
فهرسة الكتب

التصنيف

2199ع614وائل2010اقتصادالعمر لرزا عبد مثنىالبيئي التلوث

2200ع614وائل2010اقتصادالعمر لرزا عبد مثنىالبيئي التلوث

2201د.658الفاروق2009ادارةواخرون داي ماركالمشتريات ادارة

2202د.658الفاروق2009ادارةواخرون داي ماركالمشتريات ادارة

2203د.658الفاروق2009ادارةواخرون داي ماركالمشتريات ادارة

2204ح330.91االردنية الجامعة2002ادارةصالح القادر عبد حسنالوطن على وتطبيقات واسس وتثمينها الموارد

2205ح330.91االردنية الجامعة2002ادارةصالح القادر عبد حسنالوطن على وتطبيقات واسس وتثمينها الموارد

2206ح330.91االردنية الجامعة2002ادارةصالح القادر عبد حسنالوطن على وتطبيقات واسس وتثمينها الموارد

2210ا658وائل2012ادارةصالح علي احمدالدولية ادارةاالعمال

2211ا658وائل2012ادارةصالح علي احمدالدولية ادارةاالعمال

2212ا658وائل2012ادارةصالح علي احمدالدولية ادارةاالعمال

332.15142214الفاروق2009اقتصاداكلرك جون الدولية المصطلحات لقاموس

2215ع.658وائل2010ادارةالغالبي حسن طاهرالتنظيمي الطوير

2216ع.658وائل2010ادارةالغالبي حسن طاهرالتنظيمي الطوير

2217ع.658وائل2010ادارةالغالبي حسن طاهرالتنظيمي الطوير

2218س611.61الفاروق2009ادارةسوسة ديفدالتعلم وضاهرة البشري العقل

2219س611.61الفاروق2009ادارةسوسة ديفدالتعلم وضاهرة البشري العقل

2220ع658.3وائل2008ادارةابراهيم الباري عبد البشرية الموارد ادارة

2221ع658.3وائل2008ادارةابراهيم الباري عبد البشرية الموارد ادارة

2222ع658.3وائل2008ادارةابراهيم الباري عبد البشرية الموارد ادارة

657.482232ا الجامعي المكتب2011اقتصادمصطفئ الدين كمالالمالية القوائم تحليل في معاصر مدخل

2233ك330العربي الكتاب دار2010اقتصادكروغمان بولاالقتصادالعالمي ازمة العظيم الكساد الئ العودة

658.42270ا الجامعي المكتب2007االدارةمرسي محمد نبيل االستراتيجية االدارة

658.42271ا الجامعي المكتب2007االدارةمرسي محمد نبيل االستراتيجية االدارة

658.42272ا الجامعي المكتب2007االدارةمرسي محمد نبيل االستراتيجية االدارة

2276ص658ا الجامعي المكتب2006االدارةالصرفي محمد االستراتيجية االدارة

2282ط658.403وائل2004ادارةالفرج  حسين عبد محمدالمتقدمة االدارية المعاومات نظم

2285ا910وائل2010ادارةصحة ابو عمان كايدالمدن جغرافية

2288ا658ا الجامعي المكتب2010ادارةالسالم عبد احمدالمعاصرة االدارة

2289ا658ا الجامعي المكتب2010ادارةالسالم عبد احمدالمعاصرة االدارة

2293ب657لجامعي المكتب2007ادارةبدوي عباس محمدللمنظمات المحاسبي النظام

2294ب657لجامعي المكتب2007ادارةبدوي عباس محمدللمنظمات المحاسبي النظام

2295ب657لجامعي المكتب2007ادارةبدوي عباس محمدللمنظمات المحاسبي النظام

2296س658وائل2008ادارةبرنوطي نايف سعاد االدارية والوظائف الخصائص االعمال

2297س658وائل2008ادارةبرنوطي نايف سعاد االدارية والوظائف الخصائص االعمال

2298س658وائل2008ادارةبرنوطي نايف سعاد االدارية والوظائف الخصائص االعمال

2301ق910.01وائل2002ادارةسمحة موسئ الجغرافية الئ مدخل

2302م332.6وائل2005ادارةجبر صالح محمدواالدارة والسندات باالسهم االستثمار

2303م332.6وائل2005ادارةجبر صالح محمدواالدارة والسندات باالسهم االستثمار

2304م332.6وائل2005ادارةجبر صالح محمدواالدارة والسندات باالسهم االستثمار

2305ب658.015الفاروق دار2008ادارةنيسون بارك ماركالنفس لعلم الفعال التوظيف

تسلسل السجل مكان النشر/دار السنةالقسماسم المؤلفالعنوان



2346ن658وائل2003ادارةنجم عبود نجموالخائص االبتكارالماهيم ادارة

2348ن658وائل2003ادارةنجم عبود نجموالخائص االبتكارالماهيم ادارة

2349م658.8وائل2008ادارةعبيدات ابراهيم محمداستراتيجي مدخل المستهلك سلوك

2350م658.8وائل2008ادارةعبيدات ابراهيم محمداستراتيجي مدخل المستهلك سلوك

2351م658.8وائل2008ادارةعبيدات ابراهيم محمداستراتيجي مدخل المستهلك سلوك

2352د659وائل2011ادارةالدليمي الرزاق عبدمعاصرة روية العامة العالقات

2353د659وائل2011ادارةالدليمي الرزاق عبدمعاصرة روية العامة العالقات

2354د659وائل2011ادارةالدليمي الرزاق عبدمعاصرة روية العامة العالقات

2358م.658زهران2010ادارةالموسوي مزيد منعمالعمليات وبحوث الكمية االساليب

2359م.658زهران2010ادارةالموسوي مزيد منعمالعمليات وبحوث الكمية االساليب

2360م.658زهران2010ادارةالموسوي مزيد منعمالعمليات وبحوث الكمية االساليب

2362س648وائل2011 ادارةالسكارنة خلف باللاالداري الفساد

2364س648وائل2011 ادارةالسكارنة خلف باللاالداري الفساد

2365ا658ا الجامعي المكتب2009ادارةمخص السالم عبد المهارات بناء مدخل االعمال ادارة

2367ا658ا الجامعي المكتب2009ادارةمخص السالم عبد المهارات بناء مدخل االعمال ادارة

2367ا658ا الجامعي المكتب2009ادارةمخص السالم عبد المهارات بناء مدخل االعمال ادارة

2369ح338.9وائل2002اقتصادصالح القادر عبد حسنواالقلمية الوطنية للتنمية الجغرافي التوجية

2370ح338.9وائل2002اقتصادصالح القادر عبد حسنواالقلمية الوطنية للتنمية الجغرافي التوجية

2371ن337وائل2006افتصادالرزاق عبد غازيالمصرفية والعمليات الدولي التمويل

2372ن337وائل2006افتصادالرزاق عبد غازيالمصرفية والعمليات الدولي التمويل

2373ن337وائل2006افتصادالرزاق عبد غازيالمصرفية والعمليات الدولي التمويل

2376و658.4وائل2011ادارةادريس محمد وائلالعمليات المفاهيم االستراتيجية االدارة

2377خ382الميسرة2009ادارةمصطفى خيريااللكترونية التجارة

2414س658وائل2008ادارةبرنوطي نايف سعاداالعمال ادارة اساسيات االدارة

2415س658وائل2008ادارةبرنوطي نايف سعاداالعمال ادارة اساسيات االدارة

2416س658وائل2008ادارةبرنوطي نايف سعاداالعمال ادارة اساسيات االدارة

2418ن657ا الجامعي المكتب2010ادارةاللطيف عبد الدين نور ناصرالجاهزة والبرامج المعلومات تكنولوجيا

2424ل658وائل2000ادارةاللوزي موسىوالتطبيقات االسس المفاهيم االدارية التنمية

2429ع658,15وائل2010ادارةالعلي حميد اسعد والتطبيقية العلمية االسس المالية االدارة

2430ع658,15وائل2010ادارةالعلي حميد اسعد والتطبيقية العلمية االسس المالية االدارة

2431ع658,15وائل2010ادارةالعلي حميد اسعد والتطبيقية العلمية االسس المالية االدارة

2437غ336وائل2007 ادارةالخطيب شحاذة خالد العامة المالية اسس

2440و1و659الفاروق دار2010ادارةوايتمان درواريكواالعالن الدعاية من الثروات تحقيق

2441و1و659الفاروق دار2010ادارةوايتمان درواريكواالعالن الدعاية من الثروات تحقيق

2444ه11و301الفاروق دار2006 ادارةهنري بيترللمحترفين االدارة مهارات

2445ه11و301الفاروق دار2006 ادارةهنري بيترللمحترفين االدارة مهارات

2446س658وائل2009 ادارةالرزاق عبد عالءااللكترونية االدارة

658.82486الفاروق2008ادارةرولي جنيفرالمعلومات تسويق فن

331.72488الفاروق2008اقتصادريلي بيترالعمل في  المرونة استخدام فن

العمل في لمرونة استخدام فن 331.72489الفاروق2008اقتصادريلي بيترالعمل في  المرونة استخدام فن

2490ج657اثراء2008اقتصادخالدجمال8007 الدولية المالية التقارير معايير

2493ه657.4المريخ2009محاسبةونجرت هو تشارلزادري مدخل تكاليف محاسبة

157.72494الفاروق2007اقتصادجوفاي ماريالصندوق خارج التفكير

157.72495الفاروق2007اقتصادجوفاي ماريالصندوق خارج التفكير

658.72496الفاروق2008االدارةجاتورنا جون والتوزيع االمداد ادارة

658.72497الفاروق2008االدارةجاتورنا جون والتوزيع االمداد ادارة

2498ا327الفاروق2010االدارةامستوز ماركالدولية العالقات في الرائد الكتاب اللعبة قواعد



2499ا327الفاروق2010االدارةامستوز ماركالدولية العالقات في الرائد الكتاب اللعبة قواعد

2500ش153.98الفاروق2010 ادارة شير برة باروالقدرات المواهب لمقددي االولويات ادارة

2501ش153.98الفاروق2010 ادارة شير برة باروالقدرات المواهب لمقددي االولويات ادارة

2502ب658.3الفاروق2009ادارةالدبرادلي جبراارباح معدل لرفع بنجاح الموارد ادارة

2503ب658.3الفاروق2009ادارةالدبرادلي جبراارباح معدل لرفع بنجاح الموارد ادارة

2504ن658.8وائل2008ادارةمعال ناجيالتسويق اصول

2505ن658.8وائل2008ادارةمعال ناجيالتسويق اصول

2506ع658.8وائل2006 ادارة العلي محمد الستار عبدوالمشتريات للمخازن  الحديثة االدارة

2508س658.3الفاروق2010ادارةريتشرد مارتناالدارية العيادة

2509س658.3الفاروق2010ادارةريتشرد مارتناالدارية العيادة

2510م658.65الفاروق2010ادارةماركس ستيفالتفاعلي البيع استراتيجية

2511م658.65الفاروق2010ادارةماركس ستيفالتفاعلي البيع استراتيجية

2512ح658.8الفاروق2011ادارةجووسن ريتشارداالليكتروني المستثمر

2513ح658.8الفاروق2011ادارةجووسن ريتشارداالليكتروني المستثمر

2516ك658.015وائل2009ادارةعلي ناصر كريماالداري النفس علم

2517ك658.015وائل2009ادارةعلي ناصر كريماالداري النفس علم

2518ك658.015وائل2009ادارةعلي ناصر كريماالداري النفس علم

2519د657.8ا الجامعي المكتب2011محاسبةالزهراوي مصطفئ الدين كمالالماسبة العاير وفق االموال شركات في المحاسية

2566ا3و658الفاروق2008ادارةادير جونللقادة نعم للمدبربن ال

2589ا3و658الفاروق2008ادارةادير جونللقادة نعم للمدبربن ال

4092590و658الفاروق2007ادارةليفين تيريالقيادة وابدا االدارة عن توقف

4092591و658الفاروق2007ادارةليفين تيريالقيادة وابدا االدارة عن توقف

658,0192593الفاروق2008ادارةمالون صمويل للمديرين العقلية المهارات

2594ج8و658الفاروق2007ادارةجادور انديا للتسويق المتعلقة والطرق المفاهيم التسعر سياسات

2595ج8و658الفاروق2007ادارةجادور انديا للتسويق المتعلقة والطرق المفاهيم التسعر سياسات

2596م655و153الفاروق2009ادارةمورنيش كيرتبقوة قناع لال 12 ال المبادى

2597م655و153الفاروق2009ادارةمورنيش كيرتبقوة قناع لال 12 ال المبادى

2603ع953و330الفاروق2007االقتصادمحمد الحسين عبدالعراق في االقتصادي االصالح

2606ع953و330الفاروق2007االقتصادمحمد الحسين عبدالعراق في االقتصادي االصالح

2609ر4و658وائل2004 ادارةالريحاني نزار كاضمالعولمة االستراتيجية االدارة

2611ر4و658وائل2004 ادارةالريحاني نزار كاضمالعولمة االستراتيجية االدارة

2612م658وائل2008االدارةجودة محفوظوالوضائف المفاهيم االعمال منضمات

2617ص64و657ا الجامعي المكتب2007ادارةمحمد الفتاح عبد الخارجية المراجع اسس

2618ي551وائل2005االقتصادالهادي عبد محمد يوسفوالمياه االراضي علوم اسس

2619ي551وائل2005االقتصادالهادي عبد محمد يوسفوالمياه االراضي علوم اسس

2620ي551وائل2005االقتصادالهادي عبد محمد يوسفوالمياه االراضي علوم اسس

2621ع658وائل2011ادارةدرة الباري عبدالمعاصرة االدارة في  االساسيات

2622ع658وائل2011ادارةدرة الباري عبدالمعاصرة االدارة في  االساسيات

2623ع658وائل2011ادارةدرة الباري عبدالمعاصرة االدارة في  االساسيات

2660ب330وائل2009االقتصادالبياتي فاظل طاهراالقتصاد علم على مدخل

2662ا658.7الفاروق2008ادارهثنانت جونالشامل البرنامج سيجما سته

2664ك658.7للعلوم العربيه الدارادارهكارتر ستيفن الناجحه المشتريات اداره

2667م338.7وائل2004ادارها الرزاق عبد عبدالرسول المشروعات وتقيم الجدوى دراسات

658.82669جالفاروق2009اداره جارفيس جاكيالضغيره المشروعات التسصويق طريقه

2670ب658الفاروق2008ادارهباركنيسون مارك االعمال اداره في النفس العلم الفعال التوضيف

2671د382المريخ2005اقتصادداس ال جبرات بها المثاليه العاميه التجاره منضمه اتفاقيات

2672ق338.7وائل2009االقتصاد القريشي مدحتالمشروعات وتقيم واالقتصادية الجدوئ دراسات



2673م330.121الميناء2006االقتصادكاظم علي عبدواالقتصادية االكار تاريخ

2674ع515الميسرة2011االحصاء ابراهيم نشاط الخطية االنظمة الالخط المعادلة العددي التحليل

2675ق338.9وائل2007االقتصاد القريشي مدحتاالقتصادية التنمية

2676ه155.2الفاروق2009االقتصادفيرناهارلودالذات اكتشاف العادة السبع الخطوات

2677س658.3وائل2004االدارةعباس سهيلةالمتميز  واالداء االبتكارية لقيادة

2679ع657.4وائل2009االدارةالعاني شعبان مزهر االدارية المعلومات نظم

2681ن658.562اليازور2009االدارةالنعيمي عبد محمد المعاصرة الجودة ادارة

2684ع658.15ا الجامعي المكتب2008محاسبةعبدالحي عطيةاالدارية المحاسبة في

2685ت310المريخ2009االحصاءتشاو لتكولناالدارة في االحصاء

2686ط658.3اليازور2011ادارةالكاللدة محمود طاهرالبشرية الموارد ادارة في الحديثة االتجاهات

2687م657.4 الجامعي المتب2008ادارة الحي عبد عطيةالقياس االغراض االلكترونية التكلفة

م658.8المناهج2006ادارةالمساعد خليل زكيوتطبيقاتة الخدمات تسويق

2690ق001.46الجامعة دارالراتبالحاسباتاحمد جمال محمد2000اكسل االكترونية الجداول

2691د330الفاروق2008 االقتصاد كيبن كريم الجزئي االقتصاد

2692ن658وائل2003 ادارةنجم عبود نجم والخصائص المفاهيم االبتكار ادارة

2693ر001.4الصفاء دار2008 ادارة عليان مصطفئ ربحي العلمي البحث اساسيات

2732م650وائل2010ادارةشاولي نجيب مصطفىالمكتبية واالعمال المكاتب ادارة

2738ص3و658ا الجامعي المكتب2009ادارةالصرفي محمداالدارةااللكترونية في المتكامل المرجع

2739ص3و658ا الجامعي المكتب2009ادارةالصرفي محمداالدارةااللكترونية في المتكامل المرجع

2740ص3و658ا الجامعي المكتب2009ادارةالصرفي محمداالدارةااللكترونية في المتكامل المرجع

2743ج310الحصائي المركزي2010االقتصادالحصائي المركزالعراق في الفقر موافقة

2752ج310الحصائي المركزي2010االقتصادالحصائي المركزالعراق في الفقر موافقة

2753ب9567و330العراقي معهد2008االقتصادالبصري كمالالعراق في االقتصادي االصالح سياسة

2754ب9567و330العراقي معهد2008االقتصادالبصري كمالالعراق في االقتصادي االصالح سياسة

2758ش3و658الفاروق2009 ادارةشبر وكرس حسناالفراد ادارة فن

2759ش3و658الفاروق2009 ادارةشبر وكرس حسناالفراد ادارة فن

2760ه1و350الفاروق2006ادارةهيل جينادارةاالداء

2761ك403و658الفاروق2009 ادارة كوردي جيرميالصحيح القرار التخاذ العشر الخطوات

2804ع330.9567والوثائق الكتب دار2009االقتصادالعالي التعليم وزارة النهوض الئ التخريب في العراقي االقتصاد

2805ق310 المركزي الجهاز2005ادارةشريف كاظم احسان االلالعلمية والطرائق العلمية الطرائق

2806ك658.315الفاروق2010اقتصادبفرليكايموظفيك اخر او موظفيك حسب

2808د332 المريخ2010اقتصادلز دانيا جوزيف الدولي والتمويل النقود اقتصاديات

2811د332 المريخ2010اقتصادلز دانيا جوزيف الدولي والتمويل النقود اقتصاديات

6582812المجتمع مكتبة2010 ادارةالدليمي الرزاق عبدالمنظمة نظرية

2813م658.3الفاروق2008 ادارةمامفورد اانللجدد ين المدير صناعة فن

2614ي658الرضا دار2006ادارةحيدر ابراهيم يونس اادارة اساسيات

2816ج657للمحاسبين الجمعية2007اقتصادالمجمع جمعيةالمالية التقارير العداد الدولية المعاير

2817ط657اثراء2010محاسبةالطبري عمر محمودمحاسبية تطبيقات

2818و658 التخطيط وزارة2009االدارةالتخطيط وزارةالوطني للمركز االول الموتمر وقائع

2819و310التعليم وزارة2011االدارةعزيز منعمالزمنية السالسل باستخدام والتنبوء التحليل

2820و310التعليم وزارة2011 االدارة العالي التعليم وزارة2010-2011 السنوي الكتاب

2821و368المالية وزارة2011االدارةاالدارة مجلس تغريدالوطنية التامين شركة

2824و310 التخطيط وزارة2007االقتصادالتخطيط وزارة الصناعي المسح لمشروع االحصائي التقرير

2825و310 التخطيط وزارة2007االقتصادالتخطيط وزارة الصناعي المسح لمشروع االحصائي التقرير

2826و310 التخطيط وزارة2007االقتصادالتخطيط وزارة الصناعي المسح لمشروع االحصائي التقرير

2829ب310المركزي البنك2101االحصاءالمركزي البنك السنوية االحصائية النشرة

2831ب332المركزي البنك2009االحصاءالمركزي البنكالعراقي المركزي للبنك السنوي االقتصادي التقرير



 العراقي المركزي للبنك لسنوي االقتصادي التقرير

2832ب332المركزي البنك2009االحصاءالمركزي البنك2006

 لصناعة لنشاط 2008 تحليلية لمالية المواشرات تغرير

2833و338 التخطيط وزارة2008اقتصاد التخطيط وزارة2008 لسنة العام للقطاع لتحويلية

2836ت346.0482الفاروق2008ادارةتون تشيفر بيترالعالمية التجارية العالقات ادارة

2839ب658.456الفاروق2007 ادارة بيزور  توم الذكية للمفوظات الخفية الجنايات

2000 االحصاءاحمد حسين خالدومبادئ االسس عمليات بحوث

 لدى محفوظة

1.042876الموالف

2892س368.01السالسل ذات2000االحصاءالفقي محمد السباعيوالتطبيقية العلمية االصول التامين مبادي

2895ق519.53االحصاء2003الجامعية دارالقاضي داللوالقتصاديين لالدارين االحصاء

2896خ336وائل دار2003االقتصادالخطيب شحاتة خالد العامة المالية اسس

2897ش 001.4مجدالوي2007االحصاءالشمرتي سعد حامدالعمليات البحوث الئ مدخل

 المراحل العلمية البحوث النجاز العلمية االسس

1.42900التعليم وزارة2004االحصاءجمالي شنشول عليوالماجستير البكلوريوس

922901 م339.5الفتح مكتبة2007االقتصادحسين يونس منىالصرف سعر ارتباط خالل من الكلي النقدي التوازن

 الوطن في المستدامة البشرية  التنمية في دراسات

2902ع331الحكمة بيت2000القتصادسالم اللطيف عبد عمادالعريي

5982903ب323الحكمة بيت2002االقتصاديوسف باسلواالليات القانونية المرجعية االنسان حقوق دبلومسية

2904ا332.041بغداد جامعة2000االقتصادشمعان جميل اميلاالقليم مقابل المال راس

4492907و301 جبير بن سعيد2005االقتصادالوردي علي العرقي المجتمع طبيعة في دراسة

2908ع330.9567 الحكمة بيت2002االقتصادعمادعبداللطيفالعراقي االقتصاد في دراسات

Personl Financial PlanningLew is J.A LTFEST2007

Irwin M C 

Graw New 

YOR332.024A44842952

Natural Resource and Environ Mentel 

ECONOMICS Roger Perman1996longman 333.7p4462954

investem ents theory and applicaions mark hirchey 2001

harcourt 

college new 

yor332.g h4772956

advansced microeco nomice theirygeoffry ajehle 2000

addison 

weslynew yor338.5 j442957

funda mentel is investment manjmentgeoffry ajehle 2006megrw_hill new yor332.6  it 5792958

investements aralysis and manejmentcharles p jonas2007hohn wiley as iq332.6 j 6632965

macroeco nomics principles problems 

politicescampbell R connell2005mcgrow_hill new york 339 m226 2970

macroeco nomics principles problems 

politicescampbell R connell2005mcgrow_hill new york 339  m226 2973

macro economicsdavidc colander2006mcgrow_hill new york 339 c6382974

macro economicsdavidc colander2006mcgrow_hill new york339 c6382977

macro economicsdavidc colander2006mcgrow_hill new york339 c6382979

macro economicsdavidc colander2006mcgrow_hill new york339 c6382980

macro economicsdavidc colander2006mcgrow_hill new york339 c6382981

racyjinnjintaratinaj trndag jha an irnnantpieterj vvan2001kjuwer aqam332v263029

ADVANT Enji neeinj mathamaticsD>PKO IH ARI2000CHANDJ COMB338 K6793031

CALCULUSHOWard anton2002tohn wiley new york515A5273050

CACUL USLINJLE VariapleRoertt>Smith2002mcro tlill515s5973054

CACUL USLINJLE VariapleRoertt>Smith2002mcro tlill515s5973055

Applied statstcs Busincss and EconomicsDav id P done2007Mcorow hill519>5d553094

Applied statstcs Busincss and EconomicsDav id P done2007Mcorow hill519>5d553096



Applied statstcs Busincss and EconomicsDav id P done2007Mcorow hill519>5d553097

Linear Algerawith ApplionCareth william2000toheand bark512>5w533098

Linear Algerawith ApplionCareth william2000toheand bark512>5w533100

8423101ش001.4عمان مجدالوي2007االحصاءسعدالشمرتي حامدالعمليات البحوث الئ مدخل

8723104 ش310الكويت التعلم دار1989 االحصاءالشلقاني مصطفي والتجارية االجتماعية للعلوم االحصاء

3105ف001.4244دمشق جامعة مطبوعت1989االحصاءكامل فاخرالعلمي البحث اسس

6583106ا310القاهرةاالحصاءعبادة احمدالتجارب وتحليل تصميم

2983107ن001.4الكويت1994االدارةعلي نبيلالمعلومات وعصر العرب

2423108ع310التقني القانةن التعلم1989االحصاءعالن زيدن اللة عبد االحصاء مبادي

9693109ر001.4االتحاد مطبعة1991االحصاءحمصي انطونالنفس علم في البحث اصول

5223110ص301.31العربية النهضة دار1965االقتصادالصفار فواد محمد البشرية الجغرافية في دراسات

3111ح1981001.448االحصاءالحسن محمد احسانالعلمي البحث طرق

2000االدارةبوكانان ايةالقرن منذ والنسان التكنلوجية وسلطة شوق االلة

 الوطني المجلس

3112ب982 001.4للثقافة

3433113 ع001.424للجامعة الراتب دار1985االقتصادهيل العزيز عبدبايسك للغة البرامج القياس واالقتصاد الكومبيوتر

6523114م001.4العلوم دار بيروت1977االحصاءالعزاوي السالم عبد عليوالنقل والتخزين االنتاج مجال في العمليات بحوث

2233116 ب310 المستنصرية الجامعة1983االحصاءبارزن عمانوئيل التصادفية العمليات

4923118ع001.4بغداد جامعةاالحصاءجابر شمخي عدنانلعمليات البحوث مقدمة

4923119ع001.4بغداد جامعةاالحصاءجابر شمخي عدنانلعمليات البحوث مقدمة

7393120ب001.4طربين مطبعة1986االحصاءبقجة الدين صباحللمعلومات االلية المعالجة

2273121ص001.4الدمشق جامعة1993التاريخالسباع ليلئالتاريخي البحث منهجية في دراسة

4993122 ب001.4 للنشر العربية الدار1988االحصاءبروسنونالعمليات بحوث شوم ملخصات سلسلة

301.323124الدولي البنك1972االدارةالدولي البنكقطاعية ودراسة السكان  تخطيط

3126و309.38البصرة جامعة1984 االدارةورد كرستوفيالتلوث علئ والسيطرة المدن تخطيط

1981االحصاء ارثر ماك نورماالسكاني لالحصاء المدخل

 التعليم وزارة

 العاليجامعة

2423127ا312الموصل

1980االحصاءللحصاء المركزي الجهازالسنوية االحصائية المجموعة

 وزارة العراق

3164ج310923التخطيط

1990االحصاءللحصاء المركزي الجهازالسنوية االحصائية المجموعة

 وزارة العراق

3165ج310923التخطيط

1974االحصاءللحصاء المركزي الجهازالسنوية االحصائية المجموعة

 وزارة العراق

3167ج310923التخطيط

1997االحصاءللحصاء المركزي الجهازالسنوية االحصائية المجموعة

 وزارة العراق

3169ج310923التخطيط

1992االحصاءللحصاء المركزي الجهازالسنوية االحصائية المجموعة

 وزارة العراق

3170ج310923التخطيط

1983االحصاءللحصاء المركزي الجهازالسنوية االحصائية المجموعة

 وزارة العراق

3171ج310923التخطيط

1987االحصاءللحصاء المركزي الجهازالسنوية االحصائية المجموعة

 وزارة العراق

3176ج310923التخطيط

1985االحصاءللحصاء المركزي الجهازالسنوية االحصائية المجموعة

 وزارة العراق

3183ج310923التخطيط

1975االحصاءللحصاء المركزي الجهازالسنوية االحصائية المجموعة

 وزارة العراق

3184ج310923التخطيط

1992االحصاءللحصاء المركزي الجهازالسنوية االحصائية المجموعة

 وزارة العراق

3185ج310923التخطيط

1998االحصاءللحصاء المركزي الجهازالسنوية االحصائية المجموعة

 وزارة العراق

3186ج310923التخطيط

1986االحصاءللحصاء المركزي الجهازالسنوية االحصائية المجموعة

 وزارة العراق

3187ج310923التخطيط

3188ج310923التخطيط1992االحصاءللحصاء المركزي الجهازالسنوي االحصاء كتاب



3189ج310923التخطيط1991االحصاءللحصاء المركزي الجهازالسنوي االحصاء كتاب

3190ج310923التخطيط1970االحصاءالسنوية االحصائية الجهازالسنوية االحصائية المجموعة

3191ج310923التخطيط1990االحصاءالسنوية االحصائية الجهازالسنوية االحصائية المجموعة

3192ج310923التخطيط1990االحصاءالسنوية االحصائية الجهازالسنوية االحصائية المجموعة

3193ج310923التخطيط1993االحصاءالسنوية االحصائية الجهازالسنوية االحصائية المجموعة

3194ج310923التخطيط1991االحصاءالسنوية االحصائية الجهازالسنوية االحصائية المجموعة

3197ج310923التخطيط1971االحصاءالسنوية االحصائية الجهازالسنوية االحصائية المجموعة

3198ج310923التتخطيط1972 االحصاءالسنوية االحصائية الجهاز1965 للسنة العام التعداد دليل

3199ج310923التتخطيط1 االحصاءالسنوية االحصائية الجهاز1965 للسنة العام التعداد دليل

1989ادارةهاشم محمود زكي البشرية الموارد ادارة

 فرات الكويت

893240ز3 .658السالسل

3243ف515.428ماكر دار نيوريوك1972االحصاءايرز فرانك التفاضلية المعادالت شوم  ملخصات سلسلة

2823244ف001.4الفكرية الكلية العراق1987االحصاءهليبر. س ا ف ا العمليات بحوث مقدمة

2443245ع001.4التعليم وزارة العراق1988احصاءجزاع ذياب عبدوالنقل والتخزين االنتاج مجال في العمليات بحوث

2443246ع001.4التعليم وزارة العراق1988االحصاءجزاع ذياب عبدوالنقل والتخزين االنتاج مجال في العمليات بحوث

1993االحصاءقنديلجي ابرهيم عامرالمعلومات مصادر واستخدام العلمي البحث

 الشون دار بغداد

9493251 ق 43 .001الثقافية

9243253 ف001.4الكتب دار سوريا1991ادارةزكريا فواد العلمي التفكير

3843256م657للتعليم العامة الهية1985ادارةحسن علي محمدللشراءوالتخزين المحاسبي التنظيم

9943260ا001.64الفاروقاحصاءاندردول بريان98وندو مع البدء

8423263ش310مجدالوي دار االردن2005االحصاءالشمرتي حامدالقرار اتخاذ في االحصائية االساليب

4923268 ع310التعليم وزارة بغدادااالحصاء جابر شمخي عدنانالحيوي االحصاء

practial Buisness statisticsAndrew>A  Sieggl1997Londonhrwin519>50243270

2002االقتصادالناصح حسين نزارالرياضيات معجم في الناصج

 مطبوعة العراق

3309ن515277اليرموك

2002االقتصادالناصح حسين نزارالرياضيات معجم في الناصج

 مطبوعة العراق

3310ن515277اليرموك

3311ب519223ويلي امريكا1967 االحصاءبارتل ج روبرتحقيقي لتحليل العناصر

6403314 ع657موسسة االسكندرية1998محاسبةالحرمي الحي عبدالقومية المحاسبة

3317ع689 3و657السالل ذات الكويت1989محاسبةالعضمة احمد محمدالمالية المحاسبة

1983االحصاءسالم الشيخ  فوادوالنقل والتخزين االنتاج مجال في العمليات بحوث

 دار االردن

3319ف234  4و001المجدالوي

3320ل925 64 و001 نيويورك1982االحصاءليشتيز سيمورومسائل نضريات شوم ملخصات

2273321 ف519الميسرة دار االردن2000االحصاءشقير فائقاالحصاء في مقدمة

3328ع245 48و657التعليم وزارة العراق1985االحصاءلفتة السالم عبدالمالية الرياضيات

2543335 ن519الحكمة بيت العراق1983االحصاءحمزة الحميد عبدالعينات

9493331 م519التعليم وزارة العراق1981الرياضياتعباس صادق مهديالخطي الخطر مبادى

3843337 64و001الفالح مكتبة العراق2000الرياضياتامان محمود محمدالمعلومات تكنلوجيا 

1985االقتصادللتربية العربية المنضمةاالسالمية العربية الدراسات في المستثمر مناهج

 الدول جامعة

 العربية المنضمة

9683338 م320للتربية

9823341ل150دمشق جامعة سوريا1992االقتصادداود ليلىالعام النفس علم

1994ادارةالفتاح عبد سعيد قيسالقرارات

 وزارة الموصل

9243342 ف519التعليم

6583380ا519.5شمس عبدة القاهرة1970االحصاءسرحان عبادة احمدواالرتباط االنحدار تحليل

943381س301دمشق جامعة سوريا1989االدارةالسود عيون نزاراالعالمي البحث ومناهج االعالمي االجتماع علم

.519المتنصرية الجامعةاالدارةوينق بولالمضاعف 483382ع

1981االحصاءالحميد عبد وليدءالرياضي االحصا

 وزارة العراق

8943383 و519التعليم



4923384 ع510 الحكمة بيت العراق1988االحصاء جابر شمخي عدنانلالقتصاديين الرياضيات

2000متنوعةالخولي طريف يحئالعشرين القرن في العلم فلسفة

 عالم الكويت

9893386ف191المعرفة

2523389ن519الحكمة بيت العراقحمزة المعيد عبدالعينات

1998االحصاءحمزة الحميد عبدالخطي الجبر

 وزارة العراق

2543390ن519التعليم

2001االحصاءالخطيب باسلالحاسوب مهارت بيسك فيجول

 الرضا دار سوريا

5923391ف001.64للنشر

6893392 ت519الثانوي التعليم ليبيا1989االحصاءالثانوي التعليم االحتماالت

2843393 ع320الثقافة وزارة العراق1981االدارةزغير فاضل حسنالمنصور جعفر ابي سياسة

2233395ب519نيوريورك1975االحصاءبارتل ج روبرتحقيقي لتحليل العناصر

.001الحكمة بيت العراق1988االحصاء شمخي عدنانالعمليات بحوث في مقدمة 4923397ع

1979االحصاءالعربية المنظمةالعلمية للمصطلحات الموحد المعجم

 العراقالنظمة

3398ب519.895العربية

1987االدارةورسلي يبيتر الثالثة العوالم

 الثقافية الشون دار

4323399 ب320مصر

743400ع512 الحكمة بيت العراق1993االدارةسيفي عليعددية طرق

1982االدارةاسماعيل محد قبارياالجتماع علم في البحث مناهج

 دار االسكندرية

2243401ق301المعارف

1989االحصاءجي جاتير سامبريتباالمثلة االنحدار تحليل

 التعليم وزارة

 العاليجامعة

2293404ج519الموصل

519.6583405مصر االسكندري1971االحصاءعباس محمد محمدالعلمية وتطبيقاتها الرياضة

3333406و519بغداد1981االحصاءالحميد عبد وليدالرياضي االحصاء

1989متنوعةعيانة ابو محمد فتحي السكان جغرافية

 دار االسكندرية

433407ا301.32المعرفة

3353408ع519.5االردنية الجامعة1986االحصاءالعتوم شفيقاالحصائي االستدالل

1989متنوعةالخريجي المحمد عبداللةالسكان علم

 دار االسكندرية

4933413خ301.32المعرفة

6583414 م320البصرة جامعة1985متنوعةابراهيم كريم محمدواالقتصادية السياسية احوالها في دراسة عدن

1982االحصاءبولونييقالمضاعف

 التعليم وزارة

 الجامعة

4843415ب519المستنصرية

1985االقتصادشوقي محمداالستثمارية للمشروعات االقتصادة الجدوى

 التعليم وزارة

6583452و330المستنصرية

483453ح320الكويت العرقية الجمعية1982االقتصادنجم طة حسنالثالث العالم

9243454ب301الكويت المعرفة عالم2001االقتصادبوبر ر كارلاالطار اسطورة

LinearprocaminjLeonarD.W.swanson1987new.hill519.7s9723455

2263456ب320العربيةزمصر الدار1941متنوعةالبراك فاضلالوطني الدفاع حكومة في العراقي الجيش دور
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