA900/200داخل السي أي أیھ كیسلر رونالد

900/245حاضر العالم االسالمي الھریدي فرغلي علي

320/632دائرة الحوار و مزالق العنف العمري محمد

idee d ation320/795 albertini

idéologies conflits et pouvoir321/145 ansart pirre

327/222دبلوماسیة النبي محمد صلى اهللا علیھ وسلم الفتالوي سھیل حسین
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320/666جدل الدیني و السیاسي معیرش موسى

327/95جدل الصراع مع اسرائیل و جدل السالم معھا مروة كریم

301/47دینامیكیة طریقة العمل  مع الجماعات جمعة سلمى محمود

320/170دیمقراطیة للقلة بارنتي مایكل

320/76دیمقراطیة االرض المقدسة سمارة سمیح

324/13دیمقراطیة عصر العولمة مراد علي عباس

320/231دیموقراطیة القرن الحادي و العشرین إسماعیل إبراھیم حسن

920/19حیاة بطرس االكبر بوغانوف فیكتور

900/173خیار شمشون .م.ھیرش سیمور 

320/260دیبلوماسیة الصین النفطیة االبعاد و االنعكاسات باكیر علي حسین

320/711خیبات العولمة ستیغلیتز جوزیف

920/28أبو القاسم سعد اهللا. حدیث صریح مع د وزناجي مراد

100/07دیكارت و العقالنیة لویس جنفیاف رودیس

900/24جیھان السادات شاھدة على عصر السادات منصور أحمد

320/207حدود الھویة القومیة البیطار ندیم

image d'une revolution965/128 hellal abderrezak

301/77دراسات أمبریقیة في خدمة الفرد في المجتمع المعاصر السنھوري عبد المنعم یوسف

330/95محاسبة التكالیف في مجاالت التخطیط و الرقابة: دراسات متقدمة  جمعة إسماعیل ابراھیم

051/50دراسات استراتیجیة مركز البصیرة والبحث و الدراسات 
...االنسا

051/50دراسات استراتیجیة مركز البصیرة والبحث و الدراسات 
...االنسا

051/51دراسات اقتصادیة - مركز البحوث و الدراسات االنسانیة 
...ال

900/273دراسات تاریخیة معاصرة متولي محمود

327/335دراسات دبلوماسیة الزقزوقي محمد مختار

051/52دراسات قانونیة مركز البصریة و البحوث و االستشارات 
...و 

020/47دراسات عربیة في المكتبات و علم المعلومات قاسم حشمت

327/360دراسات في نظریة العالقات الدولیة مصباح عامر

301/43دراسات في مجاالت الخدمة االجتماعیة عامر محمد السید

965/107دراسات في مسار وواقع الدعوة اإلسالمیة في الجزائر قالتي البشیر

321/93دراسات في المنظمات الدولیة العاملة في جنیف حمدان ھشام

375/45دراسات في المنھجیة دلیو فضیل

321/52دراسات في النظم العربیة االسالمیة الیوزبكي توفیق سلطان

320/506دراسات في المفاھیم االقتصادیة لدى المفكرین االسالمین سعد أحمد صادق

070/34دراسات في االعالم الدولي الجمال راسم محمد

900/387دراسات فى التاریخ االمریكى حجر جمال محمود

900/355دراسات في الدولة االتحادیة بوي روبرت
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320/205دراسات في السیاسات العامة و صنع القرار علیوة السید

020/50دراسات في الكتب و المكتبات الحلوجي عبد اتلستار

327/75دراسات في العالقات الدولیة حسن عصمت محمد

327/92دراسات في العالقات الدولیة الحدیثة حسن عصمت محمد

070/55دراسات في العالقات العامة واالعالم عجوة علي

327/109دراسات في العالقات العربیة االیرانیة العیدروس محمد حسن

320/707دراسات فى العلوم السیاسیة على سعد اسماعیل

320/623دراسات فى الفلسفة السیاسیة زروخي اسماعیل

100/13دراسات في الفلسفة السیاسیة عند ھیجل امام امام عبد الفتاح

327/25دراسات في الفكر االستراتیجي و السیاسي الزعبي موسى

301/94دراسات في تاریخ التفكیر و اتجاھات النظریة في علم االجتماع غیث محمد عاطف

327/32دراسات في تاریخ العالقات بین الشرق و الغرب في العصور الوسطى محمود إبراھیم سعید فھیم

900/388دراسات فى تاریخ العرب الحدیث ھریدى صالح أحمد

020/27دراسات في علم المعلومات قاسم حشمت

320/268دراسات في علم السیاسة النجار شیرزاد أحمد

320/94دراسات في علم السیاسة فافر بییر

051/06الوقف في الجزائر أثناء القرنین الثامن عشر و التاسع عشر: دراسات إنسانیة  جامعة الجزائر

051/31دراسة مرجعیة للعالقات المصریة السوریة في االلف الثاني قبل المیالد المجلس العلمي جامعة الكویت

325/02دراسة مستقبلیة االستیطان و التوطین محیاوي رحیم

301/55دراسة لواقع االحیاء القصدیریة دلیمي عبد الحمید

330/77دراسة الحاالت في المحاسبة و مالیة المؤسسة عدون ناصر دادي

323/29دراسة في مصادر حقوق االنسان صدوق عمر

320/80جرائم الحرب خاد رمزي> ابزایعة

965/70)1962-1956( جرائم فرنسا االستعماریة في الوالیة الرابعة   زیر رشید

000/81جرائم ھزت العالم حسن عطیة

Indépendance politique et libération économique965/140 Ecrement Marc

900/84یومیا43حرب ال البرازي تمام

900/384حرب المخابرات السریة في أزمة الخلیج  و اسبابھا الحقیقیة الجزائري سعید

900/201حرب المخابرات في العالم الجزائري سعید

320/347درب األشواك الفالوجي عماد عبد الحمید

900/267حرب التواطؤ الثالثي البدري حسن

320/348حرب الجلباب و الصاروخ المراغى محمود

320/509حرب الخلیج و النظام الدولي الجدید بلقزیز عبد االلھ

900/227حرب الخلیج و الفكر العربي سعید عبد المنعم

320/119حرب الصباغتة البرت میرغلن العقد

320/610 یوما43حرب الـ  البرازى تمام

320/713حرب الفضاء ھوبس دایفید
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320/503حرب الفضاء و نظریة االمن االسرائیلي طاھر عالء

900/86حرب تلد أخرى البزاز سعد

920/14حرب جورج بوش سمیث جین ادوارد

900/119الصراع السیاسي بین الصھیونیة  و العرب : 1948حرب فلسطین عام  القصري محمد فائز

323/02حریة التعبیر في مجتمع مفتوح سمولال رودني

325/10حركات التحریر األفریقیة جیبسون ریتشارد

1967325/14حركة الھجرة الیھودیة بعد عدوان  النابلسي تسیر

Institution spécialisée et organisation mondiale : étude 
des relations de lَoit avec la sdn et lَonu

900/382 Tortora Manuela

intelligence d la politique320/811 monnerot jules

introduction à la science politique320/790 boudouin jean

320/723حروب كالمیة فندي مأمون

900/272دروس من محنة البوسنة و الھرسك قطب محمد

320/735دروس الحرب الرابعة االیوبي المقدم الھیثم

900/133خط النظال و القتال و خط التسویة و التصفیة علوش ناجي

320/116خطاب العلم و التقدم توفیق زھیر

324/59خطابات السلطة ھندس باري

900/218حصاد سنین خصبة و ثمار مرة عبد الكریم أحمد

324/18حزب اللیكود و دوره في السیاسة اإلسرائیلیة یوسف غوانمة نرمین

1939965/25 - 1937حزب الشعب الجزائري  قنانش محمد

900/147خطة اغتیال یاسر عر فات بكري مصطفى

ionesco320/798 fricks robert

320/553خسوف القومیة العربیة إبراھیم سعد الدین

900/114حكومة الھند البریطانیة و االدارة في الخلیج  العربي ابراھیم عبد العزیز عبد الغني

320/213حق المعرفة و حق األمل المیلي محمد

320/631حق السیادة الدائمة على الثروات الطبیعیة شریط االمین

000/51حقائق في علم الكتاب الكاظمي محمد

900/11حقیقة الیھود الرفاعي فؤاد بن سید عبد الرحمن

320/82حقیقة الوعى االنسانى عوض عادل

320/751حقیقة بیغن وشركائھ شاحاك اسرائیل

323/19حقوق االنسان في الفكر العربي الجابري محمد عابد

323/01حقوق االنسان في الوطن العربي مركز دراسات الوحدة العربیة

323/20حقوق االنسان والسیاسة الخارجیة االمریكیة تشومسكي نعوم

323/27حقوق االنسان والسیاسة الدولیة فورسایث دافید

323/28حقوق الطفل خلیل غسان

323/14حقوق اإلنسان إسماعیل فضل اهللا محمد

323/16حقوق اإلنسان في القرأن الكریم العیاصرة ولید رفیق محمد

323/17حقوق اإلنسان في ظل العولمة الشكري علي یوسف
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323/15حقوق اإلنسان و الحریات و األساسیة راضي مازن لیلو

000/66دعاة القضاة الھضیبي حسن

330/131حظر تصدیر النفط العربي شحاتھ ابراھیم

900/190خفایا أعمال المخابرات الجزائري سعید

320/110حفارو القبور غارودي روجیھ

900/263دفتر سراییفو غویتسولو خوان

320/33یھود الجزائر موعد الرحیل سعد اهللا فوزي

324/08یھود الجزائر ھؤالء المجھولون سعد اهللا فوزي

320/719یھود یكراھون أنفسھم النابلسي محمد أحمد

320/176حول االزمة الكنز علي

321/111حول الحركة العربیة الحدیثة دروزة محمد عزة

1921900/77-1914حول السیاسیة البریطانیة في العراق العمر فاروق صالح

900/236یوم تنھض الصین یھتز العالم بیرفیت االن

900/98حول تصفیة الجمود العقائدي و الشكلیة و اقامة زوتشیھ في العمل االیدیولوجي سونغ كیم ایل

320/600دوالرات اإلرھاب الالوندى سعید

900/313دولة االمارات العربیة المتحدة عطوى أحمد خلیل

900/300دولة الخزر الجدیدة أو اسرائیل شاكر عبد الرحمن

324/76اإلسالمي بین األسطورة و الواقع- دولة القانون في العالم العربي  خروع أحمد

900/392یومیات االجتیاح و الصمود یخلف یحیى

920/13یومیات وزیر كروسمان ریتشارد

324/09جوانب من السیاسة الفرنسیة و ردود الفعل الوطنیة في قطاع الشرق الجزائري احمیدة عمیراوي

320/527حوار األجیال الفقى مصطفى

320/131حوار التاریخ و مصیر اسرائیل حجازى محمد عبد الواحد

320/166حوار الحضارات خاتمي محمد

320/301حوار الحضارات و مؤھالت االسالم جیدل عمار

320/388حوار الدولة و الدین أمین سمیر

320/535حوار سیاسي في جھنم حرب جبیب

320/750حوارات أحمد عادل

320/26حوارات في الفكر العربي المعاصر یاسین السید

900/171جواسیس الموساد العرب الفالوجي فرید

900/172جواسیس في الرمال توماس جوردان

دور مؤسسة الرئاسة في صنع االستراتیجیة االمریكیة الشاملة بعد الحرب 
الباردة

321/31 عواد ھاشم عواد

320/51دور مراكز الدراسات العربیة في صناعة القرار شحادة مھدي

دور األمم المتحدة في تنمیة الشعوب اإلفریقیة في ظل التطورات الدولیة 
المعاصرة

324/69 خلیفة إبراھیم أحمد

000/64دور البحث العلمي في الوقایة من المخدرات مركز الدراسات و البحوث

301/27دور التربیة االخالقیة االسالمیة في بناء الفرد و المجتمع و الحضارة االنسانیة یالجن مقداد
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330/07دور التشریعات النقدیة في القضاء على مشاكل النمو االقتصادى الطوابى محمد حلمى

327/54دور الثقافة و اإلدراك في العالقات الدولیة فیشر جلین

330/108دور الدولة في الرقابة على مشروعات االستثمار الجوھري السید محمد

324/01دور الدولة في ظل العولمة مسعد محي محمد

324/07دور الصفوة في اتخاذ القرار السیاسي بیومي علي محمد

320/86دور العالم النامیة و تحدیات القرن الحادى و العشرین نور عصام

CDS020/52حوسبة المكتبات و مراكز المعلومات واستخدام برمجیة  الدبیس ماجد مصطفى شامان

330/67حوكمة البنوك الربیعي حاكم محسن

330/21حوكمة الشركات حماد طارق عبد العال

330/93حوكمة الشركات و األزمة المالیة العالمیة حماد طارق عبد العال

l maghreb au présent321/142 ghenntouf tayeb

l opposition en algerie depuis 1962321/143 redjala ramdane

l'algerie965/122 brulé jean glaude

l'algerie a l'epreuve des reformes economiques330/63 mouhoubi salah

l'exercice demogratique du pouvoir321/130 benhamouda boualem

l'impasse du polulisme321/139 addi lahouari

l'impérialisme de l'époque coloniale a nos joues320/800 harry magdoff

l'opep327/342 sid ahmed abdelkader

l'organisation de l'unité africaine321/134 abdoul ba

l'utopie communautaire320/797 bernard lacroix

la bureautique070/62 martineau jean

La codification des principes de la coexistence pacifique327/341 Anjak Faez

La coopération arabo - africaine Dimensions et 
perspectives

327/338 Kerdoun Azzouz

la déconcentration en algérie du centralisme au 
déconcentralisme

965/126 chabane benakezouh

la faillite morale de la politique occidentale en orient320/789 riza ahmed

la france en algerie965/130 djebari youcef

la lecure publique en algerie durant la période coloniale 
1830-1962

020/58 abdelhamid arab

LA MAITRISE DES ARMEMENTS ET LE 
DESARMEMENT

900/371 Guilhaudis Jean-François

la nouvelle constitution et le régime de la france320/814 chatelain jean

la pensée politique arabe contomporaine320/816 abdl malek anouar

La personnalité de base325/37 Dufrenne Mikel

La politique de coopération Algéro-Française Bilan et 
perspectives

327/340 Mouhoubi Salah

la presse070/63 cayrol roland

La protection de la marque au maghreb330/155 Haroun Ali
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la question du pouvoir n algérie321/140 yefsah abdelkader

la responsabilité politique320/813 bidégaray christian

la vie politique auxs etats-unis aujourd-hui321/144 kaspi andré

La violence totalitaire325/36 Maffesoli Michel

la vision nassérienne320/799 paul balta

laffaire mecili965/135 hocine ait -ahmed

law democraty & development320/826 butterworths lexisnexis

Le conflit des malouines327/354 Rouabhia Bachir

Le Conflit Irak - Iran327/339 Brahimi Youssef

Le dit et le non-dit965/134 Bouguerra Tayeb

Le dossier secret des Accords d Evian965/129 Long Olivier

Le marketing technique fondamentale330/159 Zaccarie Paul - Laurent

le mouvement national algerien965/127 henry gean .robert

le non - alignement965/123 rahim kherad

LE PETIT LAROUSSE ILLUSTRE000/85

Le pétrole.les matières de base et le développement330/157 Boumédiène Houari

Le peuple sahraoui et lَautodétermination325/34 Benderra Meriem Amimour

le pouvoir 1962-1978965/137 yousfi mhamed

le pouvoir en algérie et ses formes d'expression 
institutionnelle

321/136 brahimi mohamed

le problème des idées320/242 bennabi malek

Le racisme devant lَhistoire900/380 Salmon Pierre

le regime politique algerien321/132 ben saada mohamed tahar

le systheme politique britannique321/133 charlot monica

leader321/150 cherfa halim

légalité souveraine des états  et la solidarité 
internationale pour le déloppement

330/149 khodri aissa

Les 100 portes du maghreb900/376 Benjamin Stora

Les deux premières expériences dَun ministère de 
lَinformation en france

327/337 Amaury Philippe

Les dominations socio-politiques dans le monde900/374 Rocard Michel

les droit de la concurrence des communautés 
européennes

320/788 loyrette nouel

Les enfants illégitimes de la République325/35 Rouadjia Ahmed

les etats de l occident musulman320/812 dhina atallah

Les fondements theoriques du liberalisme325/33 Temmar hamid M

Les fréres et la mosquée327/353 Rouadjia ahmed

les grands proces965/125 ougouag abdelkader

LES INSTITUTION DE L'ALGERIE DURANT LA 965/132 COLLOT CLAUDE
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PERIODE COLONIALE 1830-1962

Les libertés publiques900/379 Rivero Jean

les mensonges de l'etat321/13 vincent jean-marie

Les politiques de compétitivité320/801 Bertrand Nézys

lexique d termes politiques320/815 debbasch charles

Lexique des termes des relations internationales327/205 derradji abdlhamid

lexique economique et social000/24 elaidi abdelkrim

Lَagriculture algérienne depuis 1966330/151 Bedrani Slimane

Lَavènement de la civilisation industrielle330/161 Vial Jean

logique d la domination320/796 michel maffesoli

Lَinvention du XIX siècle900/381 Corbin Alain

Lَopposition en Algerie depuis 1962965/133 Redjala Ramdane

Methodes dَorganisation de la production industrielle330/152 Mihai Nicolae

mondialisation & sécurité320/228 bouteflika abdelaziz

320/580رماد الحروب أسرار ما بعد الحرب الخلیج البزاز سعد

320/361رؤیة الوسط في السیاسة و المجتمع ماضي أبو العال

965/77رؤساء الجزائر   في میزان التاریخ لونیسي رابح

324/93رجل السیاسة لیبست سیمور مارتن

320/292رحالت الى األرض الموعودة كاوفمان فالتر

965/64رحلة طریفة في إیالة الجزائر لیسور أ

920/12رجال المخابرات االمریكیة الجزائري سعید

2900/22ج+1ج: رجال صاغوا القرن العشرین  شاكر فؤاد

900/180ریاح التغیر الجدیدة ریقیل جان فرانسوا

320/448رسم و تنفیذ و تقییم و تحلیل السیاسة العامة القریوتي محمد قاسم

320/645رسالة في السیاسة مھیبل عمر

965/103ذكرى العاقل وتنبیھ الغافل لألمیر عبد القادر: رسالة إلى الفرنسیین  الطالبي عمار

150/01رعایة االم و الطفل بدران زین

965/23رواد الوطنیة عباس محمد

100/10روسو كریستون اندریھ

900/219سالمة موسى و اشكالیة النھضة عبد اللطیف كمال

320/664سماحة االدیان و السالم العالمى الزاواوى خالد

330/98صنادیق اإلستثمار مبروك نزیھ عبد المقصود

375/42صناعة المناھج و تطویرھا في ضوء النماذج فرج عبد اللطیف بن حسین

320/473صناعة القرار السیاسي االمریكي السلیمي منصف

320/609صناعة اإلنھیار عبد المنعم محیى

900/197صنع المستقبل العربي ربیع محمد عبد العزیز

320/820صنع السیاسات العامة اندرسون جیمس
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320/428صنع السیاسة العامة أندرسون جیمس

900/289شمس العرب تسطع على الغرب ھونكھ زیغرید

900/343سلسلة فدائیون في اإلسالم القطب محمد علي

320/408زلزال الحادى عشر من سبتمبر و توابعھ الفكریة المسیر محمد سید أحمد

327/232سلطات االمن و الحصانات و االمتیازات الدبلوماسیة المالح نادي

320/49ساطع الحصري و فلسفة القومیة العربیة عمایرة محمد ناجي

965/81شاھد على اغتیال الثورة بخوش صادق

000/80صائد المخدرات عباس محمد

920/39صائد الجواسیس رایت بیتر

920/44شذرات الذھب في اخبار من ذھب الحنبلي ابن عماد

900/323ست سنوات من سیاسة الجسور المفتوحة عبد الحمید عیسى

323/13ضمانات حقوق اإلنسان في ظل قانون الطوارئ عبد الرحمن أظین خالد

320/382شتاء الغضب في الخلیج طبراني كابي

327/180سباق التسلح الدولي المخادمي عبد القادر رزیق

321/107ضباط الجیش في السیاسة و المجتمع العربي بعیري الیعازر

320/492ضبط الرعاع بارسامیان دیقید

320/602ضد العولمة النشار مصطفى

900/259طبقات مجتمع بغداد الكروى إبراھیم سلمان

375/51سبع محاضرات حول االسس العلمیة لكتابة البحث العلمي رضوان عبد القادر محمود

سجل مؤتمرجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین المنعقد بمركزھا العام نادي 
الترقي بالجزائر

965/142

900/51سجل االیام شیخاني سمیر

965/16سجل تاریخ اإلستعمار في الجزائر سیف اإلسالم زبیر

324/80صدمة الدیمقراطیة حافظ صالح الدین

320/615سجن غوانتانامو رخسانا خان مایفیتش

020/19صیانة المخطوطات علما و عمال یوسف مصطفى السید

320/217زیارة جدیدة لھیكل حمروش أحمد

330/119سیاسات االعمال ابو تحف عبد السالم

سیاسات التدابیر األمنیة والدفاع اإلجتماعي بكل من المملكة العربیة السعودیة 
وجمھوریة مصر العربیة

301/92 سالم محمد عزیز نظمى

320/584سیاسات تقاسم القوى فیشر لویس

325/13سیاسات و تجارب  اعادة انخراط  مھاجري بلدان المغرب العربي حسن علي محمد مصطفى

320/561و أفكار.. سیاسات س-ھیرسون ج

321/64سیاسة الكتل في آسیا نعمة كاظم ھاشم

1814320/308 - 1782سیاسة حمودة باشا في تونس  االمام رشاد

965/65)1930-1830(سیاسة فرنسا البربریة في الجزائر  بوعزة بوضرسایة

000/33صحة البیئة و الطفل نایل نبیھة السید عبد العظیم

320/774صدى الحداثة زیادة رضوان جودت
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320/731سید قطب الخطاب واالیدیولوجیا دیاب محمد حافظ

965/73شخصیات فكریة و أدبیة الصدیق محمد الصالح

965/91شخصیات و مواقف تاریخیة إحدادن زھیر

2965/50ج+1،ج1830شخصیة الجزائر الدولیة و ھیبتھا العالمیة قبل سنة  نایت بلقاسم مولود  قاسم

327/210سیطرة اسرائیل على الوالیات المتحدة االمریكیة غلمیة نصار

150/02سیكولوجیة القھر االسري موسى رشاد علي عبد العزیز

150/10سیكولوجیة العالقة بین مفھوم الذات و االتجاھات دویدار عبد الفتاح محمد

320/407سراب السالح النووي العراقي خدوري عماد

320/655صراع الثقافة العربیة االسالمیة مع العولمة الشبیني محمد

صراع الحضارات في القرن الحادى والعشرین ودور الحضارة اإلسالمیة في 
ھذا الصراع

900/360 شلبى أحمد

320/437صراع الیھودیة مع القومیة الصھیونیة عبد الدائم عبد اهللا

320/106طریق النھضة للعالم العربي و االسالمي محمود فؤاد مصطفى

100/27طریق االستقالل الفلسفي نصار ناصیف

spss330/01طرق االحصاء تطبیقات اقتصادیة و اداریة باشتخدام  العتوم شفیق

375/06طرق البحث العلمي السماك محمد أزھر سعید

320/715طرق التضلیل السیاسي یونان كلود

324/68شرعیة السلطة في العالم العربي بھاء الدین أحمد

320/342شروط النھضة بن نبي مالك

Opinion sur la politique de lَenseignement et de 
lَarabisation

375/65 Cheriet Abdellah

organisation  politico administrative et militaire  de la 
revolution  algerienne de 1954à1962

965/136 guentari mohamed

organisations européennes321/146 cartou louis

900/252سقوط االوھام الرمیحي محمد

320/100صعود المجتمع العسكري العربي النابلسي شاكر

320/712شھادة على عصر الجزایرى مجدى

900/163شوارتزكوف في الخلیج شوارتزكوف نورمان

965/05صوت الجزائر في الفكر العربي الحدیث بن قینة عمر

920/31زوجات السفراء في ایران جابر سامي

100/24سورین كیركجارد محمد علي عبد المعطي

900/20سوریة و فلسطین تحت الحكم العثماني بازیلي قسطنطین

070/16سوسیولوجیا االتصال واإلعالم عبد الرحمن عبد اهللا محمد

320/572سوسیولوجیا التطرف الدیني أبو طاحون عدلى على

327/230سوسیولوجیا العالقات الدولیة میرل مارسیل

320/278سوسیولوجیا بناء القوة االقداحى ھشام محمود

330/86سوق العمل و النقابات العمالیة في اقتصاد السوق الحرة الموسوي ضیاء مجید

PASSEURS DَESPERANCE900/370 ROZELET Anne-Marie

polique aménagement linguistiques320/810 maurais jacques
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Politique  et groupes de prssion320/803 Ornstein Norman

politique d'aristote100/03 prélot marcel

Portraits d'hommes  politiques du maroc900/377 Belouchi Belkassem

Pour un dialogue euro - arabe327/346 Jobert Michel

Pourquoi sont-ils si pauvres330/160 Strahm Rudolf H

Réflexions sur la constitution algérienne330/153 Mameri Khalfa

rousseau320/793 rousseau jean jacques

science et pouvoir en algérie321/148 labidi djamel

selections from the iraqi- iranian dispute900/131

small states and international mediation the case of 
algeria

965/110 allouche boussetta

Sociologie guridique et politique320/794 héléne vandevelde

320/364كلمات فى النقد و السیاسة العسكرى صبرى

920/18كمال جنبالط التحدي الكبیر ھادي نبیل

2001320/130نھایات طرق العربي التائھ : كالم فى السیاسة  ھیكل محمد حسنین

قضایا ورجال وجھات نظر مع بدایات القرن الواحد : كالم في السیاسة 
والعشرون

320/328 ھیكل محمد حسنین

327/176كندة و قضیة فلسطین ھالل علي الدین

900/160كامب دیفید قسم الدراسات

320/486كابوس االرھاب و سقوط االقنعة نافع ابراھیم

920/24كارلوس شاھین اسكندر

320/597كارثة تشیرنوبیل الحاجرى ضیاء

320/57كذبات بوش الخمس الكبیرة التي أخبرنا یھا عن العراق شیر كریستوفر

320/222كبر جرائم العصر في بریطانیا شكري فھمي محمود

320/559كیسنجر و صراع الشرق األوسط إبراھیم سعد الدین

900/238كیف نھب العراق فالندران فیلیب

320/618كیف تحكم أمریكا سكیدمور ماكس

327/55كیف دخل عرفات البیت األبیض ؟ البرازي تمام

320/77كیف یحلو الحصاد یموت ابراھیم

965/102كیف صارت الجزائر مسلمة عربیة بن نعمان أحمد

920/09كفاحي أودلف ھتلر

920/04كفاحي   أدولف ھتلر الحاج لویس

920/02كولن  ولسون

Syndicats et  politique en argentine 1955-1973900/378 Ducatenzeiler Graciela

taking sides320/808 mchenna george

320/236قلق الغرب كجك غالب

324/35قانون االنتخابات و النصوص التي عدلتھ و تممتھ و نصوصھ التطبیقیة مدیریة الجرائد الرسمیة

327/217قانون عبر الدول جیسوب فیلیب
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320/668قاموس مصطلحات العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة عامر مصباح

000/22قاموس المرشد المزدوج مصطفى محمد

000/07قاموس المصطالحات الدبلوماسیة بركات جمال

000/15قاموس الطالب واكیم أ

020/42قائمة رؤوس الموضوعات العربیة الكبرى خلیفة شعبان عبد العزیز

Theorie et politique327/352 Nair .S kader

théorie générale de l'état321/138 mahdjoubi azzedine

320/670حرب باردة أم سباق للتسلح"  أفریكوم االمریكیة "قیادة  المخادمي عبد القادر رزیق

1981321/33-1960قیادة الجیش االسرائیلي  االشقر ریاض

330/92قیاس و إدارة المخاطر بالبنوك الخطیب سمیر

323/32قیود ممارسة الموظف العام للحقوق والحریات السیاسیة النھرى مجدى مدحت

320/449قراءات في السیاسات المقارنة المغیربي محمد زاھي بشیر

320/164وسیف.. قران  أحمد رفعت سید

320/724قراءة سیاسیة في مواضیع و مسائل راھنة بن جدید سلوى

330/83قراءة في األزمة المالیة المعاصرة السعدي إبراھیم بن حبیب الكروان

تظورات اقتصادیة و سیاسیة و اجتماعیة و  : 1967-1948قطاع غزة 
عسكریة

900/73 أبو النمل حسین

920/38قصة الجاسوس العالمي ریتشارد سیرجي

320/85قصة الخیانة و السقوط ماذا حدث فى بغداد الفالوجي فرید

900/205قصة الصراع مظھر سلیمان

900/28قصة اتفاق اوسلو نوفل ممدوح

920/41قصة تجاربي مع الحقیقة غاندي

320/79قصة سقوط بغداد منصور أحمد

320/22و مواقف..قضایا  بن قینة عمر

320/10قضایا معاصرة االحمد عدنان سلیمان

قضایا معاصرة سیاسیة استراتیجیة اقتصادیة اجتماعیة ثقافیة تربویة عربیة 
و عالمیة

320/266 رباح إسحاق

320/779قضایا المستقبل االسالمي بریش محمد

330/62قضایا التخلف و التنمیة في العالم الثالث في المنھج البابا طالل

320/442قضایا العالم االسالمي و مشكالتھ السیاسیة النبراوى فتحیة

320/265قضایا الفكر االسالمى المعاصر االشعل عبد اهللا

320/413قضایا الفكر السیاسي قربان ملحم

320/522قضایا اسالمیة معاصرة العلكیم حسن حمدان

327/34قضایا استراتیجیة في المتوسط أمین سمیر

301/06قضایا دولیة ألھزیمة محمد عوض

320/773قضایا دولیة االززمة العالمیة حسین عدنان السید

322/05قضایا دولیة تركیا قرن مضى و حمولة قرن أتى ألھزایمة محمد عوض

320/478قضایا سیاسیة معاصرة مھنا محمد نصر
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301/52قضایا سوسیولوجیة معاصرة رشاد السید غانم

320/156قضایا علم السیاسة على سعد اسماعیل

320/335قضایا علم السیاسة العام اسعید محمد فایز عبد

320/398قضایا عربیة في الوحدة العربیة و قضایا المجتمع العربي المللك انور

320/285قضایا عربیة ودولیة معاصرة ابراھیم موسى

301/19قضایا في علم االجتماع و االنتروبولوجیا الزین صالح علي

321/101قضایا فكریة من أجل تأصیل العقالنیة و الدیمقراطیة و اإلبداع العالم محمود أمین

320/756قضایا فكریة في لیلة عربیة العربي محمد

320/352قضایا و أزمات دولیة معاصرة خشیم مصطفى عبد اهللا أبو القاسم

965/56شھید...قصتي مع ثورة الملیون  المشیرقي الھادي ابراھیم

900/347قضیة التاریخ القدیم الناصري سید أحمد

900/277قضیة البوسنة و الھرسك الزعبي االرقم

900/81قضیة فلسطین  في ضوء القانون الدولي الجلبي حسن

327/231قطع العالقات الدبلوماسیة محمد أحمد أبو الوفا

321/49قوانین الوزارة  و سیاسة الملك الماوردي أبو الحسن

321/34قوات المظلیین االسرائیلیة منشورات فلسطین المحتلة

321/53قوات االمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان حداد سلیم

900/306قواعد لغة الحضارات برودیل فرنان

324/43قواعد النظام الدیمقراطیة روبرت الثالث ھنري إم

000/75قواعد البروتوكول العادة سموحي فوق

320/339قوة الدولة سید رجب عمر الفاروق

Traité de science politique ,T8320/804 Burdeau Gorges

150/09علم نفس اإلرھاب خوالدة محمود عبد اهللا

150/07علم النفس السیاسي العزي سویم

020/16علم المعلومات و المكتبات أنو بدر أحمد

351/14علم االدارة العامة الحلو ماجد راغب

301/32علم االجتماع زعیمي مراد

301/45علم االجتماع االسري نخبة من المختصین

301/54علم االجتماع الرواد و النظریات عامر مصباح

301/51علم االجتماع الطبي الجوھري محمد

301/62علم االجتماع الطبي الحسن احسان محمد

301/17علم االجتماع السیاسي عبد الرحمن عبد اهللا محمد

301/21علم االجتماع السیاسي ابو ھنطش محمد توھیل

301/104علم االجتماع السیاسي السویدي محمد

301/49علم االجتماع العائلي شكري علیاء

301/81علم االجتماع و قضایا البیئة الضبع عبد الرؤوف

320/53علم االرھاب الترتوري محمد عوض
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330/34علم االقتصاد أبو العال یسرى محمد

330/09علم االقتصاد في النظم الوضعیة و الشریعة االسالمیة عطوي فوزي

320/118علم الحرب شفیق منیر

320/270علم السیاسة صعب حسن

320/247علم السیاسة مھنا محمد نصر

320/453علم السیاسة بریلو مارسیل

320/21علم السیاسة بین االصالة و المعاصرة مھنا محمد نصر

320/246علم السیاسة بین التنظیر و المعاصرة نصر مھنا محمد

320/23علم السیاسة بین الغایة و الوسیلة و التغیر التاریخي جلین تیندا

324/15علم السیاسة و دیمقراطیة الصفوه سعد إسماعیل علي

900/368علم السیاسیة بین االصالة و المعاصرة مھنا محمد نصر

324/16علم اإلرھاب الترتوري محمد عوض

301/42علم اجتماع االعالم الشھاب موسى علي

330/78علم اقتصاد التنمیة القریشي محمد صالح تركي

900/319عملیة اللیطاني شوفاني الیاس

327/80عملیة السالم كوانت ولیام

320/344عملیة اتخاذ القرار في سیاسة االردن الخارجیة أبودیة سعد

000/57عالمات الزمن العریس ابراھیم

900/154عمان و مسیرة التحدي القاسمي خالد بن محمد

327/10عالقات العرب الدولیة في مطلع القرن الحادي و العشرین توفیق سعد حقي

عالقات خطرة خفایا الروابط الوثیقة و النشاطات االستخباریة االمریكیة و 
االسترائلیة

327/93 اندروولسلي كوكبیرن

965/18عن الثورة في الثورة و بالثورة الخولي لطفي

900/179عن طریق الخداع اوستروفسكي فیكتور

965/143عناصر للذاكرة محمد الشریف ولد الحسین

327/159عندما یحتدم الصراع أ.سلیكیو كارل 

327/136عندما یحتدم الصراع دلیل عملي الستخدام الوساطة في حل النزاعات سلیكیو كارل أ

320/470دراسة في االصول و النظریات: علوم السیاسة  مھنا محمد نصر

2001320/637 سبتمبر 11عالم ما بعد  أباه السید ولد

320/98عالم القرن العشرین القسام البكالوریا حسن سعید ابراھیم على

320/775عالم بال سیادة بادي برتران

320/685عالم جامح جیدنز أنطوني

320/488عالم صدام حسین روایة حیدر مھدي

900/110عامان من االحتالل ،عامان من المقاومة مجموعة مؤلفین

301/35ظاھرة االنتحار الرشود عبد اهللا بن سعد

301/33ظاھرة التطرف بیومي محمد احمد

320/649ظاھرة العولمة مسعد محیى محمد

320/104ظاھرة العولمة و موقف االسالم منھا على بكر لیلى سلیمان
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965/31عبد الناصر و ثورة الجزائر الدیب فتحى

920/36عبد العزیز بوتفلیقة بین الموھبة والقیادة قورایة أحمد

327/183عدم مشروعیة اإلرھاب في العالقات الدولیة یوسفي أمال

320/337عداء الیھود للحركة االسالمیة أبو غنیمة زیاد

900/76عروبة فلسطین و القدس عطار أحمد عبد الغفور

965/78عصارة من أیام الثورة التحریریة مزیاني لخضر

100/19عصر ما بعد اآلیدلوجیة وولش دیفید

900/220عصر التطرف الرمیحي محمد

320/689عصر التشھیر بالعرب و المسلمین أمین جالل

900/393عصر الحروب الصلیبیة عزیز كمیل

100/17عصر العقل ستیوارث ھامبشر

900/43عشرة ایام ھزت العالم رید جون

330/127عقود نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدولي سعدي نصیرة بوجمعة

321/88عھد القرار و الھوى الحص سلیم

320/586عولمة الثقافة ارنیي جان بییر

320/821عولمة الحركة االسالمیة الرادیكالیة عودة جھاد

320/271عولمة السیاسة العالمیة بیلیس جون

320/611عولمة القھر أمین جالل

320/825عوائق التحول الدیمقراطي في الوطن العربي العلوي سعید بن سعید

920/06غورباتشوف روغ غیرد

070/12فن االتصال اللغوي ووسائل تنمیتھ الظفیري محمد

320/718فن التفاوض أورى ویلیام

320/310فن السلوك السیاسي یوالو ھاینز

070/43فن الكتابة الصحفیة أبو زید فاروق

070/51فن الكتابة الصحفیة سیف االسالم الزوبیر

351/29فن إتخاذ القرارات الصائبة خالل ثالثین دقیقة سمیث جین

900/322فلسطین أوال غروللنبرغ لوكاس

1948900/334-1936فلسطین في مذكرات القاوقجي  قاسمیة خیریة

1966900/358 - 1897فلسطین في خطط الصھیونیة واالستعمار  طربین أحمد

323/04فلسطین و الیھود جریمة الصھیونیة و العالم الدجاني یعقوب كامل

100/23فلسفة الحركة الوطنیة التحرریة نمر نسیب

100/12فلسفة السیاسة عند االلمان نصر محمد عبد المعز

100/25فلسفة تاریخ محمد بیھم محمد جمیل

000/78فتح القدیر الشوكاني محمد بن علي بن محمد

321/57في نظریة الدولة و النظم السیاسیة مھنا محمد نصر

321/08في النظریات و النظم السیاسیة نصر محمد عبد المفر

327/212في النظریة الدبلوماسیة زھرة عطا محمد صالح
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330/44فى المحاسبة االداریة مرعى عطیة عبد الحى

900/359في المجتمع اإلسرائیلي رزوق أسعد

320/263في االستراتیجیة نسیم بلھول

900/174في الثورة و البلوماسیة منصور جمال

321/04مقال في وعود االسالمیین و العلمانیین و اللبییرالیین: في الخالص النھائي  جدعان فھمي

327/211في الدبلوماسیة المعاصرة شلبي السید امین

320/66في الجریمة السیاسیة السید محمد علي

321/50في الدكتاتوریة دو فرجیھ موریس

320/568في الدولة الطائفیة عامل مھدي

900/126الصلیبي- في الصراع االسالمي  عوض محمد مونس أحمد

301/05في القوة و السلطة و النفوذ رشوان حسین عبد الحمید أحمد

920/34في تلك السنة ھؤالء العظماء ولدوا معا منصور أنیس

320/517في تاریخ األفكار السیاسیة و تنظیر السلطة مھنا محمد نصر

327/82في تاریخ العالقات بین الشرق و الغرب السید عبد اللطیف عبد الھادي

900/386في تاریخ العرب الحدیث و المعاصر عمر عمر عبد العزیز

320/656في تاریخ الفكر السیاسي المقارن مھنا محمد نصر

900/124في رحاب المغرب العربي الخرفي صالح

320/173في سبیل حوار الحضارات غارودي روجیھ

301/89في سبیل علم اجتماع إسالمي نصري ھاني یحي

965/108في قلب المعركة ولد الحسین محمد الشریف

320/565في قضایا التاربیة و السیاسة التعلیمة عامل مھدي

320/03في علم السیاسة قراءة في المنھج مھنا محمد نصر

320/703في عمق الجحیم عمامي محمد

320/128في فقھ المواجھة بین الغرب و االسالم عمارة محمد

320/411فرنسا جدیدة فرنسا للجمیع شیراك جاك

900/333فرنسا و مكانھا في العالم الیوم دوللو لویس

965/10فرنسا و األطروحة البربریة في الجزائر بن نعمان أحمد

327/134فض النزاعات في الفكر و الممارسة الغربیة عبد الغفار محمد أحمد

070/58فضاء االعالم عبد الرحمن عزي

900/244فضیحة البنتاغون میسان تییري

327/101فصول في العالقات الدولیة العربي اسماعیل

320/363فكر االنتماء في زمن العولمة وقفات مع المفھوملت و التطبیقات النملة علي بن ابراھیم

320/604فكرة األفریقیة اآلسیویة في ضوء مؤتمر باندونج بن نبي مالك

900/103فكرة كمنویلث اسالمي بن نبي مالك

900/115ھل للیھود حق دیني أو تاریخي في فلسطین حداد یوسف أیوب

900/166ھل انتھت حرب الخلیج عصاصة سامي

327/28ھل یمكن االحتكام إلى الوالیات المتحدة في النزاع العربي اإلسرائیلي ؟ البیطار ندیم
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070/21إنھیار النظام االعالمي الدولي أبو زید فاروق

- 1927العالقات بین التنظیمات الصھیونیة المسلحة : ھاغاناه، اتسل، لیحي 
1948

327/224 محارب عبد الحفیظ

301/28ھذه ھي الحرب بوتول غاستون

320/807ھذه ھي العولمة عبد اسعید محمد توھیل

965/53إتفاقیات ایفیان بن خدة بن یوسف

351/34إدارة الموارد البشریة الصیرفى محمد

324/04إدارة االجتماعات و المؤتمرات عبد الكریم كاظم

330/101إدارة التكلفة مرعي عطیة عبد الحي

324/94إدارة الحمالت االنتخابیة حجاب محمد منیر

320/403ھیبة الدولة التحدى و التصدى راغب نبیل

325/28ھجرة الكفاءات العربیة زحالن انطوان

320/171ھیئة األسرار بامفورد جیمس

900/391)قراءة في نبوءات الكتب المقدسة : ( ھرمجدون و نھایة أمریكا و إسرائیل  عبد الحكیم منصور

320/232إرادة األمة في الفكر السیاسي اإلسالمي سلطح فضل اهللا محمد

320/349إرھاب اإلنترنت الخطر القادم بوادى حسنین المحمدى

324/12إساءة استعمال السلطة في القرارات اإلداریة العقیلي إبراھیم سالم

070/38إستطالع الرأي العام ستوتزل جان

320/598إستغالل حقول النفط الممتدة عبر الحدود الدولیة عدس عمر حسن

900/266ھزیمة أمریكا في فیتنام خلیفة أمل

320/620و الكتب ؟.. إسرائیل ماذا تقول الوقائع  فؤاد نعمات أحمد

324/27إشكالیة المشاركة الدیمقراطیة في الجامعة الجزائریة دلیو فضیل

301/09إشكالیة التنمیة في الوطن العربي حامد سھیر

320/233إشكالیة التعددیة الثقافیة في الفكر السیاسي المعاصر جدلیة االندماج و التنوع مجید حسام الدین علي

900/365ھكذا یضیع الشرق األوسط لیلینتال ألفرد

900/82إقلیم توات خالل القرنین الثامن  عشر و التاسع عشر المیالدیین فرج محمود فرج

330/74إقتصادیات الوطن العربي العساف أحمد عارف

320/269إعاقة الدیمقراطیة شومسكي نعوم

900/242إعداد الجیش في عھد الرسول كمال مصطفى احمد

900/68إعصار الخلیج عكنان أسامة

325/11 سبتمبر11إفریقیا بعد  نعمة كاظم ھاشم

920/08الرجل اللغز: ھواري بومدین  مصالي رشید

965/101و ما خطر على بال بشر جغابة محمد

965/145والیات في تطور وكالة االنباء الجزائریة

900/298واجبات  االطراف االثلة في الحروب المعاصرة عنبتاوي منذر

900/75وثائق مقاومة الضفة الغربیة لالردن لالحتالل االسرائیلي مؤسسة الدراسات الفلسطینیة

1913900/307وثائق المؤتمر العربي  االول   كوثراني نجیھ

320/386وثائق الحروب  الصلیبیة حمادة محمد ماھر
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900/176وثائق حرب الخلیج عصاصة سامي

320/626وجھة العالم االسالمي بن نبي مالك

900/233وطن و عسكر السمان مطیع

351/16وسائل االدارة العامة فھمي مصطفى أبو زید

070/60وسائل االعالم شرف عبد العزیز

320/628وقائع و أحداث مثناني أحمد

301/48وقفة مع الخدمة االجتماعیة عبیبد ماجدة بھاء الدین

321/14وفاة االمم المتحدة اللوندي سعید
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