مكتبة كلية اﻷدارة واﻷقتصاد  /جامعة ذي قار
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اسم المؤلف
ﷴ مصطفى السنهوري
ﷴ محمود ابو حنيشة
شوقي احمد ديتا
ﷴ عباس بدوي
عادل ﷴ عبد ﷲ
مازن حسن الباشا
ﷴ مصطفى السنهوري
السيد ﷴ احمد
ابو بكر صديق عمر
سامر علي بد الهادي
غسان فﻼح المطارنة
رائد عبد الخالق عبد ﷲ
ﷴ عباس بدوي
احمد حلمي جمعه
عبد الوهاب نصر علي
سمير كامل ﷴ
فيصل محمود الشواورة
ناصر نورالدين عبد اللطيف
نزيه عبد المقصود ﷴ
حسين بلعجوز

اسم الكتاب
ادارة البنوك التجارية
اساسيات اﻻدارة واﻻعمال
اﻻقتصاد اﻻسﻼمي اصول ومبادئ
المحاسبة البيئية
ادارة جودة الخدمات
التمويل الخارجي واثره على الهيكيلة في القطاعات اﻻحصائية
اﻻدارة اﻻستراتيجية
التجارة الدولية و المؤسسات المالية
الرقابة القضائية على سلطة اﻻدارة في ابرام العقود اﻻدارية
التمويل الخارجي واثره على الفجوات اﻻقتصادية
المدخل الى تدقيق الحسابات المعاصر
ادارة المؤسسات المالية والمصرفية
المحاسبة في مجال التنمية المستدامة
محاسبة اﻻصول البيلوجية
معاييرالمراجعة الدولية والتاكييد المهني
الرقابة المرابعة في نظم المحاسبة اﻻلية
مبادئ اﻻدارة المالية
بحوث العمليات في المحاسبة
اﻻثار اﻻقتصادية لﻼستثمارات اﻻجنبية
مخاطر صبغ التمويل في البنوك اﻻسﻼمية والبنوك الكﻼسيكية
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ط2013/1
عربية2013
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ط2013
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مكان الطبع
دار الفكر الجامعي
دار الفكر الجامعي
دار الفكر الجامعي
اﻻسكندرية المكتب الجامعي
الوراق للنشر
دار اﻻيام للنشر
دار الفكر الجامعي
دار التعليم الجامعي
منشورات الحلبي
دار اﻻيام للنشر
زمزم ناشرون وموزعون
دار اﻻيام للنشر
المكتب الجامعي الحديث
دار صفاء للنشر
دار التعليم الجامعي
دار التعليم المجاني
دار المسيرة
دار التعليم الجامعي
دار الفكر الجامعي
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ﷴ السيد سرايا
كمال الدين الدهراوي
ناصر نور الدين
احمد ﷴ احمد
ﷴ داوود عثمان
جليل كاظم مدلول العارضي
ﷴ عبد الفتاح ياغي
نعمان احمد الخطيب
نعمة عباس الخفاجي
محمود علي عطوان
نجم عبود نجم
احمد يوسف دودين
حسن جميل البديري
عوف محمود الكفراوي
ﷴ محمود المكاوي
اشرف السيد حامد قبال
علي سعد ﷴ داود
علي مصيلحي شريف
ثابتي الحبيب
رائد عبد الخالق
محمود حسين الوادي
اسماعيل ﷴ دعيبس
ﷴ سمير الصبان

الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة
المحاسبة كنظام للمعلومات
انظمة محاسبة التكاليف ﻻغراض القياس -التخطيط  -تقيم اﻻداء
النظم النقدي .اسبابه واثره على الفرد والمجتمع
ادارة وتحليل اﻻئتمان ومخاطرة
اﻻدارة المالية المتقدمة  -مفاهيم النظرية
اﻻخﻼفيات في اﻻدارة
الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري
نظرية المنظمة  -مدخل التصميم
معجم العلوم المالية والمحاسبية والمصرفية
مدخل الى ادارة المشروعات
ادارة المشاريع
البنوك مدخل محاسبي واداري
تطور الرقابة المالية /تبعا للنظام المالي
اﻻستثمار في البنوك اﻻسﻼمية
المعامﻼت المصرفية والمدفوعات اﻻلكترونية
البنوك ومحافظ اﻻستثمار مدخل دعم اﻻتحاد القرار
اﻻدارة في منظمات اﻻعمال واسس الرقابة عليها
تطوير الكفاءات و تنمية الموارد البشرية
النقود والمصارف
اﻻقتصاد الجزئي
مقدمة في نظرية الثمن
القياس والتحليل المحاسبي
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عربية 2013
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ط1/2012
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دار التعليم الجامعي
دار التعليم الجامعي
دار التعليم الجامعي
مكتبة الوفاءالقانونية
دار الفكر
دار صفاء للنشر
دار وائل للنشر
دار الثقافة للنشر
دار البازوري العلمية
دار اسامة للنشر
دار الوراث للنشر
البازوري
مؤسسة الوراث
مؤسسة الثقافة الجامعية
دار الفكر والقانون
دار الفكر الجامعي
دار التعليم الجامعي
دار التعليم الجامعي
مؤسسة الثقافة الجامعية
دار اﻻيام للنشر
دار المسيرة للنشر
دار اليازوري للنشر
دار التعليم الجامعي
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2013
اقتصاديات النقود والبنوك واﻻسواق
محمود يونس
2012
قياس العائد من اﻻستثمار في التدريب اﻻداري
محمود عبد اللطيف موسى
2013
عبد الوهاب نصر علي موسوعة محاسبة الشركات ج1المحاسبة عن عمليات شركات اﻻشخاص
ط2013/3
اﻷقتصاد الكلي
محمود حسين الوادي
ط2013/1
ادارة الجودة الشاملة)(TQM
احمد بن عيشاوي
2013
دراسات متقدمة في المراجعة الخارجية
سمير كامل ﷴ
ط2012/2
مراجعة الحسابات المتقدمة /اﻷطار النظري واﻷجراءات العلمية ج 2
حسين احمد دحدوح
ط2013/1
محاسبة التكاليف الحديثة من خﻼل اﻷنشطة
اسماعيل حجازي
ط2013/1
اﻷتجاهات المعاصرة في التسويق الزراعي وادارة الجودة الشاملة
جابر احمد بسيوني
2013
اصول المراجعة الخارجية
عوض لبيب فتح ﷲ
ط2013/2
اﻻدارة المحلية وتطبيقاتها في كل من اﻻردن ومصر وفرنسا
ﷴ علي الخﻼيلة
ط2013/1
اساسيات في علم اﻻحصاء مع تطبيقات spss
ابراهيم مراد الدعمة
ط2013/1
ادارة الموارد البشرية
مجيد الكرخي
2014
المحاسبة اﻻستراتيجية
ﷴ الفيومي ﷴ
2013
ناصر نور الدين عبد اللطيفالمحاسبة المالية في شركات اﻻشخاص شركات التضامن والتوجية البسيط
ط2013/1
تدقيق البنوك واﻻدوات المالية المشتقة
احمد حلمي جمعة
2012
التمويل في المؤسسات اﻻقتصادية
يوسف حسن يوسف
2013
مراجعة الحسابات المتقدمة اﻷطار النظري واﻷجراءات العلمية ج 1
حسين احمد دحدوح
ط2013/1
ادارة الخطر والتأمين
سلمان زيدان
2013
المراجعة المتقدمة في بيئة اﻻعمال الحديثة
عبد الوهاب نصر علي
عربية 2013
تحليل الوظائف وتصميمها في الموارد البشرية
صفوان ﷴ
2013
اﻻدارة اﻻستراتيجية ثورة اﻻلفية الثالثة
السعيد قاسمي
ط2013/1
الفساد ابرز الجرائم
فاديا قاسم بيضون

دار التعليم الجامعي
مؤسسة طيبة للنشر
دار التعليم الجامعي
دار المسيرة للنشر
دار الحامد للنشر
دار التعليم الجامعي
دار الثقافة للنشر
دار اسامة للنشر
دار الوفاء للنشر
دار التعليم الجامعي
دار الثقافة للنشر
دار المناهج للنشر
دار المناهج للنشر
دار التعليم الجامعي
دار التعيم الجامعي
دار صفاء للنشر
دار التعيم الجامعي
دار التعليم الجامعي
دار المناهج للنشر
دار التعليم الجامعي
دار اليازوري للنشر
مؤسسة الثقافة الجامعية
منشورات الحلبي

دراسات حول اﻻنظمة اﻻقتصادية العالمية
 67نخبة من الخبراء اﻻقتصاديين
نظم المعلومات المحاسبية في تكلنوجيا المعلومات
سمير كامل عيسى
68
محددات كفاءة المخازن وفاعلية ادارة المواد
 69ﷴ علي احمد الطويل
ادارة مواد وسيطرة مخزنية
رائد عبدالخالق
70
اﻻدارة اﻻستراتيجية
ماجد عبد المهدي
71
اﻻستثمار اﻻجنبي المباشر
 72اشرف السيد حامد قبال
 73احمد شعبان ﷴ علي السياسات النقدية والمصرفية للبنك المركزي في اطار النظام المصرفي
الضرائب ومحاسبتها
عبد الناصر نور
74
فاعلية اداء السوق المالي
الهام وحيد دحام
75
اسس المالية العامة
خالد شحاته الخطيب
76
التمويل المصرفي
ﷴ محمود مكاوي
77
مقدمة في ادارة اﻻنتاج والعمليات
سليمان خالد عبيدات
78
مصادر الدخل المتعدد
ﷴ سعيد النابلسي
79
اتخاذ القرارات اﻻستثمارية
عمرو هشام ﷴ
80
السياسات النقدية والمالية
عباس كاظم الدعمي
81
التأمين ورياضياته
ابراهيم ﷴ مهدي
82
التسويق الصناعي
سيد سالم عرفه
83
اساسيات التفاضل والتكامل
فتحي خليل حمدان
84
بيئة ادارة اﻻعمال الدولية
 85اسامة ﷴ بدير قشوع
الجودة الشاملة
جيمس ايفان
86
منظمة التجارة العالمية
بهاجير اث ﻻل داس
87
التشابك اﻻقتصادي
علي مجيد الحمادي
88
النظام النقدي الدولي
 89يفاطمة الزهراء خبازي

دار التعليم الجامعي
2013
دار التعليم الجامعي
2013
مؤسسة الثقافة الجامعية
2012
دار اﻻيام للنشر
عربية2013
دار المسيرة للنشر
ط2013/1
دار الفكر الجامعي
ط2013/1
دار التعليم الجامعي
2013
دار المسيرة للنشر
ط2008/2
ط 2013/1المركز القومي لﻼصدارات القانونية
دار وائل للنشر
ط2012/4
المكتبة العصرية
ط2010/1
دار المسيرة للنشر
ط2011/3
مكتبة العيكان
عربية 2005
ريع الدار
ط2010/1
دار الصفاء للنشر
ط2010/1
المكتبة العصرية
ط2010/1
دار الراية للنشر
ط2013/1
دار وائل للنشر
ط2008/4
دار المريخ للنشر
2011
دار المريخ للنشر
عربية 2009
دار المريخ للنشر
عربية2010
اليازوري للنشر
عربية2013/
اليازوري للنشر
عربية 2013/
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ماجد عبد المهدي
اسماعيل ﷴ بن قانة
طارق طه
المان خزعل
ﷴ مدحت غسان
غرغوري كﻼرك
ﷴ عمر ابو عبدة
خالد علي احمد كاجحي
اوجست سوابينبيرج
مصطفى كمال طه
طارق الجليلي
ﷴ احمد السريتي
ﷴ صالح الحناوي
محمود محمود السجاعي
مايئر كوهين
عيد احمد ابو بكر
رضوان حلوة حنان
كامل عﻼوي الفتﻼوي
جاري شنايدر
رونالدر اتشي بالو
مدحت القريشي
عاطف وليم اندر واس
صﻼح اﻻحمد

ادارة اﻻزمات
اقتصاد التنمية
نظم دعم القرار
اﻻدارة الدولية للديون الخارجية
الشركات متتعددة الجنسيات
اﻻقتصاد العالمي
تاريخ الفكر اﻻقتصادي
نظرية المحاسبة
اﻻقتصاد الكلي دليلك التعليم الذاتي
اﻻوراق التجارية
اﻻقتصاد التمهيدي والعولمة
النظرية اﻻقتصادية المتقدمة
تحليل وتقيم اﻻسهم والسندات
محاسبة التكاليف في المتقدمات الصناعية
النظم المالية والتمويلية
اساسيات الرياضيات التجارية
النموذج المحاسبي المعاصر
مبادئ علم اﻻقتصاد
التجارة اﻻلكترونية
ادارة اللوجستيات
تطور الفكر اﻻقتصادي
اﻻقتصاد المالي العام
بحوث بالعمليات التقنيات

ط2012/1
ط2012/2
ط2010/1
ط2013/1
ط2009/1
ط2008/12
ط2012/2
2013
ط2009/1
2013
2008
2008
ط2007/1
ط2014/1
ط2006/2
ط2013/4
2008
ط2009/2
ط2011/2
ط2010/1
ط2006/1

دار الثقافة للنشر
دار اسامة للنشر
دار الفكر الجامعي
دار المناهج للنشر
دار الراية للنشر
دار العلوم للنشر
الشركات العربية المتحدة للتسويق
دار المريخ للنشر
دار الفاروق للنشر
دار الفكر الجامعي
موؤسسة الرافد للنشر
مؤوسسة الراوي
الدار الجامعي
المكتبة العصرية
دار الفجر للنشر
دار الصفاء للنشر
دار وائل للنشر
دار المريخ للنشر
دار المريخ للنشر
دار وائل للنشر
دار الفكر الجامعي
دار الفكر للنشر
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127
128
129
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جورج فوستر
ديفيد ميرمان سكوت
رعد حسن الصرن
بول0ج0ستبينارت
فودريك تلون
بيرنهارد يو نيمان
عبد الناصر احمد حميدان
نسرين عبد الحميد
ﷴ نصيف ﷲ القطابري
ﷴ حمد القطاطشة
ﷴ المبروك ابو زيد
عادل احمد حشيش
خالد امين عبد ﷲ
اعاد حمود القيسي
فؤاد ﷴ ابو طالب
فيصل محمود الشواورة
العظيم
اوجست سوانينيرج
عﻼء فرج الطاهر
هشام مصطفى الجمل
لسيتر ثورو
عبد الرزاق قاسم الشحاذة
احمد عارف العساف

تحليل القوائم المالية
القواعد الجديدة للتسويق
اساسيات التجارة الدولية المعاصرة
نظم المعلومات المحاسبية ج2/
مدخل الى اﻻقتصاد الجزئي
ادارة النقود
اساسيات المحاسبة الخاصة الحالية
اﻻقتصاد الخفي
دورد السياسة النقدية في اﻻستقرار والتنمية اﻻقتصادية
النظام اﻻقتصادي السياسي الدولي
التحليل المالي
اصول اﻻقتصاد السياسي
ادارة العمليات المصرفية
المالية العامة والتشريع الضريبي
التحكيم الدولي في منازعات اﻻستثمار اﻻجنبي
اﻻستثمار في بورصة اﻻوراق المالية
ادارة التسويق
اﻻقتصاد الكلي دليلك التعليم الذاتي
التخطيط اﻻقتصادي
دور السياسة المالية في تحقيق التنمية اﻻجتماعية
النظام اﻻقتصادي
محاسبة الشركات
اقتصاديات الوطن العربي

عربية 2001
2009
ط2001/1
عربية 2009
ط2008/12
ط2011/1
ط2005/2
ط2008/1
ط2011/1
ط2011/1
ط2009/2
1992
ط2011/2
ط2011/1
ط2010/1
ط2008/1
2008
عربية 2008
ط2011/1
2006
ط1
ط2010/1

دار المريخ للنشر
دار الكتاب العربي
دار الرضا للنشر
دار المريخ للنشر
دار الجامعية للنشر
مجموعة النيل العربية
دار المسيؤة للنشر
دار الوفاء للنشر
دار غيداء للنشر
دار وائل للنشر
دار المريخ للنشر
دار النهضة العربية
دار وائل للنشر
دار الثقافة للنشر
دار الفكر الجامعي
دار وائل للنشر
دار الجامعية للنشر
دار فاروق للنشر
دار الراية للنشر
دار الفكر الجامعي
الدار الدولية لﻼستثمارات 2006
زمزم ناشرون وموزعون
دار المسيرة للنشر
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144
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147
148
149
150
151
152
153
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158

بول0ج0ستبينارت
خالد قاسم سمور
سفيري نوري موسى
ﷴ عبد العالي النعيمي
مصطفى يوسف كافي
كامل كاظم بشير الكناني
علي عبد الفتاح ابو شرار
نيكي هايس
محمود حسين الوادي
ﷴ احمد عقلة المؤمنين
ديفيد اندرسون
واين ونسيتون
اسامة خيري
جون كاسيري
عبد علي كاظم المعموري
السيد ﷴ احمد
نيفين حسين شحت
حمدي طه
اوما سيكاران
وليد اسماعيل السيفر
عوض خلف العيساوي
هواردا نتون
اسامة خيري

نظم المعلومات المحاسبية ج01
اﻻحصاء
المؤسسات المالية المحلية والدولية
ادارة الجودة المعاصرة
مبادئ اﻻقتصاد الجزئي
الحيزواقطاب النمو
اﻻقتصاد الدولي نظريات وسياسات
ادارة الفريق
اساليب البحث العلمي
التنمية في الوطن العربي
اﻻساسيات الكمية في اﻻدارة
تحليل البياناتmicrosoft Excel
اﻻدارة العامة
كيف تفشل اﻻسواق
تاريخ اﻻفكار اﻻقتصادية
اقتصاديات التجارة الدولية بين النظرية والتطبيق
التنافسية الدولية
بحوث العمليات
طرق البحث في اﻻدارة
اﻻقتصاد اﻻداري
الفرضيات والمبادئ والمحددات
الرياضيات وتطبيقاتها في العلوم
القيادة اﻻدارية

عربية2009
ط2007/1
ط2009/1
عربية 2009
ط2012/1
ط2008/1
ط2012/3
عربية 2005
ط2011/1
ط1992/2
عربية 2006
ط2010/1
ط2013/1
ط2013
ط2013/1
ط2011/1
2009
عربية2011/
عربية 2006
عربية 2007
ط2007/1
عربية 2010
ط2013/1

دار المريخ للنشر
دار الفكر ناشرون
دار المسيرة للنشر
دار اليازوري للنشر
مكتبة المجتمع العربي
دار صفاء للنشر
دار المسيرة للنشر
دار المريخ للنشر
دار المناهج للنشر
دار الكندي للنشر
دار المريخ للنشر
شعاع للنشر والعلوم
دار الراية للنشر
المركزالقومي للترجمة
دار الحامد للنشر
دار الرؤية للنشر
دار التعليم الجامعي
دار المريخ للنشر
دار المريخ للنشر
اﻻهلية للنشر
دار دجلة للنشر
دار المريخ للنشر
الراية للنشر

نذير عدنان عبد الحمن الصالحي
159
احمد حلمي جمعه
160
برنادتا يلور الثالث
161
رايس حدة
162
ابراهيم سيد احمد
163
 164روحي ابراهيم الخطيب
روبرت كليمان
165
 166سليمان شكيب الحيوسي
 167رضا عبد الجبار الشمري
 168عبد الرزاق ﷴ قاسم
 169السيد متولي عبد القادر
 170ﷴ محمود ﷴ الجمال
ﷴ مطر
171
ﷴ شيخون
172
زايري بالقاسم
173
خالد وهيب الراوي
174
هاشم الشمري
175
خالد امين عبد ﷲ
176
اوجين بريهام
177
 178ﷴ علي ابراهيم العامري
ﷴ بركات قنديل
179
 180احمد محمود الزامل
مجيد الكرخي
181

القروض المتبادلة
التدقيق والتأكيد المتقدم
مقدمة في علم اﻻدارة ج1
دور البنك المركزي في اعادة وتحديد
اﻻقتصاد اﻻلكتروني
التفاضل والتكامل
اتخاذ القرارات الصعبة
تسويق الخدمات المالية
اﻻهمية اﻻستراتيجة للنفط العربي
تحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية
اﻻسواق المالية في عالم متغير
تطبيقات العرف في المعامﻼت
ادارة اﻻستثمارات
المصارف اﻻسﻼمية
اقتصاديات التجارة الدولية
العمليات المصرفية الخارجية
اﻻقتصاد المعرفي
التدقيق والرقابة في البنوك
اﻻدارة المالية النظرية والتطبيق العلمي
اﻻدارة المالية المتقدمة
الرياضيات والتطبيقات في العلوم اﻻدارية
تسويق الخدمات المصرفية
التخطيط اﻻستراتيجي

ط2011/1
ط2011/1
عربية للنشر
ط2009/1
ط2010/1
ط2012/1
عربية 2010
ط2009/1
ط2009/1
ط2012/5
ط2010/1
2007
ط2009/5
ط2002/1
ط2013/1
2010
ط2008/1
ط2012/1
انكليزية2009
ط2010/1
انكليزية2012
ط2012/1
2009

دار النفائس
داريخ المريخ للنشر
ايتراك للنشر
المكتبة العصرية
دار المسيرة للنشر
دار المريخ للنشر
دار وائل للنشر
دار صفاء للنشر
دار الثقافة للنشر
دار الفكر للنشر
دار الفكر الجامعي
دار وائل للنشر
دار وائل للنشر
دائر الروافد الثقافية
دار المناهج للنشر
دار الصفاء للنشر
دار وائل للنشر
دار المريخ للنشر
اثراء للنشر والتوزيع
دار المريخ للنشر
اثراء للنشر والتوزيع
دار المناهج للنشر

ﷴ ثامر
182
 183خضير كاظم محمود
ﷴ علي الخﻼيلة
184
غالب جليل هويص
185
ﷴ طاهر الهاشمي
186
مصطفى كمال طه
187
معراج هواري
188
مارك ليفستون
189
 190ﷴ علي ابراهيم العامري
ﷴ قدوري
191
ثوماس س0كينس
192
ثوماس س0كينس
193
محمود محي الدين
194
 195ﷴ صالح التركي القريشي
جيمس جوارتيني
196
 197ريشارد موسجريف
 198رياض بدري ستراك
عبد الغفار حنفي
199
 200نوازرد عبد الرحمن الهيتي
 201عبد المطلب عبد الحميد
 202غازي فﻼح المؤمني
 203بشير شريف البرغوثي
ﷴ احمد كابر
204

حقوق اﻻنسان اﻻسرية والسياسية
مبادئ ادارة اﻻعمال
القانون اﻻداري
اساسيات ادارة المشاريع
المصارف اﻻسﻼميةوالمصارف التقليدية
اصول القانون التجاري
القرار اﻻستثماري في ظل عدم التأكد واﻻزمة المالية
الصندوق
ادارة محافظ اﻻستثمار
القانون اﻻداري
بحوث التسويق0ج2
بحوث التسويق0ج1
نصف العالم اﻻسيوي
علم اﻻقتصاد والتنمية
اﻻقتصاد الكلي
المالية العامة في النظرية التطبيق
تخطيط التعليم واقتصادياته
اساسيات اﻻستثمار الرأسمالي وتقيم اﻻداء
مقدمة في المالية العامة
اﻻصﻼح المصرفي ومقررات بازل 3
الرياضيات المالية المعاصرة
المراسﻼت التجارية
اﻻدارة المالية الدولية والعالمية

ط2013/1
ط2008/1
ط2010/1
ط2010/1
ط2010/1
2013
ط2013/1
عربية 2011
ط2011/1
ط2009/1
اﻻنكليزية
اﻻنكليزية
ط2009/1
ط2010/1
العربية
2010
2008
2013
ط2007/1
2013
ط2006/1
ط2010/1
2010

مطبعةالكتاب للنشر
اثراء للنشر والتوزيع
اثراء للنشر والتوزيع
اثراء للنشر والتوزيع
دار الكتب للنشر
دار الفكر الجامعي
دار كنوزالمعرفة
الناشر للنشر
اثراء للنشر والتوزيع
اثراء للنشر والتوزيع
دار المريخ للنشر
دار المريخ للنشر
المركز القومي لﻼصدارات القانونية
اثراء للنشر والتوزيع
دار المريخ للنشر
دار المريخ للنشر
اثراء للنشر والتوزيع
الدار الجامعي
دار المناهج للنشر
الدار الجامعي
دار المناهج للنشر
دار كنوز المعرفة للنشر
دار كنوز المعرفة للنشر

205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

درمان سلمان صادق
ﷴ صالح المؤذن
ﷴ حسين اسماعيل
موفق ﷴ
علي عباس
دﻻل صادق الجواد
رعد حسن الصرن
جاري ديسلر
وسام مﻼك
علي ناصر الخويلدي
سليم ذياب السعيدي
وليد اسماعيل السيفر
ﷴ عبد العالي النعيمي
السعيد فرحات جمعة
ياري رندر
فريد كورتك
ابان بروكس
ﷴ عبد الفتاح الصيرفي
نيجل كنج
رعد مجيد العاني
ناصر ﷴ سعود جرادات
اسماعيل خليل اسماعيل
جون ﻻرسن

مبادئ التسويق
التسويق المعرفي
القانون التجاري
التخطيط اﻻستراتيجي للموارد البشرية في القطاع العام
ادارة الموارد البشرية الدولية
بحوث العمليات
اساسيات التجارة الدولية المعاصرة
اساسيات اﻻدارة المبادئ والتطبيقات الحديثة
تطور الفكر اﻻقتصادي ج/1ج2
دور الهيئات التنظيمية في قطاع اﻻتصاﻻت
مبادئ علم اﻻحصاء
اساسيات اﻻساليب اﻻحصائية لﻼعمال
اﻻحصاء المتقدم في دعم القرار
اﻻداء المالي
نمذجة القرارات وبحوث العمليات
نظم المعلومات التسويقية
بيئة ادارة اﻻعمال الدولية
ادارة البنوك
ادارة انشطة اﻻبتكار والتغير
اﻻستثمار والتسويق السياحي
ادارة المعرفة
المحاسبة الحكومية
المحاسبة المتقدمةج/1ج2

ط2012/1
ط2011/4
ط2003/1
ط2011/1
ط2008/1
عربية2008/
ط2000/1
عربية2011/
ط2012/1
ط2012/1
ط2004/1
ط2010/1
ط2007/1
عربية 2000
عربية 2007
ط2011/1
عربية 2013
ط2013/1
عربية2004
ط2008/1
ط2011/1
عربية2010/
عربية1998/

دار كنوز المعرفة للنشر
دار الثقافة للنشر
الوراق للنشر
دار الحامد للنشر
اثراء للنشر والتوزيع
اليازوري للنشر
دار الرضا للنشر
دار المريخ للنشر
دار المنهل اللبناني
دار السﻼم للنشر
دار الكتاب الجديد
زمزم ناشرون وموزعون
الوراق للنشر
دار المريخ للنشر
دار المريخ للنشر
كنوز المعرفة
دار المريخ للنشر
دار المناهج للنشر
دار المريخ للنشر
كنوز المعرفة
اثراء للنشر والتوزيع
اليازوري للنشر
دار المريخ للنشر

سالم ﷴ عبود
228
زهير عمرو درور
229
 230خليل عواد ابو حشيش
محب خلة توفيق
231
 232خلف عبد ﷲ الواردات
الووداس0بفة
233
فالر ميجيس
234
 235عبد الحميد الشوازي
 236خليل عواد ابو حشيش
 237مالكولم جبلز مايكل رومر
س بول ها لوود
238
 239استيفن شاو لوراتس شاو
سالم ﷴ عبود
240
 241سعود جايد العامري
جبرائيل كحالة
242
 243عاطف وليم اندر واس
244ابراهيم متولي حسن المغربي
 245عامر ﷴ سلمان الجنابي
 246عبد المطلب عبد الحميد
 247حامد طلبة ﷴ ابو هيبة
 248ﷴ عوض رضوان
زينات ﷴ محرم
249
250صالح مهدي محسن العامري

المحاسبة اﻻدارية اﻻسس الفكرية والعلمية
محاسبة التكاليف مدخل اتخاذ القرارات
المحاسبة الضريبية
اﻻقتصاد النقدي والمصرفي دراسة تحليلة للمؤسسات
التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق
ادارة اﻻنتاج والعمليات مدخل حديث
المحاسبة المالية
اﻻوراق التجارية الكمبيالة
محاسبة التكاليف قياس وتحليل
اقتصاديات التنمية
النقود والتمويل الدولي
رياضيات التحويل واﻻستثمار
محاسبة التكاليف في النشاط المصرفي
المحاسبة الدولية
مبادئ المحاسبة ج1
اسواق اﻻوراق المالية
اﻻثار اﻻقتصادية للتحويل بالعجز
المحاسبة المالية المتقدمة مفاهيم نظرية وتطبيقات
دراسات الجدوى اﻻقتصادية اتخاذ القرارات اﻻستثمارية
اصول المحاسبة القومية
حرمة المال العام
المحاسبة اﻻدارية
التطبيق في بحوث العمليات في اﻻدارة

عراقي2012/
2013
ط2010/1
ط2011/1
ط2006/1
عربية 1999
عربية 1995
2007
ط2009/2
عربية2009
2007
عربية2009
ط2011/3
2010
ط2010/1
ط2008/1
ط2010/1
ط2012/1
2012
ط2011/1
ط2011/1
2012
ط2009/1

مركز دار الدكتور للنشر
دار المريخ للنشر
اثراء للنشر والتوزيع
دار الفكر الجامعي
دار الوراث للنشر
دار المريخ للنشر
دار المريخ للنشر
المكتب الجامعي الحديث
دار وائل للنشر
دار المريخ للنشر
دار المريخ للنشر
دار المريخ للنشر
دار الدكتور
دار المناهج للنشر
دار اثراء للنشر
دار الفكر الجامعي
دار الفكر الجامعي
مكتب الجزيرة للنشر
دار الجامعية للنشر
زمزم ناشرون وموزعون
دار النهضة العربية
الدار الجامعي
اثراء للنشر والتوزيع

 251هادي احمد الفراجي
مجيد الكرخي
252
 253مسعد محمود الشرقاوي
احمد ماهر
254
 255محمود عمر الطبري
 256ﷴ صالح القريشي
 257عبد الرزاق الفارسي
 258هجير عدنان زكي امين
 259عبد المطلب عبد الحميد
جان جاك بول
260
 261يسرى ﷴ ابو العﻼ
احمد حلمي جمعة
262
 263مسيرابراهيم احمد الجبوري
 264رامي ابراهيم عبد الرحمن
 265ﷴ صالح القريشيي
جي هولتن ولسون
266
 267ﷴ سعيد ﷴ الرحﻼوي
 268مؤيد عبد الرحمن الدوري
اشرف سعد نخلة
269
 270ترجمة/احمد عارف غسان
ابراهيم مختار
271
جاسم ﷴ حافظ
272
عاصم ﷴ صالح
273

انماط التنمية المصرفية
التحليل الكمي اﻻقتصادي
مبادئ المحاسبة المالية
دليل المديرين التخطيط الستراتيجي
تطبيقات المحاسبة باستخدام الجداول اﻻلكترونية
مقدمة في علم اقتصاد البيئة
الحكومة والفقراء واﻻنفاق العام
اﻻقتصاد الدولي /النظرية والتطبيقات
اقتصاديات النقود والبنوك
اقتصاد التعليم
المعامﻼت اﻻقتصادية في اﻻسواق في النظام اﻻسﻼمي
نظم المعلومات المحاسبية مدخل تطبيق معاصر
نظم ادارة الجودة
نظم المعلومات اﻻدارية
اقتصاديات النقود والبنوك
اﻻقتصاد الجزئي
اﻻزمة اﻻقتصادية العالمية/انذار للراسمالية
ادارة اﻻستثمار في المحافظ اﻻستثمارية
العولمة تأثيرها على اﻻسرة
اﻻقتصاد اﻻداري
التمويل المصرفي
التكامل الصناعي الزراعي
اوراق اقتصادية في السياسة النقدية واﻻصﻼح النقدي

ط2011/1
ط2010/1
ط2009/1
ط2011/2
ط2010/1
ط2011/1
ط2001/2
ط2010/1
2010
ط2014/1
ط2008/1
ط2013/1
2008
ط2012/1
ط2009/1
عربية2011
ط2011/1
ط2010/1
ط2011/1
ط2013/1
ط2005/4
2013
ط 2014/1

كنوز المعرفة
دار المناهج للنشر
اثراء للنشر والتوزيع
الدار الجامعي
اثراء للنشر والتوزيع
اثراء للنشر والتوزيع
مركز دراسات الوحدة العربية
اثراء للنشر والتوزيع
الدار الجامعي
منشورات ضفاف
دار النشر الجامعي
دار المناهج للنشر
ابن اﻻثير للنشر الموصل
كنوز المعرفة
اثراء للنشر والتوزيع
دار المريخ للنشر
دار الفكر الجامعي
اثراء للنشر والتوزيع
دار الفكر الجامعي
دار الفكر الجامعي
مكتب اﻻنجلو المصرية
مطبعة الفرح بغداد
دار عدنان للنشر

جيمس جوارتتي
274
 275عامر ﷴ سلمان الجنابي
جيهان عبد المعز
276
 277عبد الناصر علك حافظ
 278عبد الكريم احمد قندوز
هاشم حمدي رضا
279
 280مكرم عبد المسيح باسيلي
 281عصام احمد البهجي
 282احمد شعبان ﷴ علي
محب خلة توفيق
283
 284رواح محمود الخطب
عادل عبد الفضيل
285
 286طﻼل ﷴ علي الجمالي
ﷴ الصريفي
287
 288محسن احمد الخضيري
 289رشاد نعمان شايع العماري
 290نشأت علي عبد العال
 291علي عباس يوسف السراج
 292طارق عبد العال حماد
 293عادل هادي البغدادي
عمر علي كامل
294
ﷴ السيد البدوي
295
مجموعة مؤلفين
296

اﻻقتصاد الجزئي اﻻختيار الخاص والعام
نظم المعلومات اﻻدارية
المراجعة في البيئة اﻻلكترونية
نظم المعلومات اﻻدارية بالتركيز على وظائف المنظمة
المشتقات المالية
اﻻدارة باﻻهداف
المحاسبة اﻻدارية-تخطيط-تقبم اﻻداء
اﻻلتزام بالشفافية واﻻفصاح عقود اﻻستثمار
الصكوك والبنوك اﻻسﻼمية ادوات تحقيق التنمية
اقتصاديات التمويل الدولي
القيادة دراسة حديثة
قرارات المجاميع الفقهية في المعامﻼت اﻻقتصادية
المحاسبة والتحاسب الضريبي
التسويق العقاري
اقتصاد الفقاعة وفقمة اﻻقتصاد
الخدمات المصرفية اﻻئتمانية
اﻻستثمار والترابط اﻻقتصادي
امكانيات تفعيل السوق العربية المشتركة
ادارة السيولة
اﻻستشراق اﻻستراتيجي ومستوى التحاسب التنظيمي
تقيم اﻻداء المصرفي
النموذج التطبيقي ﻻعداد دراسة جدوى فعالة
مكافحة الفسادج/1ج2

عربية2010/
ط2013/7
ط2014/1
ط2014/1
ط2014/1
ط2014/1
2014
2014
ط2014/1
2014
2014
2014
ط2014/1
ط2013/1
ط2014/1
ط2013/1
ط2012/1
ط2013/1
2012
ط2013/1
ط2013/1
انكليزية2012/
ط2014/1

دار المريخ للنشر
دار المسيرة للنشر
دار الكتاب الجامعي
دار غيداء للنشر
دار الوراق للنشر
دار الراية للنشر
المكتبة العصرية
مكتبة الجامعة الحديث
دار الفكر الجامعي
دار الفكر الجامعي
دار الوراق للنشر
دار التعليم الجامعي
دار الكتب موزعون
دار الفكر الجامعي
ايراك للنشر
دار الفكر الجامعي
دار الفكر الجامعي
المكتبة العصرية
الدار الجامعي
دار صفاء للنشر
دار الدكتور للعلوم
مؤسسة الثقافة الجامعية
دار الحامد للنشر

التمويل المصرفي/التقليدي اﻻسﻼمي
 297ﷴ محمود المكاوي
اﻻحصاء التحليلي في البحوث اﻻقتصادية واﻻجتماعية
 298ﷴ ﷴ جبر المغربي
اثر الدراسات التسويقية في تنشيط المبيعات
 299شعبان بعيطيش/الجزائر
السلوك اﻻداري وخلفياته اﻻجتماعية
قيس النوري
300
اﻻدارة المالية الدولية
 301ﷴ علي ابراهيم العامري
التفكير اﻻبداعي قراءات في مفهومه وتعليمه وقياسه
هناءرجب حسن
302
تأهيل الموارد البشرية
 303عبد اللطيف الجابري
التخطيط اﻻستراتيجي في المؤسسات العامة
 304حسين ﷴ جواد الجبوري
اسس علم اﻻقتصاد
 305السيد ﷴ احمد السريتي
المراجعة والرقابة في المصارف اﻻسﻼمية
 306نوال صالح بن عمارة
التقيم الذاتي للرقابة
رشاد الغول
307
اﻻثار اﻻقتصادية لﻼستثمارات اﻻجنبية
 308الربة عبد المقصود ﷴ
الفساد النزاهة في العراق
حيدر علي عبد ﷲ
309
مكافحة الفساد الدليل الى اﻻتفاقية اﻻمم المتحدة
ثائر سعود العدوان
310
السياسة المالية في الفكر اﻻقتصادي المعاصرة في الفكر اﻻسﻼمي
 311عبد الهادي علي النجار
التمويل الدولي
 312رائد عبد الخالق عبد ﷲ
التطبيق العلمي /مواصفة ايزور
 313اسماعيل ابراهيم القزاز
السياسات اﻻقتصادية والتجارية في البلدن العربية
محمود الخفيف
314
المالية العامة المفاهيم والتحليل اﻻقتصادي
 315احمد عبد السميع عﻼم
المحاسبة الحكومية
سعود جايد مشكور
316
نظرية المؤامرة اﻻنهيار
 317عبد السﻼم ﷴ خميس
نظرية الخسارة في المعامﻼت )المصارف اﻻسﻼمية(
عادل عبد الفضيل
318
اﻻثار اﻻقتصادية للتمويل بالعجر
319ابراهيم متولي حسن المغربي

ط2010/1
ط2011/1
اﻻردن2014/
ط2013/1
ط2013/1
عراقي2014/
ط2014/1
2014
ط2013/1
ط2013/1
2013
بغداد2014/
ط2012/1
ط2011/1
عربية2012/
2013
ط2013/1
2012
ط2014/1
ط2014/1
مصر2014/
2014

المكتبة العصرية
المكتبة العصرية
مؤسسة الثقافة الجامعية
اليازوري للنشر
دار وائل للنشر
دار الدكتور للعلوم
منشورات عالم التربية
مؤسسة الصادق الثقافية
دار التعليم الجامعي
دار وائل للنشر
مكتبة الوفاءالقانونية
دار الفكر الجامعي
مكتبة اكاديمية متخصصة
دار الثقافة للنشر
المكتبة العصرية
دار اﻻيام للنشر
دار دجلة للنشر
دار الفارس للنشر
مكتبة الوفاءالقانونية
دار نيبور للنشر/عراق
الذاكرة للنشر
دار التعليم الجامعي
دار الفكر الجامعي

محاسبة الشركات
معتز امين السعيد
320
محاسبة اﻻصول
ﷴ سامي راضي
321
اﻻئتمان المصرفي
 322عصام ﷴ حسن المحاويلي
العمليات المصرفية
 323عصام ﷴ حسن المحاويلي
الفساد اﻻداري واﻻقتصادي الكسب الغير مشروع وطرق مكافحته
 324يوسف حسن يوسف
مراجعة انظمة المحاسبة اﻻلكترونية
 325شحاته السيد شحاته
 326اسماعيل محمود عبد الرحمن
اﻻفصاح المالي
النظم الضريبية
خالد امين عبد ﷲ
327
دراسات الجدوى اﻻقتصادية للمشروعات الصغيرة
 328ضياء حليم المواردي
 329ياسر بسيوني ﷴ مصطفى الحكومة العالمية وحكومة الدولة المعاصرة في ظل المتغيرات العالمية
مبادئ التسويق اﻻلكتروني
احمد امجدل
330
ادارة التأمين والمخاطر
زيد منير عبوجي
331
اﻻدارة التسويقية السكانية
332وصفي عبد الرحمن النعسة
بحوث العمليات
 333عاصم عبد الرحمن الشيخ
 334سالم توفيق النجيفي السياسات اﻻقتصادية الكلية والفقر مع اشارة خاصة الى الوطن العربي
التسويق المصرفي
335وصفي عبد الرحمن النعسة
ادارة الموارد البشرية
 336روﻻ نايف المعابطة
التأمين من الناحية المحاسبية والتدقيقية
 337خالد راغب الخطيب
التسويق المصرفي مدخل استراتيجي-كمي-تحليلي
 338محمود جاسم الصميدعي
النمو اﻻقتصادي والتنمية المستدامة في الدول العربية
مجموعة مؤلفين
339
اﻻقتصاد السياسي للعراق
فرانك كنتر
340
اﻻستثمار اﻻجنبي المعوقات والضمانات القانونية
 341دريد محمود السامرائي
الرأسمالية
جويس ابليي
342

2014
مصر2011/
ط2014/1
ط2014/3
2014
2014
ط2014/1
ط2015/1
2014
ط2013/1
ط2014/1
ط2006/1
ط2011/1
ط1999/1
ط2008/1
ط2011/1
ط2013/1
ط2009/1
ط2005/1
ط2013/1
ط2015/1
2006
ط2014/1

مكتبة المجتمع العربي
دار التعليم العربي
دارالدكتور للعلوم
دار الدكتور للعلوم
دار التعليم الجامعي
الدار الجامعية /مصر
مكتبة الوفاءالقانونية
دار وائل للنشر
دار الفكر الجامعي
دار الفكر الجامعي
كنوز المعرفة
كنوز المعرفة
كنوز المعرفة
دار المناهج للنشر
مركز دراسات الوحدة العربية
كنوز المعرفة
كنوز المعرفة
كنوز المعرفة
دار المناهج للنشر
المركز العربي
منشورات ضفاف
مركز دراسات الوحدة العربية
مؤسسة هنداوي

عصام الخفاجي
343
مجموعة مؤلفين
344
 345عيسى عبد العزيز الرواشدة
عاطف علي
346
فؤاد الفسفوس
347
فريد كورتك
348
طﻼل ابو غزالة
349
محمود اﻻشرم
350
فرنان برودل
351
ديفيد ريكاردو
352
ميلتون فريدمان
353
 354بدر حامد يوسف المﻼ
مؤيد سعيد السالم
355
ف﷼ ﷴ ابو عواد
356
معراج هواري
357
فريد كورتك
358
فوزية عريبي
359
جمال يوسف بدير
360
خالد ﷴ السواعي
361
قحطان السيوفي
362
 363اسماعيل ﷴ هاشم
 364سالم توفيق النجيفي
خيرت ضيف
365

وﻻدات متعسرة العبور الى الحداثة في اوربا والمشرق
النمو اﻻقتصادي والتنمية المستدامة في الدول العربية
محاسبة
المنهج المقارن مع دراسات تطبيقية
محاسبة المنشات المالية والبنوك /شركات التامين
الجودة وانظمة اﻻيزو
دور القطاع الخاص في مسار التنمية المسدامة وترشيد الحكم
اقتصاديات المياه في الوطن العربي والعالم
الحضارة المادية واﻻقتصاد والرأسمالية
مبادئ اﻻقتصاد السياسي
الرأسمالية والحرية
النظام القانوني لﻼسواق المال
ادارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي
البحث اﻻجرائي
العﻼمة التجارية الماهية واﻻهمية
اﻻتصال التسويقي
الزراعة العربية وتحديات اﻻمن الغذائي حالة الجزائر
اتجاهات حديثة في ادارة المعرفة والمعلومات
موضوعات متقدمة في القياس اﻻقتصادي
اﻻزمة اﻻقتصادية العالمية
اﻻقتصاد التحليلي
اﻻمن الغذائي العربي مقاربات الىصناعة الجوع
المحاسبة المالية

ط2013/1
ط2013/1
ط2012/1
ط2006/1
ط2010/1
2012
ط2013/1
ط2008/2
2013
ط2015/1
ط2014/2
ط2012/2
ط2009/3
ط2012/1
ط2013/1
ط2010/1
ط2010/1
ط2013/1
ط2015/1
ط2011/1
ط1968/1
ط2009/1
1981

المركز القومي للترجمة
المركز القومي لﻼبحاث
كنوز المعرفة
المؤسسة الجامعية
كنوز المعرفة
كنوز المعرفة
المركز العربي
المركز العربي
ميراث للترجمة
دار الفرقد للنشر
مؤسسة هنداوي
عالم الكتاب الحديث
دار المسيرة للنشر
كنوز المعرفة
كنوز المعرفة
مركز دراسات الوحدة العربية
كنوز المعرفة
الدار العربية
منشورات الهيئة السورية
دار الجامعات المصرية
مركز دراسات الوحدة العربية
دار النهضة العربية

366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388

خليل الشماع
احمد نور
نجيب انطوان سامونا
ﷴ كمال عطية
حسام عيسى
ﷴ علي رضا ال جاسم
عدنان رؤوف
ثروت علي عبد الرحيم
عادل احمد حشيش
اي0راي0كاتربري
عزيزة عبد ﷲ النعيم
جوزيف دانيالز
عماد يوسف الشيخ
ابراهيم علي ابراهيم عبد ربه

وليد اسماعيل السيفر
ميشيل تشو سود وفسكي
عادل عبد الفضيل عيد
حميد جاسم الجميلي
غازي فﻼح المؤمني
احسان دهش جﻼب
باديس بن يحيى بوخلوة
هاشم علي الشهوان
عيسى عبد العزيز الرواشدة

ادارة المؤسسات المالية
تصميم وادارة النظام المحاسبي
المحاسبة اﻻدارية والتخطيط والرقابة
اصول محاسبة التكاليف
الشركات المتعددة القوميات
دروس في العﻼقات اﻻقتصادية الدولية
اﻻجور واﻻنتاجية
اﻻعفاءات والمسموحات في التأمين البحري
اصول اﻻقتصاد السياسي
موجز تاريخ علم اﻻقتصاد
الفقر الحضري وارتباطه بالهجرة الداخلية
اقتصاديات النقود والتمويل الدولي
محاسبة تكاليف
مبادئ الرياضة المالية بين النظرية والتطبيق
اساسيات اﻻقتصاد القياسي التحليلي
عولمة الفقر
اﻻحتياط ضد مخاطر اﻻستثمار في المصارف اﻻسﻼمية
الجدوى اﻻقتصادية وتقيم المشاريع
ادارة المحافظ اﻻستثمارية الحديثة
ادارة التمكين واﻻندماج
اﻻمثلية في تسير خزينة المؤسسة
المؤسسة المدنية للمهندس اﻻستشاري في عقود اﻻنشاءات
محاسبة التكاليف

ط1967/1
1973
1979
1976
ط1961/1
1978
1966
1980
ط2011/1
ط2009/1
عربية 2012
ط2008/1
ط2012/1
ط2006/1
2012
ط2011/1
ط2013/1
ط2013/1
ط2013/1
ط2013/1
ط2012/2
ط2011/1

مطبعة المعارف
مؤسسة شباب الجامعة
ساعات الجامعة المستنصرية
دار الجامعات المصرية
المؤسسة العربية للدراسات
مطبعة شفيق
مؤسسة دار الكتب للنشر
عالم الكتاب الحديث
مؤسسة الثقافة الجامعية
المركز العربي
مركز دراسات الوحدة العربية
دار المريخ للنشر
اثراء للنشر والتوزيع
مكتبة الوفاءالقانونية
اﻻهلية للنشر
مكتبة اﻻسرة
دار الفكر الجامعي
الوراق للنشر
دار المناهج للنشر
دار صفاء للنشر
دار الحامد للنشر
دار الثقافة للنشر
كنوز المعرفة

389
تشالز هور نجنر
390
خالد الراوي
391
الفا شيانج
392
رمزي محمود
393
 394هيفاء عبد الرحمن التكريتي
مجيد جاسم الشرع
395
 396دي اتشن جارسون
كريج ديبكن
397
ثامر البكري
398
 399خالد ﷴ السواعدي
حسن القاضي
400
علي ﷴ معطي
401
 402حسن لطيف كاظم الزبيدي
 403عصام الدين احمد اباضة
جراهام دونكلي
404
دونالد كيسو
405
وسام مﻼك
406
 407عبد المجيد المهيلجي
عبد ناصر يونس
408
 409عبد السﻼم ابو قحة
بول جربوري
410
ابراهيم مشورب
411
ثريا عبد الرحيم الخزرجي

اقتصادالمعرفة )اﻻسس النظرية في المصارف التجارية(
محاسبة التكاليف مدخل اداري
نظرية التمويل الدولي
الطرق اﻻساسية في اﻻقتصاد الرياضي
اﻻغتيال اﻻقتصادي
اليات العولمة اﻻقتصادية
المحاسبة في المنظمات المالية )المصارف اﻻسﻼمية(
المحاسبة اﻻدارية
اﻻقتصاد الجزئي دلليلك للتعليم الذاتي
ادارة التسويق
مدخل الى القياس اﻻقتصادي
نظرية المحاسبة
تاريخ العرب اﻻقتصادي قبل اﻻسﻼم
الدولة والتنمية في الوطن العربي
العولمة المصرفية
التجارة الحرة
المحاسبة المتوسطة
البورصات واﻻسواق المالية العالمية
ادارة النجاح في البورصة للتحليل الفني في اﻻسواق المالية
التمويل الخارجي وسياسات اﻻصﻼح
اقتصاديات اﻻعمال
النظم اﻻقتصادية المقارنة
اﻻقتصاد السياسي

ط2012/1
عربية2009/
ط2002/2
عربية1995/
ط2010/1
ط2010/1
2008
عربية2008/
عربية2008/
ط2011/4
ط2012/1
ط2007/1
ط2003/1
2008
ط2009
عربية2010/
ط2003/1
ط2004/6
ط2011/1
ط2011/1
عربية1994/
ط2002/1

دار الوراق للنشر
دار المريخ للنشر
دار المناهج للنشر
دار المريخ للنشر
دار الحامد للنشر
دار الحامد للنشر
دار اثراء للنشر
دار المريخ للنشر
دار الفاروق للنشر
اثراء للنشر والتوزيع
دار العربية للعلوم
دار الثقافة للنشر
دار المنهل اللبناني
الوراق للنشر
دار النهضة العربية
المركز القومي العربي
دار المريخ للنشر
دار المنهل اللبناني
البﻼغ للطباعه والنشر
دار المناهج للنشر
دار الجامعية للنشر
دار المريخ للنشر
المناهل اللبناني

مؤيد عبد الحسن
ﷴ طاقة
ﷴ صالح تركي القريشي
مايكل ابن جمان
سامو يلسون-ثورد هاوس
ﷴ ابراهيم منصور
عبد الوهاب نصر علي
رشيد الجمال
عبد الوهاب نصر علي
اسماعيل ﷴدعيبس
مصطفى كمال السيد
مهدي صالح السامرائي
ابراهيم عواد المشاقية
طاهر الجنابي
محمود متولي
احمد حلمي جمعة
مجدي ابراهيم ﷴ

412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
 429علي عصام ﷴ علي الياور
 430نبيل جعفر عبد الرضا
 431محمود علي عطوان
 432عبد الحسين نوري الحكيم
 433حسين احمد دحدوح
 434زكريا مطلك الدوري

نظريات اتخاذ القرار )منهج كمي(
اقتصاديات العمل
مقدمة في اﻻقتصاد السياسي
اﻻقتصاد الكلي والسياسة
علم اﻻقتصاد
اﻻقتصاد الدولي مدخل السياسات
اصول المراجعة الخارجية الحديثة وفقا للمعاير المصرية والدولية
محاسبة التكاليف المتقدمة
موسوعة محاسبة الشركات ج1المحاسبة عن شركات اﻻموال
مقدمة في نظرية الثمن
معايير الجودة الشاملة )اﻻدارة,اﻻحصاء,اﻻقتصاد(
تطبيقات ادارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي
اثر الخصخصة على ادارة تطوير المنتجات
علم المالية العامة والتشريع المالي
تحليل وتصميم انظم المعلوماتية
تدقيق البنوك واﻻدوات المالية المشتقة
جودة اﻻداء
نظم الرقابة الداخلية ﻻطار النظري واﻻجراءات العملية
دور القطاع في تطوير اﻻقتصاد العراقي
معجم العلوم المالية والمحاسبية والمصرفية
دراسات في الزراعة العراقية الزراعة المستقبلية
مراجعة الحسابات المتقدمة اﻻطار النظري واﻻجراءت العملية
ادارة اﻻعمال الدولية

ط2012/1
ط2008/1
ط2004/1
عربية1998/
2006
عربية2010/
2013
2013
2013
ط2012/1
ط2013/1
ط2012/1
عربية2013/
2009
2013
ط2013/1
ط2013/1
ط2014/1
ط2015/1
ط2013/1
ط2013/1
ط2102/2
عربية2011/

دار المناهج للنشر
اثراء للنشر والتوزيع
الوراق للنشر
المريخ للنشر
مكتبة لبنان ناشرون
دار المريخ للنشر
دار التعليم الجامعي
دار التعليم الجامعي
دار التعليم الجامعي
مؤسسة حمادة للنشر
دار اسامة للنشر
الذاكرة للنشر
اليازوري للنشر
شركة العائك لصناعة الكتب
مؤسسة الثقافة الجامعية
دار صفاء للنشر
دار الوفاء للنشر
المكتبة الوطنية
شركة الغدير للطباعة
دار اسامة للنشر
دار الثقافة للنشر
اليازوري للنشر

 436سعد علي حمود العنزي
 437عبد الرحيم مكطوف الطائي
 438محمود عبد الفضيل
 439عبد المنعم السيد علي
 440محمود صالح تركي القريشي
متولي السيدمتولي
441
بكر قباني
442
غورات هديرو
443
 444صﻼح الدين عبد العزيز ﷴ
عبد الودود بجي
445
 446ﷴ حسين علي اصغر
روجير فالك
447
ابراهيم كبة
448
 449عبد المنعم الغزالي
بير فردمون
450
سالم النجيفي
451
حامد شافعي
452
هوشيار معروف
453
 454ريتشارد دس0فاجن
 455عبد الخالق ﷴ عبدي
حسن النجفي
456
 457ﷴ عبد الوهاب الغراوي
ارنست ديل
458

ادارة التناقضات
اﻻصﻼح اﻻقتصادي في العراق بين النظرية والتطبيق
النفط والمشكﻼت المعاصرة للبيئة العربية
مدخل في علم اﻻقتصاد
مقدمة في اقتصاد النقل
السلوك التنظيمي مدخل تحليلي
الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية
اﻻتصال والتغير اﻻجتماعي في الدول النامية
مشاكل السلك الوظيفي في الخدمة المدنية
اﻻلتزام باعﻼن الخطر في التأمين
تنظيم التوزيع الداخلي للسلع
مهنة اﻻدارة هل هي فن ام مهنة
دراسات في تاريخ اﻻقتصاد والفكر اﻻقتصادي
تاريخ الشركة العالمية والثقافية في العالم
السكان واﻻقتصاد
اقتصاديات اﻻنتاج الزراعي
اصول المحاسبة في مقاوﻻت المباني
ازمة علم اﻻقتصاد في بناء النظرية اﻻقتصادية
مدخل الى الهندسة الصناعية
اقتصاديات اﻻرضرواﻻصﻼح الزراعي
اﻻعتمادات المستندية
اساليب بحوث العمليات
رواد اﻻدارة التنظيمية

ط2013/1
2015
1979
1984
1992
ط1983/2
1982
ط1991/1
1977
ط1668/17
1977
1967
1970
ط1968/1
1985
ط1978/3
ط1986/1
1986
1977
1971
1984

الذاكرة للنشر
دار الجواهري
عالم المعرفة
مطبعة الجامعة/الموصل
مطبعة الجامعة/الموصل
مطبعة عابدين
دار الشؤون افاق /بغداد
مطابع سجل العرب
شارع ضريح سعد بالقاهرة
ساعات المستنصرية
دار الكتاب العربي
مطبعة اﻻرشاد /بغداد
مكتبة النهضة /بغداد
النجوم /بغداد
عالم الكتاب الحديث
دار التقي /بغداد
مطبعة التعليم العالي/الموصل
مطبعة سلمان اﻻعظمي/بغداد
مطبعة الحكومة/بغداد
الساعات بغداد
دار الكرنك/القاهرة

459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481

عبد الغفور يونس
ﷴ يغاثة
علي محروس شاوي
هشام الونداوي
وليد فزيها
عبد الباقي عنبر مالح
علي الفخري
مجذاب بدر العناد
هادي رشيد الجاوشلي
اسماعيل العوامري
جميل ﷴ جميل
ابي سعيد الديوره جي
بديع احمد السيفي
محمود نسيربي
عبد الوهاب مطر الداهري
عبد الرحمن بري احمد
يوسف يعقوب السلطان
أمين رشيد كتونه
عبد المؤمن ﷴ علي
متولي ﷴ الجمال
سيد الهواري
سعيد عبود السامرائي
عادل حسين

التنظيم الصناعي وادارة اﻻنتاج
اقتصاديات نفط الشرق اﻻوسط
الموازنة التخطيطية
اﻻدارة البيروقراطية
القوميةالعربية في الفكر والممارسة
ادارة التأمين
اﻻحصاء
ادارة مزارع القطاع اﻻشتراكي
الﻼمركزية اﻻقليمية في نظم اﻻدارة العامة
الرياضة المالية والتأمين
التسويق الزراعي بين الواقع والطموح
التسويق الدولي
التأمين علما وعمﻼ
المالية العامة التقلبات اﻻقتصادية-النمو اﻻقتصادي
اقتصاديات اﻻصﻼح الزراعي
اقتصاديات النقود
موسوعة الكويت العالمية قاموس الكماء
التخطيط اﻻقتصادي دراسة نظرية
اﻻحصاء العملي التخليص اﻻحصائي
بحوث في المحاسبة
اساسيات ادارة البنوك
الجهاز المصرفي العراقي ودوره في التنمية اﻻقتصادية
دراسات في التنمية والتكامل اﻻقتصادي العربي

ات
1966
1977
1976
ط1980/2
1960

دار الكتاب العربي
مطبعة شفيق/بغداد
مكتبة غريب
العراق
مركز دراسات الوحدة العربية
مطابع دار الحكمة الوحدة العربية

1981
1967
1981
1978
1992
ط1972/1
ط1974/3
ط1970/1
1979
ط1973/1
ط1983/1

مطبعة جامعة البصرة
مطبعة اﻻرشاد /بغداد
دار الطباعة للجامعات
مطابع المؤسسة ابو غريب
دار الكتاب للنشر
المكتبة الوطنية
منشورات جامعة حلب
ساعات المستنصرية
دار الجامعات المصرية
مؤسسة الكويت
مطبعة جامعة /بغداد
مكتبة الشهباء
لجنة البيان العربي
مطبعة عين الشمس

1976
1983
ط1985/1

اﻻدارة المالية
 482خليل ﷴ حسن الشماع
مبادئ اﻻحصاء الحديث
جو0اء0فرانيد
483
التجارة الدولية دراسة تحليلية للعﻼقات اﻻقتصادية الدولية
حمدي رضوان
484
اﻻعﻼن بين النظرية والتطبيق
عبد الجبار منديل
485
الجهاز المصرفي في اﻻقتصاد والمخطط
مدحت صادق
486
حول التكامل اﻻقتصادي العربي
وهبي غير بال
487
ساسية التجارة الخرجية في العراق
 488عبدالوهاب حمدي النجار
ميزانية النقد اﻻجنبي والتمويل الخارجي للتنمية
 489محمود صدقي مراد
منشورات مركز دراسات الخليخ امكانيات دول الخليج العربي في التنمية وفي دعم اﻻقتصاد العربي
490
مبادئ اصول المحاسبة
ﷴ سعيد علي بك
491
محاسبة التكاليف-ﻻغراض التخطيط والرقابة
عبد الحي مرعي
492
مبادئ الطرق اﻻحصائية
 493ﷴ عبد الرحمن البدري
الجرد
علي توفيق علي
494
الموارد اﻻقتصادية
 495ﷴ عبد العزيز عجمية
اﻻدارة العامة
عادل حسن
496
نظريات ونماذج العلوم السلوكية للتطوير اﻻداري وتحسين اﻻداء
فريد راغب النجار
497
المحاسبة الخاصة
بسي عبد السيد
498
اقتصاديات التعاون الزراعي
 499عبد الوهاب مطر الداهري
حسابات الشركات
علي توفبق علي
500
الرقابة على التكاليف
 501ﷴ ﷴ السيد الجزار
نظرية الوحدات في المحاسبة المالية والتكاليف وحسابات المخازن
ﷴ سيف الدين طه
502
فن البيع واﻻعﻼن
ﷴ رفيق البرقوفي
503
اصول اﻻدارة
عبد السﻼم بدوي
504

ط1992/4
1979
1983
1977
1972
ط1968/1
1967
1975
1966
1972
1994
ط1961/1
1980
1974
ط2
ط1972/1
1963
1981
ط1986/1
1978

ساعات بغداد
جامعة الموصل
مكتبة التجارة /القاهرة
اﻻرشاد/بغداد
دار الجامعات المصرية
منشورات وزارة الثقافة
مطبعة اﻻزهر/بغداد
دار المعارف/مصر
مطبعة اﻻرشاد /بغداد
مطبوعات الجامعية
دار النهضة العربية
مطابع نصر/مصر
دار النهضة العربية
دار النهضة العربية
وكالة الكويت المطبوعات
دار النها /مصر
العاني/بغداد

دار الكتب الكويت
مكتبة اﻻنجلو المصرية
مكتبة اﻻنجلو المصرية

505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527

عبد القادر اﻻفندي
ناصر ﷴ الصائغ
احمد نور
عادل حسن
احمد عبادة سرحان
حسن حلبي
ابراهيم كبة
حسن الشريف
يحيى عبد سعيد
علي ﷴ عبد الوهاب
سميرﷴ يوسف
جورج سول
علي توفيق علي
حمدي امين عبد الهادي
طاهر مرسي عطية
وليد عبد الحميد نوري
علي
ﷴ سمير الصبان
صﻼح الدين نافع
ابراهيم عبد الرحيم
محمود صادق بازركة
كرم ﷴ رزق
ﷴ ﷴ الجزار

الرياضيات المالية
اﻻدارة العامة واﻻصﻼح اﻻداري في الوطن العربي
في المحاسبة المالية
ادارة اﻻفراد
الرياضيات للتجارين
معاهد اﻻدارة العامة في الوطن العربي
دراسات في تاريخ اﻻقتصاد والفكر اﻻقتصادي
المحاسبة المالية وتنظيم الدفاتر التجارية
الجبرالخطي
التدريب والتطوير
ادارة المنظمات
المذاهب اﻻقتصاد الكبرى
التكاليف الصناعية
نظرية الكفاية في الوظيفة العامة
ادارة الحكم المحلي في مدينة لندن الكبرى
اﻻحصاء الرياضي
النظرية اﻻقتصادية
فحص القياس الضريبي
نظريات النمو اﻻقتصادي
ادارة العمليات واﻻنتاج
تطبيقات ومشاكل حاﻻت في التسويق
محاسبة التكاليف الصناعية
مبادئ التكاليف الفعلية

1978
ط1986/1
1985
1978
ط1971/1
ط1976/1
ط1970/1
1964
1987
1981
1980
ط1965/4
ط7
ط1966/1
1979
1981
1978
1978
1975
ط2

مديرية الكتب والمطبوعات
المنظة العربية للعلوم اﻻدارية
الدار الجامعية /مصر
دار الجامعات المصرية
دار الكتب الجامعية
معهد اﻻتحاد العربي
اﻻرشاد/بغداد
دار الكتب للنشر
معهد اﻻدارة العامة
مؤسسة شباب الجامعة
مؤسسة فرانكلين للنشر
دار الفكر العربي
مركز البحوث
بغداد
بغداد
البصرة
دار المعارف/مصر
مكتبة عين الشمس
دار النهضة العربية
بغداد
مكتبة عين الشمس

528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550

كونتر كولماي
ابراهيم عامر
جواد خليل رشيد
خيرات ضيف
جوزيف شو فير
ﷴ سلمان حسن
عبد المنعم فوزي
موسى احمد ﷴ
يحى عرودكي
حسن الشريف
علي عزيز علي
راشد البراوي
عبد العزيز مصطفى عبدالكريم

علي حسين الخلف
ﷴ فتحي ﷴ علي
عبد الفتل الصحن
ﷴ احمد خليل
موراي ر0تبيجل
احمد جامع
عاطف ﷴ عبيد
صﻼح وزان
حمدي فؤاد علي
تقي عبد سﻼم العاني

تحوﻻت هيكل اﻻقتصاد الدولي والتخطيط اﻻقتصادي اﻻشتراكي
موسوعة الهﻼل اﻻشتراكية
المحاسبة الحكومية بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي
المحاسبة اﻻدارية الميزانات التقديرية
عشرة اقتصادين عظام
التطور اﻻقتصادي في العراق
النظم الضريبية
مدخل في المحاسبة المالية
السوق العربية المشتركة
حلول تمارين المحاسبة المالية وتنظيم الدفاتر
الرياضيات المنتهية
اقتصاديات العالم العربي من الخليج الى المحيط
التخطيط الصناعي
المبادئ العامة في قانون العقوبات
مقدمة الرياضة المالية والتأمين
المبادئ المحاسبية بين النظرية والتطبيق
دراسات في المحاسبية المالية
ملخصات شوم نظريات ومسائل في اﻻحصاء في اﻻحصاء
العﻼقات اﻻقتصادية الدولية للدول اﻻشتراكية
اﻻدارة المالية
من التخلف الى التطور اﻻشتراكي
التنظيم واﻻدارة الحديثة
تنظيم وتخطيط التجارة الخارجية

1970
ط1970/1
ط1975/2
1965
ط1968/1
1970
1982
1970
1964
ط1964/1
1989
1982
1977
1972
1971
1973
1972
1967
1981
1992

طباعة حديثة/البصرة
دار الهﻼل
مطبعة الشعب/بغداد
دار النهضة العربية
دار النهضة العربية
المكتبة العصرية/بيروت
المكتب المصري الحديث
مطابع سجل العرب
منشورات وزارة الثقافة
القاهرة
مديرية الكتب والمطبوعات
مكتبة النهضة /بغداد
دار الكتب للطباعة
مكتبة مدينة العلم/البصرة
مؤسسة شباب الجامعة
دار النهضة العربية
دار النهضة العربية
دار النهضة العربية
مطابع وزارة الثقافة
دار النهضة العربية

551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573

جان ارنست
اريك رول
فؤاد البهي السيد
حنارزوفي الصائغ
علي شريف
الياس ناصيف
خيرات ضيف
عاصم اﻻعرجي
عبد الستار ﷴ العلي
خير الدين حسيب
مصطفى زهير
خالد امين عبد ﷲ
حافظ ﷴ ابراهيم
مهدي الصحاف
ياسين عبد الرزاق
عبد القادر حلمي
فؤاد ﷴ عبد المنعم
عبد الحميد احمد اليونس
هارولد كو نتر
عبد المنعم ناصر الشافعي
حمدي السقا
جريفت
رياض الشيخ

السياسة المالية في العراق
تاريخ الفكر اﻻقتصادي
الجداول اﻻحصائية
المحاسبة الحكومية
ادارة المشتريات والمخازن
الشركات التجارية
في تطور الفكر المحاسبي
مبادئ اﻻدارة العامة
نظم المعلومات المحاسبية اﻻلكترونية
مساهمة العمال في اﻻدارة في الوطن العربي
التسويق مبادئة وطرقه
اصول المحاسبة
القانون التجاري العراقي اﻻوراق التجارية
الموارد المائية في العراق وصيانتها من التلوث
المحاسبة
تطبيقات ضريبية
ادارة القطاع اﻻشتراكي
زراعة المحاصيل الصناعية في العراق
مبادئ اﻻدارة تحليل الوظائف والمهارات اﻻدارية
مبادئ اﻻحصاء )ج(1
المحاسبة الخاص )ج(1
نظرية اﻻدارة
دراسات في تنسيق الخطط والتكامل اﻻقتصادي العربي

1962
1968
ط1976/4
1976
ط1982/1
1984
1985
1966
ط1995/1
1976
ط1
1963
ط1984/1
1977
1966
ط1967/5
1977
1971
1978

مطبعة الجمهورية
دار الكتاب العربي
دار الفكر العربي
مطبعة الزمان/بغداد
دار الجامعات المصرية
منشورات عويدان
الدار الجامعية /مصر
مطبعة جامعة البصرة
دار الطليعة/بيروت
مكتبة عين الشمس
دار جون وايلي
مطبعة المعارف/بغداد
منشورات وزارة اﻻعﻼم
مطبعة شفيق/بغداد
دار النهضة العربية
جامعة الموصل
دار الكتب للنشر
مكتبة لبنان
دار النهضة العربية
المطبعة الجديدة/دمشق
عالم الكتب
دار غريب للنشر/القاهرة

574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596

اﻻدارة والتنمية
هشام الونداوي
ناهض عبد الرزاق القيسي
المسكوكات النقدية في البلدان العربية قديما وحديثا
التسامح في الديانات السماوية
جواد مطر الموسوي
نموذج مرن مقترح للتخطيط اﻻستراتيجي للتعليم العالي
شامل محمود ﷴ الشماع
المشروع اﻻستراتيجي التعليم في العراق
كريم ﷴ حمزة
عﻼقات العراق الدولية وانعكاستها على اﻻداء السياسي
عﻼء عكاب خلف
هناء عبد الغفار السامرائي
اﻻقتصاد العراقي ومتغيرات البيئة العربية والدولية
السياسة النقدية للعراق
مظهر ﷴ صالح قاسم
مباحث في اﻻقتصاد اﻻسﻼمي
صبحي فندي الكبيسي
اندماج اﻻسواق المالية الدولية
عماد ﷴ علي العاني
المفكر اﻻقتصادي الزراعي عبد الصاحب العلوان
حميد المطبيعي
سالم توفيق النجيفي سياسات التدقيق اﻻقتصادي والتكيف الهيكلي واثرها والتكامل اﻻقتصادي
السيادة والنفط
وليم ستيفرز
اقتصاد النفط اﻻستثمار النفطي في العراق
احمد بريهي علي
اﻻستثمار اﻻجنبي في عالم اﻻقتصاد )الجردواﻻفصاح المالي(
احمد بريهي علي
هناء عبد الغفار السامرائي
اﻻستثماراﻻجنبي المباشر والتجارة الدولية
ادارة المخاطرفي المصارف اﻻسﻼمية
بﻼل كاظم الجوادي
العراق تاريخ اقتصادي
عماد عبد اللطيف سالم
اﻻقتصاد الريعي المركزي ومأزق انفﻼت السوق
مظهر ﷴ صالح قاسم
اﻻزمة المالية الدولية واثرها على قطاع المال في العالم
احمد بريهي علي
مشكلة الفقر وانعكاساتها اﻻجتماعية في العراق
كريم ﷴ حمزة
الفعل اﻻجتماعي وصناعة القرار
كامل المراياتي
القوة اﻻقتصادية واثرها في العﻼقات الدوليه
فرح صبار

1974
2011
2010
2012
2011
2012
2002
2012
2010
2002
2007
2002
2010
2011
2011
2002
2010
2014
2013
2009
2011
2013
2014

مطبعة شفيق/بغداد
بيت الحكمة /بغداد
مطبعة شفيق/بغداد
بيت الحكمة /بغداد
مطبعة النهار
المطبعة الوطنية
مطبعة شفيق/بغداد
مطبعة النهار
مطبعة ايﻼف
بيت الحكمة /بغداد
بيت الحكمة /بغداد
مطبعة النهار
مطبعة شفيق/بغداد
مطبعة شفيق/بغداد
مطبعة الفرات
مطبعة شفيق/بغداد
بيت الحكمة /بغداد
مطبعة النهار
مطبعة النهار
مطبعة شفيق/بغداد
بيت الحكمة /بغداد
بيت الحكمة /بغداد

