
 ( اإلدارج)                                         

70 / 027                           (1) 

 شكزٌح خهٍم يهوخٍح       / 7422 ش

 فً انًجال انزٌاضً  اإلدارج   

  اإلسكُذرٌح /انفٍُح نهطثاعح     

   1211 /انطثعح انثاٍَح    

         

  252 /ص 

70 / 027                             (5) 

 يذًذ دسٍ عالوي              / 751 و

 انقٍادج انزٌاضٍح  حسٍكونوجٍ    

 انقاهزج  /يزكز انكتاب نهُشز    

  4775 /انطثعح انثاٍَح      

 

  121 /ص 

70 / 027                           (4   ) 

 جًال يذًذ عهً           / 540 ج

 انزٌاضٍح  اإلدارجانذذٌث فً            

 انعايح  واإلدارج

 انقاهزج  /نهُشز  بيزكز انكتا          

  4770/  األونىانطثعح                  

  400 /ص 

70 / 027                             (7 ) 

 كايم سهًٍاٌ انعثذ انجهٍم     / 450 ك

 انزٌاضٍح  اإلدارجفعانٍاخ                 

 انكوٌد  /شزكح انزتٍعاٌ                   

  1214 / ونىاألانطثعح                    

 

  770 /ص 

70  /027                           (7   ) 

 يُذر هاشى انخطٍة            / 124 و

 انتُظًٍاخ انزٌاضٍح                      

 انًوصم  /يطثعح انتعهٍى انعانً         

                           1212  

 

    401 /ص 

70 / 027                             (0 ) 

 دسٍ ادًذ انشافعً             / 21 ح

      انتًوٌم وانتأجٍز انتًوٌهً فً             

 انتزتٍح انثذٍَح وانزٌاضٍح 

  اإلسكُذرٌح /دار انوفاء نذٍَا              

  4777 / األونىانطثعح                    

  420 /ص 

70 / 027                           (2)  

 ياهز صانخ عالوي            / 424 و

  اإلداريانوسٍط فً انقاَوٌ              

 انًوصم  / األثٍزدار اتٍ                

                              4772  

 

 

      251 /ص 

70 / 027                             (1 ) 

  إتزاهٍىيزواٌ عثذ انًجٍذ   / 4741 و

انثطوالخ وانًُافساخ  إدارج              

 انزٌاضٍح 

 عًاٌ  /انذار انعهًٍح انذونٍح              

  4774 / األونىانطثعح                    

 

  422 /ص 



  ( اإلدارة)                                         

70 / 097                           (9 ) 

 عزمً احمد ضمري      / 543 ع

 تحهٍم انمىاٌج َتقٌُمٍا َوقدٌا    

  األردن /مؤسست انُراق    

   2772 / األَنىانطبعت      

         

  322 /ص 

70 / 097                                        (35 ) 

 افعً حسه احمد انش          / 44 ح

انمىظُر انقاوُوً عامً َانقاوُن   

 اإلداري فً انرٌاضت 

 اإلسكىدرٌت  /دار انُفاء ندوٍا   

  2770 /انطبعت األَنى            

 500 /ص 

70 / 097                         (37 ) 

 جمال محمد عهً          / 320 ج

 انرٌاضٍت  اإلدارةانحدٌث فً      

 انقاٌرة  / دار انفكر انعربً   

                            2779  

 

   240 /ص 

70 / 097                           (34 ) 

 فائك حسىً أبُ حهٍمت        / 223 ف

 انحدٌث فً اإلدارة انرٌاضٍت      

 عمان  /دار َائم        

  2774 /انطبعت األَنى      

 

  524 /ص 

70 / 097                         (33 ) 

 عقٍم عبدانهت انكاتب       / 340 ع

َانتىظٍم فً انتربٍت انرٌاضٍت  اإلدارة 

 نكهٍاث انتربٍت انرٌاضٍت فً انعراق   

 انمُصم  /مدٌرٌت دار انكتب    

                          3947  

 

 

   544 /ص 

70 / 097                           (33 ) 

 د انشافعً حسه احم        / 44 ح

انمُسُعت انعهمٍت نإلدارة         

انرٌاضت انمداخم انمعاصرة فً إدارة 

اإلفراد َانتطٌُر انتىظٍمً فً انتربٍت 

 انبدوٍت َانرٌاضٍت 

 اإلسكىدرٌت  /دار انُفاء ندوٍا      

  2770 /انطبعت األَنى     

  299 /ص 

70 / 097                         (32 ) 

 إبراٌٍم محمُد عبد      / 222943 أ

انمُسُعت انعهمٍت نإلدارة     

 انرٌاضٍت 

 اإلسكىدرٌت  /دار انُفاء ندوٍا    

  2775 /انطبعت األَنى    

 

  374 /ص 

70 / 097                           (37 ) 

 حسه احمد انشافعً         / 44 ح

االستثمار َانتسٌُك فً انتربٍت         

 ضٍت انبدوٍت َانرٌا

 اإلسكىدرٌت  /دار انُفاء ندوٍا      

  2777 /انطبعت األَنى      

 

  579 /ص 



70 / 097                         (70 ) 

 جىدث عسث عطىي       / 383 ج

اإلدارة المذرسٍت ألحذٌثه       

 مفاهٍمها الىظرٌت وتطبٍقاتها العملٍت 

  عمان  /دار الثقافت        

        4772 /الطبعت األولى   

 

  337 /ص 

70 / 097                            

(47 ) 

 ابى بكر عىوً عطٍت        / 382 ع

التخطٍط لمىارد السٍاحت         

 الرٌاضٍت

 االسكىذرٌت  /دار الىفاء لذوٍا    

  4777 /الطبعت االولى    

 

  752 /ص 

70 / 097                         (78) 

 حسان الجٍالوً        / 248 ح

 التىظٍم والجماعاث                   

 رة القاه /دار الفجر    

  4778 /الطبعت األولى   

 

 

  797 /ص 

70 / 097                            

(44) 

 حسه احمذ الشافعً          / 28 ح

 معاٌٍر تقٍٍم االداء االداري                

 االسكىذرٌت  /دار الىفاء لذوٍا       

  4774 /الطبعت االولى        

 

 

  759 /ص 

70 / 097                         (79 ) 

 إبراهٍم محمىد عبذ      / 7538 م

الرقابت وعملٍت اتخار القرار            

 فً المجال الرٌاضً 

 اإلسكىذرٌت  /دار الىفاء لذوٍا        

  4773 /الطبعت األولى      

 

  777 /ص 

70 / 097                            

(43 ) 

 ي علٍت عبذ المىعم حجاز /    029 ع

 استراتٍجٍت للتسىق الرٌاضً             

 االسكىذرٌت  /دار الىفاء لذوٍا          

  4779 /الطبعت االولى            

 

 

  254 /ص 



 اإلدارة                                           

70 / 097                         (47) 

 مروان عبذ المجٍذ إبراهٍم  / 4348 م

اإلدارة والتىظٍم فً التربٍت          

 الرٌاضٍت 

 عمان  /دار الفكر             

 4777 /الطبعت األولى       

 

  487 /ص 

70 / 097                            

(42) 

 عذوان كرٌم وجم        / 8848 ع

 االقتصاد الرٌاضً                      

 

 

 

 

  328 /ص 



70 / 097                          

(52) 

  أشهابقتٍبت احًذ      / 9259 ق

وانتُظٍى فً انتربٍت  اإلدارة             

انتربٍت  وأقساوانرٌاضٍت نطهبت كهٍاث 

 انرٌاضٍت

 انًىصم  /انعال نهطباعت    

        5709 /انطبعت األونى   

 522 /ص 

70 / 097                            

(59) 

 يؤيٍ عبذ انعزٌز        / 922 م

 انرٌاضً اإلدارةتطبٍقاث فً          

 اإلسكُذرٌت  /دار انىفاء نذٍَا           

  5702 / األونىانطبعت          

 

 

 992 /ص 

70 / 097                          

(57) 

 كًال انذٌٍ عبذ انرحًٍ     / 250 ك

 رةإدايىسىعت يتجهاث           

 انرٌاضٍت فً يطهع انقرٌ انجذٌذ

 انقاهرة  /دار انفكر انعربً         

 5772 / األونىانطبعت        

 

  527 /ص  572 /ص  005 /ص 

70 / 097                            

(97) 

 عبذ انرحًٍ سٍار        / 255 س

 انقٍادة انفعانت                       

 اإلسكُذرٌت /ٍَا دار انىفاء نذ         

  5702 /األونىانطبعت          

 

 

  502 /ص 

70 / 097                          

(50) 

 عصاو بذوي           / 752 ع

 انبطىالث وانذوراث انرٌاضٍت        

 انقاهرة /دار انفكر انعربً        

 5772 / األونىانطبعت         

 

 

 997 /ص 

70 / 097                            

(90) 

 حسٍ احًذ انشافعً        / 22 ح

انهٍكم انتُظًًٍ وانتىصٍف         

 انىظٍفً فً انًؤسساث انرٌاضٍت

 اإلسكُذرٌت /دار انىفاء نذٍَا        

  5702 / األونىانطبعت        

 

 229 /ص 



 اإلدارة                                          

70 / 097                          

(52) 

 وائم يحًذ شحاتت      / 520 و

 إلدارةَظاو انكتروًَ يقترح          

 انُشاط انرٌاضً 

  اإلسكُذرٌت /دار انىفاء نذٍَا          

  5702 / األونىانطبعت       

 

 579 /ص 

07 / 097                            

(95) 

 يحًذ عبذانهت عُتر  / 722 م

انتخطٍط االستراتٍجً فً            

 انًجال انرٌاضً

 اإلسكُذرٌت /ر انىفاء نذٍَا دا        

  5702 / األونىانطبعت        

 

 009 /ص 



70 / 097                          

(33) 

 محمد صبحً حساوٍه     / 756 م

 اقتصادٌاث الرٌاضت                  

 القاهرة /مركز الكتاب       

   3703 / األولىالطبعت       

        

 

 700 /ص 

 

70 / 097                          

(37) 

 محسه علً السعداوي       / 776 م

وتىظٍم السحباث  إدارة         

 الرٌاضٍت 

 عمان  /المجتمع العربً         

  3703 / األولىالطبعت        

 

  067 /ص 

 

  



 اإلدارة                                          

  


