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297و 310المطبعة الوطنية العراق2007وزارة التخطيطالمسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق155

2005االحصاءد حامد الشمرتياالساليب االحصائية في اتخاذ القرار 156

دار مجد االوسي للنشر 

303ش 310لبنان/ والتوزيع 

305ك 310مكتبة العنبكان2000االحصاءهيوبون م كركوناالحصاء االجتماعي157

1997االحصاءالجهاز المركزي لالحصاءالمجموعة االحصائية السنوية الجهاز المركزي لالحصاء158

الجهاز المركزي لالحصاء 

925307ج  310العراق/

2002االفتصادد هناء عبدالغفار السامرائياالقتصاد العراقي ومتغيرات البيئة العربية والدولية159

جمهورية /بيت الحكمة 

284308س  330العراق

310ش 519دار ماكجرو هيل للنشر1967االحصاءفرانس شيرسلسلة ملخصات شوم نظريات ومسائل في التحليل العددي160

1999االحصاءد امجد االشقر مقدمة في االحصاءمفاهيم وطرائق161

مكتبة الثقافة للنشر 

312أ 310والطباعة

1987االحصاء خاشع محمود الراويالمدخل الى تحليل االنحدار 162

وزارة التعليم العالي 

313ر 310والبحث العلمي

314م 314عمان/ جامعة االسراء 2004االحصاءد عبد الحميد البلداوياالساليب االحصائية التطبيقية163

849315ش  332,1بغداد/ مطبعة العزة 2006االدارة صادق راشد حسين ادارة المخاطر في المصارف العراقية164

2006د حسين الجبورياالنجاز العلمي اليات الحرية في القران المجيد165

مركز البحوث والدراسات 

317ح 316,985االسالمية

2006د عبدالعليم عبدالرحمنحجك ايها المسلم 166

مركز البحوث والدراسات 

318ش 216,985االسالمية

2006االدارة د بشير مهدي الكبيسيالفكر المقاصدي في جهود الشاطي167

مركز البحوث والدراسات 

319ب 216,985االسالمية

320خ 216,985بغداد/ بيت الحكمة 2000االدارة د خولة عيسىالرقابة االدارية والمالية 168

322و 216,985دار ابن الحزم1994االقتصاد االسالميوليد تويهلةالتنمية ضد االصل169

1989عام جون رجا رونزاالتميز الموهبة والقيادة170

الدار الدولية للنشر 

325ح 228 313,3والتوزيع

849327ح  327,73شارع المتنبي2006عام د صبري فالح الحمديقضايا تاريخية وعربية ودولية 171

328م 302,328شركة المطبوعات2001عام د مصطفى حجازي علم النفس والعولمة 172

غ363 216,985دار ابن حزم بيروت1993االقتصادد غازي عناية االحوال الملية العامة االسالمية 173  363

368ش 310عمان/ دار مجدالوي للنشر 1993االحصاءد حامد سعد الشمرتي االساليب االحصائية في اتخاذ القرار 174



369ش 310عمان/ دار مجدالوي للنشر 1993االحصاءد حامد سعد الشمرتي االساليب االحصائية في اتخاذ القرار 175

374س 320بغداد/ بيت الحكمة 1993تيلسون ارود جوديانهيار الليبرالية الجديدة 176

377ز 310عمان/ دار وائل للنشر 2002االحصاءمحمد بالل الزغبيSpSSالنظام االحصائي 177

379و 310بغداد/ وزارة التخطيط 2004وزارة التخطيطالمجموعة االحصائية السنوية الجهاز المركزي لالحصاء178

2001عدنان شهاب حمد االخطاء غير الفنية في المقدرات والمسوح وطرق معالجتها179

/ المعهد العربي للتدريب

386 ع 310بغداد

387و 310بغداد/ وزارة التخطيط 2007االحصاءوزارة التخطيطالمجموعة االحصائية السنوية الجهاز المركزي لالحصاء180

388ف 320بغداد/ بيت الحكمة 1998فيروز احمدصنع تركيا الحديثة 181

389هـ 320بغداد/ بيت الحكمة 1998سيمور هيرشثمن القوة سنوات كيسنجر في البيت االبيض182

390س 310عمان/ دار مجدالوي للنشر 2005االحصاءد حامد الشمرتياالساليب االحصائية في اتخاذ القرار 183

393م 320هولير بكردستان2003ممتاز حيدري1مؤتمر الذكرى المئوية لميالد البارزاني الخالد   ج184

394م 320هولير بكردستان2003ممتاز حيدري1مؤتمر الذكرى المئوية لميالد البارزاني الخالد   ج185

396م 320هولير بكردستان2003الهيئة الشعبية للمفقودين المؤلفين1991مفقودون عراقيون لسنة 186

397خ 320بغداد/ بيت الحكمة 2003خليل ابراهيم حسين 1959_ 1958   3العراق في الوثائق البريطانية  ج 187

398ق 320بغداد2001عيسى محمد نوريالمجتمع والدولة في السعودية 188

399ق 320بغداد2001عيسى محمد نوريالمجتمع والدولة في السعودية 189

401ع 320بغداد/ بيت الحكمة 1999د عماد عبدالسالم رؤوفالعراق في وثائق محمد علي 190

402خ 320بغداد/ بيت الحكمة 2000خليل ابراهيم حسين 1959_ 1958   3العراق في الوثائق البريطانية  ج 191

403ع 320جامعة الحديدة اليمن2001عبدالقادر محمد فهمينظرية السياسة الخارجية192

404ع 320بغداد/ بيت الحكمة 1999عالء الدين حسين مكي خماسفن الحرب عند العرب193

406ع 320بغداد/ بيت الحكمة 2001عصمت عبدالمجيد بكرالحماية  القانونية للملكية الفكرية194

407م 320بغداد/ بيت الحكمة 2001مجموعة باحثين حلف شمال االطلسي افاق وتطورات 195

248412ع  229,7بغداد/ مطبعة الديوان 2001عادل كمال جميلكمال االعجاز في القران الكريم 196

415أ 320,9دار المسيرة للنشر عمان2002جيمس اندرسون صنع السياسات العامة 197

842417ب  320بغداد2003عام عادل تقي عبد البلداوي نضال الشعب الكردي وموقع البارزاني في الوثائق السرية198

842418ب  320بغداد2003عام عادلتقي عبد البلداوينضال الشعب الكردي وموقع البارزاني في الوثائق السرية199

419419م  320بغداد/ بيت الحكمة 2001عام مجموعة باحثين سلسلة ملخصات شوم نظريات ومسائل في التحليل العددي200

422ب 400بيروت/ دار المالين 2009عام منيلر البعليكيعربي_ المورد قاموس انكليزي 201  422

426426ط  323عمان/ دار الشروق للنشر 2001عام د هاني سليمانحقوق االنسان 202

426427ط  323عمان/ دار الشروق للنشر 2001عام د هاني سليمانحقوق االنسان 203

426428ط  323عمان/ دار الشروق للنشر 2001عام د هاني سليمانحقوق االنسان 204

430م 658 332جرس برس لبنان1983عام د محمد سعيد مجذوبالحريات العامة حقوق االنسان205

431م 658 332جرس برس لبنان1983عام د محمد سعيد مجذوبالحريات العامة حقوق االنسان206

435435ح  323بغداد/ المعهد العراقي 2007عام حسناء ناصر ابراهيمالمعهد العراقي بحوث في حقوق االنسان207

435436ح  323دار منهل اللبناني بيروت1998عام د حسين برمالحريات العامة وحقوق االنسان208

435437ح  323دار منهل اللبناني بيروت1998عام د حسين برمالحريات العامة وحقوق االنسان209

435438ح  323دار منهل اللبناني بيروت1998عام د حسين برمالحريات العامة وحقوق االنسان210

435439ح  323دار منهل اللبناني بيروت1998عام د حسين برمالحريات العامة وحقوق االنسان211

2003عام د هاني سلمانحقوق االنسان و حرياته االساسية212

دار الشروق للنشر 

440و 323االردن/ والتوزيع 



444ب 323دار التوحيد للنشر والتوزيع2007عامالبيت الحكمة الحرية213

441445و  323دار الطيف للطباعة والنشر2006عام د حامد حمزة محمددراسات في الحرية و الديمقراطية214

447و 323دار الطيف للطباعة والنشر2006عام د حامد حمزة محمددراسات في الحرية و الديمقراطية215

448و 323دار الطيف للطباعة والنشر2006عام د حامد حمزة محمددراسات في الحرية و الديمقراطية216

449و 323دار الطيف للطباعة والنشر2006عام د حامد حمزة محمددراسات في الحرية و الديمقراطية217

450و 323دار الطيف للطباعة والنشر2006عام د حامد حمزة محمددراسات في الحرية و الديمقراطية218

451ع 323,4لبنان/مركز الدراسات الوحدة العربية 1983عام علي الدين هاللالديمقراطية وحقوق االنسان في الوطن العربي219

452ع 323,4لبنان/مركز الدراسات الوحدة العربية 1983عام علي الدين هاللالديمقراطية وحقوق االنسان في الوطن العربي220

2002عام د غالب عبد المعطيافاق و تطلعات نحو الديمقراطية و حقوق االنسان في الوطن العربي221

للدراسات والنشر والتوزيع 

462 323,4سوريا/ 

2002عام د غالب عبد المعطيافاق و تطلعات نحو الديمقراطية و حقوق االنسان في الوطن العربي222

للدراسات والنشر والتوزيع 

464 323,4سوريا/ 

2002عام د غالب عبد المعطيافاق و تطلعات نحو الديمقراطية و حقوق االنسان في الوطن العربي223

للدراسات والنشر والتوزيع 

465 323,4سوريا/ 

842466ب  329,8شركة حسام للطباعة2000عام عادل حمد البلداويالحزب الوطني التقدمي في العراق224

2002عام د صبري فالح الحمديدراسات في تاريخ امريكا وعالقاتها الدولية225

مكتب احمد الدباغ باب 

849472ح 327,73المعظم

341,481477الحامد للنشر والتوزيع2001عام د فيصل شنطاويحقوق االنسان والقانون الدولي االنساني226

341,481478الحامد للنشر والتوزيع2001عام د فيصل شنطاويحقوق االنسان والقانون الدولي االنساني227

341,481479الحامد للنشر والتوزيع2001عام د فيصل شنطاويحقوق االنسان والقانون الدولي االنساني228

2003عام د فاروق مجذوبعلم النفس229

شركة المطبوعات للتوزيع 

481ف 302بيروت/ 

483و 330لبنان/ دار ابن حزم 1995االقتصادوليد نور موقع االقتصاد العربي في عصر التكتالت االقليمية230

484و 330لبنان/ دار ابن حزم 1995االقتصادوليد نور موقع االقتصاد العربي في عصر التكتالت االقليمية231

485و 330لبنان/ دار ابن حزم 1995االقتصادوليد نور موقع االقتصاد العربي في عصر التكتالت االقليمية232

487و 330لبنان/ دار ابن حزم 1995االقتصادوليد نور موقع االقتصاد العربي في عصر التكتالت االقليمية233

490و 330دار ابكال للطباعة2006االقتصادجيمس كوارفتسي االقتصاد العلم القائم على الفطرة السليمة234

493و 330دار ابكال للطباعة2006االقتصادجيمس كوارفتسي االقتصاد العلم القائم على الفطرة السليمة235

495و 330دار ابكال للطباعة2006االقتصادجيمس كوارفتسي االقتصاد العلم القائم على الفطرة السليمة236

496و 330دار ابكال للطباعة2006االقتصادجيمس كوارفتسي االقتصاد العلم القائم على الفطرة السليمة237

497و 330دار ابكال للطباعة2006االقتصادجيمس كوارفتسي االقتصاد العلم القائم على الفطرة السليمة238

498ع330,1سوريا/ دار الرضا للنشر 2003االقتصادعلي مصطفىالتحليل االقتصادي الجزئي239

1985االقتصادد رمزي زكياالزمة االقتصادية العالمية الراهنة240

كاظمة للنشر والترجمة 

500ز 330والتوزيع

501ع 330مجموعة الدراسات القدس1988االقتصادقاسم ابو حرباالوضاع االقتصادية في القدس العربية241

503ع 330بغداد2006االقتصادد علي شنشولمبادى االقتصاد الجزئي 242

505ع 330بغداد2006االقتصادد علي شنشولمبادى االقتصاد الجزئي 243

506ع 330بغداد2006االقتصادد علي شنشولمبادى االقتصاد الجزئي 244

507 ث 330بيت الحكمةد تاالقتصادليستر ثرومستقبل الراسمالية 245

512ع 330,1دار الجامعة2001االقتصادعبدالرحمن يسري احمدتطور الفكر االقتصادي العراقي246

2008االقتصادكمبرلي ان اليوتالفساد واالقتصاد العالمي247

/ مطابع االهرام التجارية 

899513أ  330مصر

37515ق  330,121دار الفكر المعاصر لبنان1999االقتصادمنذر القحفالسياسات المالية 248



499517ل 332دار الكتاب العربي لبنان2010االقتصادبول كرونمانالعودة الى الكساد العظيم 249

1988االقتصادالمعهد القوميدليل المصطلحات االقتصادية والتخطيطية250

وزارة التخطيط المعهد 

518518و  330القومي

519س 310الجهاز المركزي لالحصاء2003االحصاءسعد زغلول بشيردليلك الى البرنامج االحصائي 251

520أ 330دار الجامعة االقتصادية2009االقتصادد ابراهيم عبد العزيز االزمة المالية 252

522 ع 330دار الرضا للنشر سوريا2003االقتصاد د عامر لطفي االقتصادات دات الست االغنى في العالم 253

893523س  330شارع فهد السالم الكويت1973االقتصادد سلوى علي سلمان السياسة االقتصادية254

674524ج  330,11جامعة واسط2009االقتصادجعفر باقر علوشاالقتصاد القياسي وبرنامج الكومبيوتر255

492526ع  330,1543عمان/ دار وائل للنشر 2000االقتصادد عدنان كريم نجماالقتصاد الرياضي 256

1990االقتصاد د سعد علي هاديالقياس االقتصادي للتطبيق 257

دار الحكمة للطباعة 

649527س  330,01والنشر الموصل

947531ب  300,9دار الكتب للطباعة بغداد2000االقتصادجاك بودفيكالحيز واقطاب النمو258

324537ن  330,1مطبعة العمران بغداد2005االقتصاديحيى غني النجارالنظرية االقتصادية والبلدان الناميةا

324539ن  330,1مطبعة العمران بغداد2005االقتصاديحيى غني النجارالنظرية االقتصادية والبلدان النامية260

324540ن  330,1مطبعة العمران بغداد2005االقتصاديحيى غني النجارالنظرية االقتصادية والبلدان النامية261

542د 330,1دار الرضا للنشر2002االقتصادد دريد غانماالقتصاد والمبادى والسياسة262

543ع 330,1سلسلة الرضا للمعلومات2002االقتصادد عامر الطيفيالنظريات االقتصادية 263

544ب 330مطبعة الوطن الكويت2001االقتصاد دانيل بورستلريالتنين االكبر 264

547ب 330بيت الحطمة1999االقتصادد سالم توفيق النجفيالمتضمنات االقتصادية لالمن الغذائي265

548ع330,1دار العربية للعلوم لبنان2009االقتصادعادل عبدالمهدي الثوابت والمتغيرات266

549ع 330,0182طبع شركة االعتدال للطباعة1998االقتصادد عادل عبد الغني محبوباصول االقتصاد والقياسي267

553م 332الدار الجامعيةد تاالقتصادمجدي محمود شهابالوحدة النقدية االوربية  268

2000االقتصادحمزة محمود الزبيديادارة المصارف269

مؤسسة الوراق للنشر 

554ز 332,1عمان

556د 331االهلية للنشر والتوزيع2007السياحةد اسامة بشير الدباغالبطالة والتضخم270

557د 331االهلية للنشر والتوزيع2007السياحةد اسامة بشير الدباغالبطالة والتضخم271

558د 331االهلية للنشر والتوزيع2007السياحةد اسامة بشير الدباغالبطالة والتضخم272

560م 331بيت الحكمة بغداد2000االدارة مجموعة باحثين دراسة في التنمية المستدامة في الوطن العربي273

3,071,216561دار صنعاء للنشر عمان2000االقتصادعادل عبدالغني محبوب(نظرية وسياسة  )االقتصاد الحضري 274

2000االقتصادعبدالغفار حتفياسواق المال 275

الدار الجامعية للنشر 

564 ع 332,41القاهرة

567 ز 332,6دار وائل للطباعة عمان2000االقتصادزياد رمضان مبادى االستثمار 276

568م 332اتحاد المصارف العربية1993االقتصادمحمود عبدالعزيزدور المصارف العربية في التخصيصية وتطوير االسواق المالية277

569ن 332مكتبة الرائد العلمية عمان2001االقتصادنادر القروقاموشالعمل المصرفي عبر االنترنيت278

1999االقتصادمصطفى محمد العبدهللااالصالحات االقتصادية وسياسة الخوضضة 279

المركز الوطني لدراسات 

571م 333,1الجزائر

572س216منشورات دمشق العراق2000االقتصادد ستار كاضم الفكر االسالمي المعاصر والعولمة280

573س216,573دار السالم دمشق2008االقتصادد اسامة عبد تامجيدالتكافل االشتماعي في عصر االسالم 281

574ص216دار السالم دمشق2008االقتصادد اسامة عبد المجيدالتكافل االشتماعي في عصر االسالم 282

575ع216دار النشر دمشق2008االقتصادد اسامة عبد المجيدالتكافل االجتماعي في عصر 283

579ن332دار العربية للعلوم2000االقتصادرفعت صدقي النمرفي المصارف واالقتصاد284

580ن332دار العربية للعلوم2000االقتصادرفعت صدقي النمرفي المصارف واالقتصاد285

581ن332دار العربية للعلوم2000االقتصادرفعت صدقي النمر في المصارف واالقتصاد286



332586النبراس للطباعة والنشر2008االقتصادعبد الكريم جابرالتمويل الدولي287

332588النبراس للطباعة والنشر2008االقتصادعبد الكريم جابرالتمويل الدولي 288

332590النبراس للطباعة والنشر2008االقتصادعبد الكريم جابرالتمويل الدولي289

1998االقتصادناجي جمال ادارة محفضة االوراق المالية290

الموسسة الجامعة 

594ن332للدراسات والنشر

597د332الموسسة العربية للنشر1999االقتصادعطا عبد الوهابسرعة التداول للنقود291

598ص332موسسة شباب الجامعة1997االقتصادضياء حميدالبنوك االسالمية 292

601ج332,2دار المسار االردن2005االقتصادهيل عجمي الجنابيادارة البنوك التجارية 293

605س332,2دار وائل للنشر االردن2008االقتصادناضم محمد فوزيالصيرفة االلكترونية 294

5606ز332دار الثقافة للنشر عمان2009االقتصادمحمود محمد ابو فرج الخدمات الفلكية االلكترونية 295

1999االقتصاد العربية للضمان االستثمارمناخ االستثمار في الدول العربية296

الموسسة العربية اضمان 

332,6609االستمار

2003االقتصادد وسام مالكالبورصات واالسواق المالية العالمية297

دار المنهل للطباعة مكتب 

611و 332,41راس الشيخ

332,6613شركةاالعتدال للطباعة1992االقتصادحسن النجفيسوق االوراق المالية298

614ش 332,1221 كلية بغداد العلوم2002االقتصاد صادق راشد حسين اساسيات في الصناعة المصرفية االسالمية299

د تاالقتصاد د ميلود جمعة النقود والمصارف 300

كلية االقتصاد جامعة 

615م 332ماريوش

617أ 332,4دار الفكر دمشق1999االقتصادد احمد حسناالوراق النقدية في االقتصاد االسالمي301

618ع 332,6دار الجامعة2000االقتصاد د عبدالغفار االستثمار في االوراق المالية302

620ش  332,6دار وائل1999االقتصادد ناظم محمد نورياالستثمار العيني والمالي303

2000االقتصادد اميل جميل شمعانراس المال مقابل االقاليم304

مركز التخطيط الحضري 

627أ 332,041جامعة بغداد

2000االقتصادد فادي شلبي علي اليورد305

/ مكتبة زهراء الشرق 

628م 332القاهرة

629م 301,1المجلس الوطني الكويت1978عام د محمد طهالذكاء االنساني306

631ق519,53االردن/دار الحامد للنشر 2005االحصاءد دالل القاضياالحصاء االجتماعي307

633أ 331بيت الحكمة2000االقتصادد عماد عبداللطيفدراسات في التنمية البشرية المستدامة308

د تاالقتصادد عبدالحسين محمد العنبكياالصالح االقتصادي في العراق309

االصالح االقتصادي في 

العراق

 ع 330,9532

928636

د تاالقتصادد عبدالحسين محمد العنبكياالصالح االقتصادي في العراق310

االصالح االقتصادي في 

العراق

 ع 330,9532

928643

1999االقتصادد خالد عبدالرزاقمصارف الزكاة وتنميتها311

دار اسامة للنشر والتوزيع 

644ع 332,4عمان/

646ع 332,4مركز الدراسات لبنان1986االقتصادعبدالمنعم السيد عليالتطور التاريخي لالنظمة التقديرة في االقطار العربية 312

648م 332,6البحرين 1993A . B - Cاالقتصادد منير ابراهيم هنديادوات االستثمار في اسواق راس المال313

649ر 332,6دار المسيرة للنشر عمان1999االقتصادخالد وهيب الراوياالستثمار 314

650س 335,4مؤسسة االهرام القاهرة2002االقتصادهوتاند ودي سوشرسر راس المال315

658ك 332,4دار الشؤون الثقافية2007االقتصادكاظم شمخي عامر القروض الصغيرة والمشاريع المدرة للدخل316

659ج 663دار ابن االثير2008االقتصاد سرمد كوكب الجميلالموازنة العامة للدولة317

660ج 663دار ابن االثير2008االقتصاد سرمد كوكب الجميلالموازنة العامة للدولة318

661ج 663دار ابن االثير2008االقتصاد سرمد كوكب الجميلالموازنة العامة للدولة319

662ج 663دار ابن االثير2008االقتصاد سرمد كوكب الجميلالموازنة العامة للدولة320

666ع 332,414بغداد2002االقتصادعلي حربي هاديمحاسبة التضخم 321

667ع 332,414بغداد2002االقتصادعلي حربي هاديمحاسبة التضخم 322



2000االقتصاديد محمود عبدالفضيلالفكر االقتصادي العربي وقضايا التحرر والتنمية والوحدة323

مركز دراسات الوحدة 

674م 330,121العربية بيروت

675أ 336بيت الحكمة جامعة بغدادد تاالقتصاداسماء علي حمود(الكتاب االول)المالية والتشريع المالي 324

1998االقتصادساطع السينيالمواضع المتقدمة في الشؤون المالية325

الشركة النموذجية للطباعة 

229676س  336بغداد/ 

1998االقتصادساطع السينيالمواضع المتقدمة في الشؤون المالية326

الشركة النموذجية للطباعة 

229677س  336بغداد/ 

327

في ضريبة الدخل في التشريع  (النفقات  )التنزيالت 

678م 336,2الشركة النموذجية للطباعة1998االقتصاد د مدحت عباس امينالضريبي العراقي

328

في ضريبة الدخل في التشريع  (النفقات  )التنزيالت 

679م 336,2الشركة النموذجية للطباعة1998االقتصاد د مدحت عباس امينالضريبي العراقي

329

في ضريبة الدخل في التشريع  (النفقات  )التنزيالت 

680م 336,2الشركة النموذجية للطباعة1998االقتصادد مدحت عباس امينالضريبي العراقي

330

في ضريبة الدخل في التشريع  (النفقات  )التنزيالت 

682م 336,2الشركة النموذجية للطباعة1998االقتصاد د مدحت عباس امينالضريبي العراقي

683م 336,24د ت1997االقتصاد د مدحت عباس امينضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي 331

685م 336,24د ت1997االقتصاد د مدحت عباس امينضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي 332

849693ش  336,3بغداد/المصارف الشرقية 2006االقتصاد صادق راشد حسين سياسات االقراض وسبل تطويرها في المصارف العراقية333

694ع 336,9دار المسرة للنشر عمان2000االقتصاد رشا العصار المالية الدولية 334

335

االقتصاد الدولي ملخصات شرق نظريات ومسائل في 

1998االقتصاد دومنيك سلفاتوراالقتصاد الدولي

/ الدار الدولية للنشر 

695س 337القاهرة

336

حلقة نقاشية استشرات مستقبل االقتصاد العربي في 

696ج 337بيت الحكمة1997االقتصاد د حميد الجميلي ظل المتغيرات الدولية

697ك 337وائل1997االقتصاد غازي عبدالرزاق النقاشالتمويل الدولي 337

698ط 337دار الرضا1997االقتصادحيدر محمد امينغطرسة االقتصاد المتسلط338

700هـ 337بغداد2007االقتصادد هجير عدنان زكياالقتصاد الدولي 339

702هـ 337بغداد2007االقتصادد هجير عدنان زكياالقتصاد الدولي 340

703هـ 337بغداد2007االقتصادد هجير عدنان زكياالقتصاد الدولي 341

705هـ 337بغداد2007االقتصادد هجير عدنان زكياالقتصاد الدولي 342

706هـ 337بغداد2007االقتصادد هجير عدنان زكياالقتصاد الدولي 343

708هـ 337بغداد2007االقتصادد هجير عدنان زكياالقتصاد الدولي 344

2007االقتصاد محمد محمود االمامتجارب التكامل العالمية ومغزاها للتكامل العربي345

مركز دراسات الوحدة 

710م 384 337,21العربية بيروت

711أ 338الدار الجامعية2003االقتصاداحمد ماهر دليل المدير في الخصخصة 346

712ع 338,7دار المناهج عمان2003االقتصاد كاظم جاسم العيساويدراسات الجدوى االقتصادية وتقسسم المشروعات347

2003االقتصادمجيد مسعودالتنمية العربية الواقع الزاهر والمستقبل348

مركز الدراسات الوحدة 

824713م  338,9بيروت/ العربية 

715م 338,956بيت الحكمة2002االقتصادد محمد خالد العولمة االقتصادية 350

716س 338,951وائل2001االقتصاد د سعد محمد عثمانبيت االقتصاد الصيني351

719س 338,951وائل2001االقتصاد د سعد محمد عثمانبيت االقتصاد الصيني352

722س 338,951دار وائل للنشر2001االقتصادد سعد محمد عثمانبنية االقتصاد الالصيني353

723س 338,951دار وائل للنشر2001االقتصادد سعد محمد عثمانبنية االقتصاد الالصيني354

725س 338,951دار وائل للنشر2001االقتصادد سعد محمد عثمانبنية االقتصاد الالصيني355

2000االقتصادمركز دراسات الوحدة العربية العرب والعولمة356

مركز دراسات الوحدة 

729م 338,959729العربية

730ط 730دار الرضا للنشر2000االقتصاد د حيدر محمد امينغطرسة االقتصاد المتسلط357

2000االقتصاد د محمود حسينالمالية العامة والنظام المالي في االسالم358

دار المسيرة للنشر 

731و 336عمان/والتوزيع 



732آ 330بيت الحكمة2009االقتصاد د احمد بريهي علياالزمة المالية الدولية359

734م 338,956شركة الحوار الثقافي2004االقتصادجي ارماندلالعولمة والفقراء360

743م 338,956مطبعة السطور2001االقتصادد محمد طاقةالعولمة االقتصادية 361

744م 338,956مطبعة السطور2001االقتصادد محمد طاقةالعولمة االقتصادية 362

746م 338,956مطبعة السطور2001االقتصادد محمد طاقةالعولمة االقتصادية 363

1998االقتصادد جالل امين العولمة والتنمية العربية364

مركز الدراسات الوحدة 

748ج 338,956العربية

338,956749مطابع السياسة الكويت2003االقتصاد هاتس ينر مارينفخ العولمة 365

750ح 338دار الرضا للنشر2003االقتصاد د منير الحمشاالصالح االقتصادي في العراق366

1990االقتصادمركز الدراسات الوحدة العربيةالقطاع العام والقطاع الخاص367

مركز الدراسات الوحدة 

338,7752العربية

754 م 338بيت الحكمة2002االقتصاد مجموعة باحثين الفقر والغنى في الوطن العربي368

1985االقتصاد مركز الدراسات الوحدة العربيةالتنمية العربية الواقع الوطن والمستقبل369

مركز الدراسات الوحدة 

755ك 338,9العربية

757ع 338,7دار الحامد للنشر عمان2004االقتصاد د عبدالعزيز مصطفىدراسة الجدوى370

761ع 341,7الجمهورية اليمنية2001االقتصادعبدالقادر محمدالوجيز في الدبلوماسية371

768ز 519االهلية للنشر عمان2004االقتصاددزكية احمد مشعل الرياضيات في العلوم االقتصادية372

1999االقتصادسالم توفيق النجيفي المتضمنات االقتصادية لالمن الغذائي والفقر في الوطن373

بيت الحكمة جمهورية 

769ن 338,1العراق

1999االقتصادسالم توفيق النجيفي المتضمنات االقتصادية لالمن الغذائي والفقر في الوطن374

بيت الحكمة جمهورية 

770ن 338,1العراق

894773أ 338,5442مطبعة الطيف بغداد2002االقتصاداموري هادي كاظم القياس االقتصادي المتقدم375

894774أ 338,5442مطبعة الطيف بغداد2002االقتصاداموري هادي كاظم القياس االقتصادي المتقدم376

894775أ 338,5442مطبعة الطيف بغداد2002االقتصاداموري هادي كاظم القياس االقتصادي المتقدم377

779س 338,1العراق بغداددتاالقتصاد سعد عبدهللا مصطفى عاصمتنظيم التسويق للتجهيزات الزراعية في العراق378

786س 338,47الدار الجامعية االسكندرية2000االقتصادسعيد عبدالعزيز عثمانقراءات في اقتصاديات الخدمات المشروعات العامة379

790ج 338,9عمان/ البازوري 2009االقتصادجمال داود سلماناقتصاد والمعرفة380

824ح 338,001جامعة الموصل1993االقتصادد عبدالغفور حسننظرية وتجارب التخطيط االقتصادي381

829س 338مركز المشروعات الدولية2004االقتصادG I P Eالريادية 382

832س 338مركز المشروعات الدولية2004االقتصادG I P Eالريادية 383

834س 338مركز المشروعات الدولية2004االقتصادG I P Eالريادية 384

835س 338مركز المشروعات الدولية2004االقتصادG I P Eالريادية 385

838ت 338بيت الحكمة2002االقتصادد حميد الجميلي سياسات التثبيت االقتصادي والتكيف االهيكلي386

839س338,1بغداد_ العراق 2004االقتصادد محمد عبدالكريمالمستلزمات الزراعية في العراق رؤية مستقبلية387

840ت 338بيت الحكمة2002االقتصاد د حميد الجميلي سياسات التثبيت االقتصادي والتكيف الهيكلي388

843ب 337بيت الحكمة1999االقتصادبرهان محمد نوريافاق التطورات االقتصادية الدولية المعاصرة389

844ق338,09567مديرية دار الكتب للطباعة1999االقتصادد عبدالعزيز عبدهللاالنمو االقتصادي 390

847ق338,09567مديرية دار الكتب للطباعة1999االقتصادد عبدالعزيز عبدهللاالنمو االقتصادي 391

848ق338,09567مديرية دار الكتب للطباعة1999االقتصادد عبدالعزيز عبدهللاالنمو االقتصادي 392

849ق338,09567مديرية دار الكتب للطباعة1999االقتصادد عبدالعزيز عبدهللاالنمو االقتصادي 393

850ق338,09567مديرية دار الكتب للطباعة1999االقتصادد عبدالعزيز عبدهللاالنمو االقتصادي 394



851ق338,09567مديرية دار الكتب للطباعة1999االقتصادد عبدالعزيز عبدهللاالنمو االقتصادي 395

852ق338,09567مديرية دار الكتب للطباعة1999االقتصادد عبدالعزيز عبدهللاالنمو االقتصادي 396

853م853 338بيت الحكمة2002االقتصاد مجموعة باحثين الفقر والغنى في الوطن العربي397

861د 338,47الحامد للنشر والتوزيع2002االقتصاد د نزيه اسماعيل الدباسادارة االيواء398

863و 338بيت الحكمة العراق2008االقتصادوزارة التخطيطالعراق 399

877ي 338الدالر العربية للعلوم1998االقتصادترفور يونغاصولب تخطيط المشاريع400

902ج 338,9دار الهالل2002االقتصادد جالل امين كشف االقنعة عن نظريات 401

905ع 338,74بيت الحكمة2001االقتصادد عماد عبداللطيفالدولة والقطاع الخاص في العراق402

906ع 338,74بيت الحكمة2001االقتصادد عماد عبداللطيفالدولة والقطاع الخاص في العراق403

907م 338,7دار المريخ للنشر سعودية2008االقتصاد دمحمود حسن حسيناقتصاديات المشروع404

908ح 338,7دار المريخ للنشر سعودية2008االقتصاد دمحمود حسن حسيناقتصاديات المشروع405

909ف 338,956بيت الحكمة2002االقتصادعوني محمد الفخريالتنظيم القانوني للشركات متعددة الجنسية406

1995االقتصادمركز دراسات الوحدة العربية التنمية البشرية في الوطن العربي407

مركز دراسات الوحدة 

911م 338,956العربية لبنان

916م 332,4االكاديمية العربية عمان1995االقتصاد د محمد سعيد النصح المالي والنقدي في المملكة العربية السعودية408

917م 92 339,5مكتبة الفتح2002االقتصادد منى يوسف حسينالتوازن النقدي الكلي من خالل ارتباط سعر الصرف بالتضخم409

2000االقتصادعبد الحجاز لومنذر العولمة410

مطبعة الجامعة االردنية 

918ع 338,956عمان

920هـ 338,959مطبعة السياحة الكويت2001االقتصادبول هيرستما العولمة411

2003االقتصادهشام عبدهللاالعولمة والنمو والفقر412

المؤسسة العربية للنشر 

921هـ 338,956بيروت

922هـ 338,956مركز الكتب االردني1988االقتصادد فيرين هاجنافقتصاديات التنمية 413

923م 340بيت الحكمة2001االقتصادد خليل عبدالمحسنالتعويضات في القانون الدولي414

926ج 49 342,567بغداد2001االقتصادأ د رعد ناجي الجدةدراسات في الشؤون الدستورية العراقية415

927ج 49 342,567بغداد2001االقتصادأ د رعد ناجي الجدةدراسات في الشؤون الدستورية العراقية416

928ج 49 342,567بغداد2001االقتصادأ د رعد ناجي الجدةدراسات في الشؤون الدستورية العراقية417

929ج 49 342,567بغداد2001االقتصادأ د رعد ناجي الجدةدراسات في الشؤون الدستورية العراقية418

930ج 49 342,567بغداد2001االقتصادأ د رعد ناجي الجدةدراسات في الشؤون الدستورية العراقية419

631ج 49 342,567بغداد2001االقتصادأ د رعد ناجي الجدةدراسات في الشؤون الدستورية العراقية420

934ج 380,10285دار االسراء عمان2005االقتصادجمال نادراساسيات ومفاهيم التجارة االلكترونية421

935ج 380,10285دار االسراء عمان2005االقتصادجمال نادراساسيات ومفاهيم التجارة االلكترونية422

936ج 380,10285دار االسراء عمان2005االقتصادجمال نادراساسيات ومفاهيم التجارة االلكترونية423

937ع 380,3دار الحامد للنشر عمان2004االقتصادعبدالعزيز عبدالتبادل التجاري424

938ج 380,10285دار االسراء عمان2005االقتصادجمال نادراساسيات ومفاهيم التجارة االلكترونية425

939ح 382دار الفكر الجامعي2008االقتصادد خالد ممدوحلوجستيات التجارة االلكترونية426

952م 350دار الثقافة للنشر عمان2009االدارة د محمد علي الخاليلةاالدارة المحلية 427

953ز 350دار دجلة للنشر عمان2007االدارة زيد منير عبوديالخصخصة428

1999عام ارنوفمقدمة في علم النفس 429

دار الدولة للنشر والتوزيع 

956أ 370مصر

957ف 95 368,01التعليم التطبيقي والتدريب1998االدارة د السباعب محمد الفقيالتامين على الحياة 430

961و 1999368,449بغداد 1999االدارة أ د سليم علي الورديادارة الخطر والتامين431

964ح 351,3بغداد/ حكمة 1999االدارة حنا نصرهللاادارة الموارد البشرية432

967ف 368,1منشورات ذات السالسل2000االدارة فهد حقر بن عبد مبادى التامين االصول العملية التطبيقية433



968ف 368,1منشورات ذات السالسل2000االدارة فهد حقر بن عبد مبادى التامين االصول العملية التطبيقية434

969ف 368,1منشورات ذات السالسل2000االدارة فهد حقر بن عبد مبادى التامين االصول العملية التطبيقية435

1998االدارة د السباعي محمد الفقيالتامين على الحياة 436

كلية الدراسات التجالرية 

972ف 368,01في التامين والبنوك

1994االحصاءسليم اسماعيل العزاويالتفاضل والتكامل 437

وزارة التعليم العالي 

976ع 519والبحث العلمي

977ع 574,5دار البازوري العلمية1997عادل حسين البيئة 438

979ع 1979N _ M _ GAWAD519االحصاءد علي عزيز عليالرياضيات المنتهية 439

ع 1979N _ M _ GAWAD519االحصاءد علي عزيز عليالرياضيات المنتهية 440

1989عام د جابر عبدالحميد مناهج البحث في التربية وعلم النفس441

دار النهضة العربية للطبع 

986ج 370والنشر

988ن 330,9567دار الكنوز االدبية2010االقتصادعباس الشعراوياالقتصاد العراقي 442

992المكتبة الوطنية2002عام علي محمد ابراهيمدليل التشريعات النافذة443

999أ 382المكتب الجامعي الحديث2009االقتصادامير فرج يوسفعالمية التجارة االلكترونية وعقودها444

445
###س 382,9دار الفكر بدمشق2000االقتصاد سمير حارممعركة سبة تل حرب من اجل الهيئمة

446

 في الميزة 1اساسيات التجارة الدولية المعاصرة ج

###ص 382دار الرضا للنشر2000االقتصادرعد حسن الصرفالمطلقة الى العولمة والحرية

###519,535دار الحامد للنشر والتوزيع2005االحصاءمحمود مهدي البياتيتحليل البيانات االحصائية 447

###خ 519دار الفكر2009االحصاء خالدقاسم سموراساسيات التفاضل والتكامل448

###س 515دار دجلة للنشر عمان2010االحصاءعباس طماس الساعديالتحليالت العددية 449

###أ 519,5دار البداية2008االحصاءاحمد عبدالسميعمبادى االحصاء450

###م 574,5بيت الحكمة2008عام كامل جاسممقدمة في علم التنبؤالبشري451

###ك 346,07دار الكتب والوثائق بغداد2006االقتصادلطيف جيركومانيالشركة التجارية دراسة قانونية مقارنة 452

###ش 657بغداد1990المحاسبةعباس مهديالنظرية المحاسبية 453

###ق 657مكتبة روعة2000المحاسبةحسين القاضي المحاسبة الدولية 454

###أ 657دار الجامعة1992المحاسبة احمد ميسون شحاتة توحيد النظم المحاسبية 455

###م 657دار المريخ للنشر سعودية1969المحاسبةستيفن اموسكوفنظم المعلومات المحاسبية واتخاذ القرارات456

###م 657وائل2001المحاسبة محمود يوسف حفناوينظم المعلومات المحاسبية   457

###أ 258,3ديوان الوقف السني2005حسن علي محمود الكرطانيكتاب الشامي الحي علي مسند االمام الشافعي458

###ك 657دار المريخ للنشر سعودية1988المحاسبة جيري ويكانتالمحاسبة المتوسطة 459

###غ 657,3الواليات المتحدة2005المحاسبة محمد السيد غباشيقرار بانماط في المحاسبة المالية  460

###أ 657,4الجامعة االردنية عمان2008المحاسبة محمد ابو نصارمحاسبة التكاليف461

###ع 657,42صنعاء2000المحاسبة رضوان محمد العتابيمحاسبة التكاليف462

###ع 657,43دار زهران1999المحاسبةد صالح عبدهللا الزراقمحاسبة التكاليف الفعالة463

###ح 657,45دار الثقافة للنشر عمان2009المحاسبة د حسين احمد دحدوحمراجعة الحسابات المتقدمة 464

###ع 657,46دار وائل للنشر2008المحاسبة د عامر محمد القطاونةالمحاسبة الضريبية465

###د 2006657,48المحاسبة د كمال الدين الدهراويتحليل القوائم االمالية الغراض االستثمار466

###ح 657,48الوراق للنشر والتوزيع2002المحاسبةد وليد ناجي الحياليالحاسبة المالية 467

###ق 657,07دار الثقافة للنشر عمان2007المحاسبة د حسين القاضينظرية المحااسبة 468

### ح 657,835دار الحامد2000المحاسبة حسام ابو علي الحجاويالمحاسبة الحكومية 469

###خ 657,9دار الفكر للنشر عمان2009المحاسبة د خالد امين عبدهللا محاسبة الشركات 470

###ع 657,9دار الرضا للنشر عمان2001المحاسبة د عبد الحليم كراجة محاسبة المنشات الخاصة471

###أ 657,9دار وائل للنشر عمان2008المحاسبة د محمد ابو الصفار محاسبة الشركات 472



###أ 320,9دار المسيرة عمان2001المحاسبة جيمس اندرسون صنع السياسات العامة 473

2008االقتصادانطوني جرنزالراسمالية والنظرية االجتماعية الحديثة474

منشورات الهيئة العامة 

###ج 320السورية دمشق

###ع 330دار الفكر الجامعي2009االقتصاد د عصام الدين علي القيم االقتصادية في الصحافة المصرية475

###م 332,8دار المسيرة للنشر عمان2009االدارة د محمد سمير احمدالجودة الشاملة وتحقيق الرقابة476

###ج 332,1دار دجلة عمان2009االدارة د جودت جعفر خطاب المصارف اعادة هيكلية477

###ع216,985دار الفكر2008عادل عبدالفضل عبداالئتمان والمداينات في البنوك االسالمية478

###ج 657المريخ2009المحاسبةبول ح سثبنارتنظم المعلومات المحاسبية479

###ع 519وائل2007االحصاء محمد عبدالعال التجمياالساليب االحصائية480

###د 658,3المريخ2009االدارة جاري ديسلر ادارة الموارد البشرية481

###ت 658المسيرة2008االدارة د فريد توفيق ادارة منظمات الرعاية الصحية482

###ف 658المريخ2008االدرة روبرت فلوداالبداع في حل المشاكل483

###ن 658عمان/ البازوري 2008االدارة نجم عبود نجم االدارة والمعرفة االلكترونية 484

###ف 658المريخ2008االدارة مؤيد الفضلالمنهج الكمي في ادارة الوقت485

###ج 658دار الرضا2003االدارة جمال داود سلمان اقتصاديات االعمال 486

###ك 658الدار العربية للعلوم1995االدارة كيت كيثاناسس االدارة الناجحة 487

###ث 320ابيت الحكمة2001د ثامر كاملالدولة في الوطن العربي488

###ك 658الدار العربية للعلوم1995االدارة كيت كيثانالتخطيط االداري 489

###ع 658العراق/ دار الصادق 2008االدارة عباس حسين جوادالسياسات العامة 490

###م 658عمان/ البازوري 2008االدارة محمد الخطيب كفاءة مجالس االدارة491

###ر 658,15عمان/ المسيرة 2009االدارة خالد وهيب الراويادارة المخاطر المالية492

###658,15الدار العربية للعلوم1997االدارة مالكوم سيكرتاصول تحضير الميزانيات الناجحة493

###ز 658,1511معهد االدارة2000االدارة احمد محمد الزاملالمحاسبة االدارية 494

###ز 658,151الوراق للنشر والتوزيع2000االدارة حمزة محمود الزبيديالتحليل المالي 495

###ر 658,15عمان/ المسيرة 2009االدارة د خالد وهيب الراويادارة المخاطر المالية 496

###ق 658,47المسيرة2005االدارة عامر ابراهيمنظم المعلومات االدارية 497

###ن 658,15محفوظة للمؤلف1997االدارة زياد رمضان ادارة االعمال المصرفية498

###غ 658,5عمان/ البازوري 2008االدارة غسان قاسم داودادارة االنتاج والعمليات 499

###ش 658,7الفجر2008االدارة ماتشيو شوتزاساسيات ادارة المبيعات 500

###ع 658,8عمان/ البازوري 2009االدارة بشير العالقكفاءة التسويق 501

###ك 658,8المريخ2009االدارة فيليب كوتلر اساسيات التسويق502

###ك 658,8المريخ2009االدارة فيليب كوتلر اساسيات التسويق503

###س 658,8الحامد للنشر والتوزيع2008االدارة نظام موسى سويدان ادارة التسويق في المنظمات غير الذكية 504

###و 658,42وائل2009االدارة وائل محمدتوجيه االداء االستراتيجي الرصف في المحاذاة505

###ق 1985658االدارة محمد قاسم القريوتياالدارة المعاصرة 506

###ق658دار البازوري2008االدارة صالح عبدالقادراالدارة 507

###ت 658,085دارالرضا2000االدارة افرام توريانتقنية المعلومات في ادارة المشروعات 508

###658,15دار الجامعة2000االدارة د محمد صالح الحناوياالدارة المالية والتمويل 509

###د 658,15دار وائل2003االدارة د مؤيد عبدالرحمنالتحليل المالي باستخدام الحاسوب510

###د 658,15سلسلة الرضا للمعلومات2000االدارة د دريد  درغاماالدارة المالية الحديثة511

###م 658,15عمان/ البنك العربي 1995االدارة مفلح عقيلمقدمة في االدارة المالية 512

###د 658,15دار الرضا للنشر2000االدارة د دريد درغاماالدارة المالية الحديثة 513

###ش 658,15محفوض للمؤلف1992االدارة د خليل محمد الشماعاالدارة المالية514



###ج658,15دار الجامعة2001االدارة محمد صالح الحسناوياالدارة المالية515

###ش658.15دار صفاء1998االدارة حمزة الشقفياالدارة المالية الحديثة516

###ع658.3مكتب عدن2006االدارة عباس حسين جوادادارة الموارد البشريةمع التركيز517

###658.1511مركز2000االدارة احمدمحمد زامل المحاسبةاالدارة518

###غ.650مكتبة العبيكات2002االدارة روبرتجيم غرام هرتتكوين البيىة المناسبة للمشاريع الناجحة519

###ك658.26دار الحامد2002االدارة د طالل كيداويادارة الجدوى االقتصادية 520

###ع658.15مكتبةلبجامعة2010االدارة محمد علي ابراهيماالدارةالمالية التقدمة 521

###ش1992658.15االدارة خليل الشماعاالدارة المالية522

###س658.3واىلاالدارة سهيلة محمد عباساادارة الموارد البشرية523

###س658.3مكتبة الجامعة االردان2009االدارة مويد سعيد السالمادارة الموارد البشرية524

###658.3واىل1999االدارة سهيلة محمد عباسادارة المواردالبشرية 525

###ذ.658جامعة بغداد2000االدارة جاسم محمدابراهيمالتطوير االداري526

###س658.3دار واىل2006االدارة سهيلة محمد عباسادارة المواردالشرية527

###ع333.8دار الرضا1999االدارة عمر عبد الجوادالرياضيات المالية 528

###م658.4دار الميسرة2009االدارة محمد سمير احمداالدارةاالستراتيجية وتنميةالموارد البشرية529

###ن658.4دار المستبقل2006االدارة يحيى غني النجارتقيم المشروعات دراسات الجدوى وتقيم االداء 530

###ج658.4جامعة الموصل1993االدارة خالد عبد الرحيممبادى االقتصاد االداري531

###ع658.4مجموعةالنيل العربية1999االدارة عبد الحميد عبد الفتاحاالدارة االستراجية532

###658.403مجداالوي1999االدارة احمدعبداسماعيلاالساليب الكمية في االدارة533

###ا658.4استنساخ منخفض اللدراسة1998االدارة اسماعيل محمداالدارة االستراتيجية534

###ص626دار الرضا2001االدارة رعد حسن الصرفكيف تخلق بيىة ابتكاريةفي المنضمات535

###ح657.45دار الثقافة للنشر عمان2009االدارة حسين احمددحدوحمراجعة الحسابات التقدمة536

###ا657.48.299محفوضة للمولفين2007االدارة محمد ابونصارالمحاسبةالماليةالمتقدمة537

###م658.56جامع قطر1995االدارة بهيرة الموجيدواىر الجودة 538

2001االدارة رعد حسن الصرفنظم االدارة البيئية واالنبرو539

/ دار الرضا للمعلومات 

###ص 658,56عمان

###س 658,403دار المناهج للنشر2007االدارة د احمد عبد اسماعيلبحوث العمليات 540

###ف 658,503بغداد2005االدارة د فائزة غازينظم التخطيط والسيطرة على االنتاج541

###ف 658,503بغداد2005االدارة د فائزة غازينظم التخطيط والسيطرة على االنتاج542

###خ 658,562النشر محفوظة للمؤلف2008االدارة د سمير كامل الخطيب ادارة الجودة الشاملة وااليزد مدخل المعاصر543

###ع 658,562جامع الكوفة2008االدارة د عبدالكريم هادياالساليب الكمية وبحوث العمليات مشاكل وحلول544

###ل 658,5دار المناهج للنشر عمان2007االدارة د غسان قاسم الالميادارة التكنولوجيا 545

###ل 658,5دار المناهج للنشر عمان2007االدارة د غسان قاسم الالميادارة التكنولوجيا 546

###ص 658مؤسسة حمورابي الدولية2007االدارة د محمد الصيرفيادارة االزمات 547

###خ 658مكتبة مدبوليدتاالدارة محسن احمد الخضريادارة االزمات 548

###ل 658,15دار المناهج عمان2007االدارة د غسان قاسم الالميادارة التكنولوجيا 549

###ل 658,5اثراء للنشر والتوزيع2008االدارة د غسان قاسم الالميادارة العمليات 550

###ل 658,5اثراء للنشر والتوزيع2008االدارة د غسان قاسم الالميادارة العمليات 551

###ل 658,5اثراء للنشر والتوزيع2008االدارة د غسان قاسم الالميادارة العمليات 552

###ج 658دار المريخ للنشر سعودية2004االدارة جيرالد جرينبرجادارة السلوك في المنظمات553

###ص 658,7دارالفكر الجامعي2008االدارة محمد الصيرفيالتخزين االلكتروني554

###ط 658,8عمان/ البازوري 2007االدارة حميد الطائياالسس العلمية للتدريب الحديث555



###س 657دار المريخ للنشر سعودية2009االدارة بول ج ستينيارتنظم المعلومات المحاسبية556

###ج 658,15دار المريخ للنشر سعودية2008االدارة ري انش جاريسونالمحاسبة االدارية 557

###ج 658,15دار المريخ للنشر سعودية2008االدارة ري انش جاريسونالمحاسبة االدارية 558

###ل 657,8335دار المريخ للنشر سعودية2009االدارة جون الرسنالمحاسبة المتقدمة559

###أ 658اثراء للنشر والتوزيع2009االدارىةيوسف احمدادارة االزمات 560

###ن 658اثراء للنشر والتوزيع2008االدارة ناجي مهالادارة التسويق في المنظمات غير الذكية 561

###ن 657,3اثراء للنشر والتوزيع2009االدارة رضوان حلوةمبادى المحاسبة المالية562

###ن 657,3اثراء للنشر والتوزيع2009االدارة رضوان حلوةمبادى المحاسبة المالية563

###ب 658,15دار المريخ للنشر سعودية2009االدارةاوجين يربحيهااالدارة المالية 564

###ب 658,15دار المريخ للنشر سعودية2009االدارةاوجين يربحيهااالدارة المالية 565

###ك 658,8دار المريخ للنشر سعودية2009االدارة فيليب كوتلر اساسيات التسويق566

###ك 658,8دار المريخ للنشر سعودية2009االدارة فيليب كوتلر اساسيات التسويق567

###ك 658,8دار المريخ للنشر سعودية2009االدارة فيليب كوتلر اساسيات التسويق568

###م 658,3دار المريخ للنشر سعودية1995االدارة فالتر هيجسالمحاسبة المالية569

###م 658,3دار المريخ للنشر سعودية1995االدارة فالتر هيجسالمحاسبة المالية570

###ق 338,9اثراء للنشر والتوزيع2010االدارة د محمد صالح القريشيعلم اقتصاد التنمية 571

###ق 657اثراء للنشر والتوزيع2008االدارة د مؤيد عبدالحسينبحوث عمليات محاسبية572

###ع 658,5دار وائل للنشر2009االدارةد عبدالكريم محسنادارة االنتاج والعمليات 573

###ع 658,5دار وائل للنشر2009االدارةد عبدالكريم محسنادارة االنتاج والعمليات 574

575

التعليم التنظيمي والمنظمة المتعلمة وعالقتها بالمفاهيم 

###ب 658الوراق للنشر والتوزيع2010االدارة د عادل هادي حسيناالدارية المعاصرة
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التعليم التنظيمي والمنظمة المتعلمة وعالقتها بالمفاهيم 

###ب 658الوراق للنشر والتوزيع2010االدارة د عادل هادي حسيناالدارية المعاصرة

577

التعليم التنظيمي والمنظمة المتعلمة وعالقتها بالمفاهيم 

###ب 658الوراق للنشر والتوزيع2010االدارة د عادل هادي حسيناالدارية المعاصرة

578

التعليم التنظيمي والمنظمة المتعلمة وعالقتها بالمفاهيم 

###ب 658الوراق للنشر والتوزيع2010االدارة د عادل هادي حسيناالدارية المعاصرة

579

التعليم التنظيمي والمنظمة المتعلمة وعالقتها بالمفاهيم 

###ب 658الوراق للنشر والتوزيع2010االدارة د عادل هادي حسيناالدارية المعاصرة

###س 658,3دار وائل2007االدارةد سهيلة محمد عباسادارةالموارد البشرية580

###ع 658,4دار المسيرة2008االدارةد غسان عيسىنظم المعلومات االستراتيجية581

###خ 658دار الباازوري2009االدارة د نعمة عباس الخفاجيثقافة المنظمة 582

###ن 658دار البازوري2008االدارة د صالح عبدالقادر التميمياالدارة 583

###س 658دار وائل2008االدارةد مؤيد سعيد السالمالهيكل والتصميم/ نظرية المنظمة 584

###س 658المسيرة1999االدارةد خليل محمد حسن الشماءمبادى االدارة مع التركيز على ادارة االعمال585

###ع 658وائل2009االدارة د عمر وصفي عقيليادارة الموارد االبشرية المعاصرة586

نظام ادارة الجودة الشاملة والمواصفات العالمية587

د المهندس فتحي 

###أ 658,56االبازوري2010االدارة احمد عيسى العام

###و 658المسيرة2010االدارةد محمود حسين الوردياالقتصاد االداري588

###م 658وائل2008االدارةد محفوظ جودةمنظمات االعمال والمفاهيم والوظائف589

###ع 658,3عمان/ البازوري 2010االدارةد نجم عبد العزاويتطور ادارة الموارد البشرية590



###ك 216مكتبة المجتمع العربي2010االدارة د كمال ارزيقمؤسسات الزكاة في الوطن العربي591

###ه 657,4دار المريخ للنشر سعودية2009االدارة تشارلز هورنجرنالكتاب االول/ محاسبة التكاليف 592

###ه 657,4دار المريخ للنشر سعودية2009االدارة تشارلز هورنجرنالكتاب االول/ محاسبة التكاليف 593

###ه 657,4دار المريخ للنشر سعودية2009االدارة تشارلز هورنجرنالكتاب االول/ محاسبة التكاليف 594

###ش 380,13دار المريخ للنشر سعودية2008االقتصادجاري ثنايدرالتجارة االلكترونية595

###ش 380,13دار المريخ للنشر سعودية2008االقتصادجاري ثنايدرالتجارة االلكترونية596

###أ 658,5دار الكتب والوثائق بغداد2011االدارة ايثار عبدالهاديادارة العمليات واالنتاج597

###أ 658,5دار الكتب والوثائق بغداد2011االدارة ايثار عبدالهاديادارة العمليات واالنتاج598

###ر 657اثراء للنشر و التوزيع2010االدارةد رضوان حلوة حنانانظمة محاسبة مالية متخصصة599

###ت 519,5دار المسيرة2009االحصاءد علي جاسم التميميمقدمة في الجبر الخطي600

###ت 519,5دار المسيرة2009االحصاءد علي جاسم التميميمقدمة في الجبر الخطي601

###ك 657دار المريخ للنشر سعودية1999المحاسبة دونالد كيوالمحاسبة المتوسطة 602

###ك 657دار المريخ للنشر سعودية1999المحاسبة دونالد كيوالمحاسبة المتوسطة 603

###ك 657دار المريخ للنشر سعودية1999المحاسبة دونالد كيوالمحاسبة المتوسطة 604

###657,3اثراء2009المحاسبةد رضوان حلوة حنان مبادى المحاسبة المالية605

###ك 658,15دار المريخ للنشر سعودية2010االدارة روبرت كليماناتخاذ القرارات الصعبة606

###ف 658عمان/ البازوري 2009االدارة فريد فهمي زيارة وظائف منظمات االعمال607

###ع 336اثراء2009االقتصادعادل العليالمالية العامة والقانون المالي والضريبي608

###م 658,4دار المريخ للنشر سعودية2009االدارة رايموند مكليودنظم المعلومات االدارية 609

###م 330دار زهران2008االقتصادمجيد خليل حسينمبادى علم االقتصاد610

###د 232اثراء2010االقتصادمؤيد عبدالرحمن الدوريادارةاالستثمار والمحافظ االستثماري611

###ك 658,15دار المريخ للنشر سعودية2010االدارة روبرت كليماناتخاذ القرارات الصعبة612

###ع 658,62وائل2009االدارةعمر وصفي عقيليمدخل الى المنهجية المتكاملة الدارة الجودة الشاملة613

###وا332وائل2008االدارةاكرم حدادالنقود والمصارف 614

###م331اثراسر2008االدارةمحمد طاقةالقتصاديات العمل615

###ا657,46اثراسر2010محاسبةخليل عواد ابو حشيشمحاسبة الضريبية616

###ع658,15اثراسر2008االدارةعلي عباس الرقابة االدارية في المنضمات617

###ع56و658اليازوري2009االدارةنجم العزاويجودت التدريب االداري618

###م340اثراسر2009االدارة محمد قدوريالقانون االداري 619

###ط330اثراسر2009االقتصادمحمد طاقة اساسيات علم االقتصاد620

###657اثراسر2008محاسبة خالد جمال جعاراتمع التقارير المالية الدوليةا621

###ع3و658اثراسر2008االدارةعلي عباس ادارة الموارد البشرية الدولية622

###ا657ديوان الرقابة المالية2008محاسبة المجمع العربي للمحاسبين المحاسبة والمعرفة المتعلقة بالمحاسبة623

###ز53و519وائل2010الرياضياتزياد سليم رمضانمبادى االحصاء الوصفي والتطبيق الحيوي624

###ث5و519الحامد للنشر والتوزيع2010الرياضياتثائر فيصل شاهراالحصاء في العلوم االداري والمالية625

###ز4و658وائل2005االدارة حسن علي الزغبينضم المعلومات الستراتيجية626

###51و519وائل2008الرياضياتمحممد عبد العال النعيمياالحصاء التطبيقي 627



###ع48و657الثراسر2009محاسبةوليد ناجي الخيالياالتجاهات الحديثة في التحليل المالي628

629

ننظرية االنفاق الحكومي دراسة في جوانبه القانونية 

###336,39ع  المكتبة الوطنية2002االقتصادعوض فاضل اسماعيلوالمالية واالقتصادية

###خ 332,1وائل2011االقتصادد خالد امين عبدهللا ادارة العمليات المصرفية المحلية والدولية630

###م 657,48وائل2008المحاسبةد منير شاكر محمدالتحليل المالبي مدخل صناعة القرار 631

###ج 657,3اثراء2009المحاسبة خالد جمال جعاراتمبادى المحاسبة المالية632

### ع 658,5المسيرة2007االدارة عبدالستار محمد عليالتخطيط والسيطرة على االنتاج والعمليات 633

###ك 657المريخ1995المحاسبة دونالد كيوالجزء الثاني/ المحاسبة المتوسطة 634

###خ 657,64مكتبة المجتمع العربي2010المحاسبةخالد راغب الخطيبمفاهيم حديثة في الرقابة المالية والداخلية635

###ك 657المريخ1995المحاسبة دونالد كيوالجزء الثاني/ المحاسبة المتوسطة 636

###أ 658,403المسيرة2009االدارةنادر احمداصول التفاوض637

638

اصدارات المعايير الدولية لممارسة االعمال التدقيق 

###أ 657,64االتحاد الدولي للمحاسبين2008المحاسبة االتحاد الدولي للمحاسبينوالتاكيد وقواعد اخالقيات المهنة

639

اصدارات المعايير الدولية لممارسة االعمال التدقيق 

###أ 657,64االتحاد الدولي للمحاسبين2008المحاسبة االتحاد الدولي للمحاسبينوالتاكيد وقواعد اخالقيات المهنة

640

اصدارات المعايير الدولية لممارسة االعمال التدقيق 

###أ 657,64االتحاد الدولي للمحاسبين2008المحاسبة االتحاد الدولي للمحاسبينالجزء الثاني/ والتاكيد وقواعد اخالقيات المهنة 

###495ق  332اثراء2009اقتصادمحمد صالح القريشياقتصاديات النقود والبنوك والمؤسسات المالية641

###ج 657,3اثراء2009المحاسبة خالد جمال جعاراتمبادى المحاسبة المالية642

###ق 658اثراء2008االقتصادمحمد صالح تركياقتصاديات االعمال 643

###خ 658اثراء2008االدارة خضير كاظم حمودمبادى ادارة االعمال644

###ع 658,15اثراء2008االدارةعلي عباس االدارة المالية 645

###آ 338ثقافة2009االقتصاد زياد ابو الفحمدور المشاريع الصغيرة646

2009االقتصاداخالص باقرالمصارف االسالمية647

مديرية دار الكتب للطباعة 

###ن 216,985والنشر

2009االقتصاداخالص باقرالمصارف االسالمية648

مديرية دار الكتب للطباعة 

###ن 216,985والنشر

###م 510دارالبنين2008عام المكتب العلميالجزء االول/ انجازات وزارة المالية 649

###م 510دارالبنين2008عام المكتب العلميالجزء االول/ انجازات وزارة المالية 650

###م 510دارالبنين2008عام المكتب العلميالجزء الثالث/ انجازات وزارة المالية 651

###م 510دارالبنين2008عام المكتب العلميالجزء االول/ انجازات وزارة المالية 652

###ش 519الجنان2009االحصاء عبداللطيف حسن شوفانمقدمة في االحصاء واالستنساخ االحصائي653

###ي 658الحامد للنشر والتوزيع2008 االدارةياس احمد فرحادارة الوقت ومواجهة ضعط العمل654

###ج 338المريخ2009االقتصادمالكوم جبلزاقتصاديات التنمية655

###ج 338المريخ2009االقتصادمالكوم جبلزاقتصاديات التنمية656

###د 382المريخ2009االقتصادبها جيران الل واسمفقدمة االتفاقات منظمة التجارة العالمية657

###أ 657,48المريخ2009االدارة محمد المبروك ابو زيدالتحليل المالي شركات واسواق مالية658

###ق 323بغداد2004عام عادل محمد القيار the electionsاالنتخابات 659

###د 382المريخ2006االقتصادبها جيران الل واسمنظمة التجارة العالمية دليل لالطار العام للتجارة الدولية660

###د 382المريخ2006االقتصادبها جيران الل واسمنظمة التجارة العالمية دليل لالطار العام للتجارة الدولية661

###ش 519الجنان2009االحصاء عبداللطيف حسن شوفانمقدمة فياالحصاء واالستنتاج االحصائي662

###ش 519الجنان2009االحصاء عبداللطيف حسن شوفانمقدمة فياالحصاء واالستنتاج االحصائي663

###ق 330,1وائل2008االقتصادمدحت القريشيتطور الفكر االقتصادي العراقي664

###م 338,47المريخ2007االحصاءد م سرور علي ابراهيمادارة جودة الخدمة في الضيافة والسياحة ووقت الفراغ665

###ع 332اثراء2010االقتصادمحمد عبدالوهاب العزاوياالزمات المالية666

###ن 382الفكر الجامعي2009االقتصاد ايفن النمراويلوجستيات التجارة الدولية667

###ت 001,4المريخ1993االقتصادمحمد ابراهيم التويجريمعجم المصطلحات المالبة 668



###م 657,63المجتمع العربي2009المحاسبةمحمد جالل احمدمحاسبة المنشات الخاصة669

###م 307,2المسيرة2009عام مصطفى خلف عبد الجوادعلم اجتماع السكان670

###أ 658اثراء2009االدارة يوسف احمد ابو فارةمدخل متكامل/ ادارة االزمات 671

###ع 332,4دار الحامد2004االقتصاد عبدالمنعم السيد عليالنقود والمصارف واالسواق المالية 672

###أ 216المسيرة2010االقتصادد محمود حسين الراوياالقتصاد االسالمي673

###م 658,10285المسيرة2009االدارةمحمد سعيد احمداالدارة االلكترونية 674

###س 320دار الكتب العربي2009االقتصادجوزيف شيفلتزحرب الثالثة تريلونات دوالر675

###د 382المريخ2005االقتصادبها جيران الل واساتفاقات منظمات التجارة العالمية676

###ج 577,8المسيرة2010عام محمد الجواهريعلم اجتماع البيئة677

###أ 382المريخ2008االقتصاديلماط الميوزالدول النامية والتجارة العالمية االداء واالفاق المستقبلية678

###ر 001,42وائل2009عام احمد حسين القرعيمناهج البحث العلمي679

###د 332اثراء2010االقتصادمؤيد عبدالرحمن الدوريادارة االستثمار والمحافظ االستثمارية680

###ع 574المسيرة2010عام نجم العزاويادارة البيئة 681

###ظ 330,659عالم الكتب الحديث2010االدارة نعيم ابراهيم الظاهرادارة العولمة وانواعها 682

###ظ 330,659عالم الكتب الحديث2010االدارة نعيم ابراهيم الظاهرادارة العولمة وانواعها 683

###م 336المريخ1992االقتصادريتشارد موسجريفالمالية العامة في النظرية والتطبيق684

###ح 658الحامد للنشر والتوزيع2006االدارةد حسين محمود حريمتصميم المنظمة الهيكل التنظيمي685

###ر 658اثراء2010االدارةرضوان حلوة حنانانظمة محاسبة مالية متخصصة686

###ر 658اثراء2010االدارةرضوان حلوة حنانانظمة محاسبة مالية متخصصة687

###د 658,15المريخ2003االدارةفرديستونالجزء االول/ التمويل االداري 688

###د 658,15المريخ2003االدارةفرديستونالجزء االول/ التمويل االداري 689

###د 658,3المريخ2007االدارة جاري ديسلر ادارة الموارد البشرية690

691

جدلية نهج التنمية البشرية المستدامة منابع التكوين 

###ب 303,44 بيروت2009االقتصادباسل البستانيوموانع التمكين

692

جدلية نهج التنمية البشرية المستدامة منابع التكوين 

###ب 303,44 بيروت2009االقتصادباسل البستانيوموانع التمكين

###ع 658,15اثراء2010االدارة محمد علي ابراهيماالدارة المالية المتقدمة693

###ع 658,15اثراء2010االدارة محمد علي ابراهيماالدارة المالية المتقدمة694

###ر 368المريخ2006ااالدارةجورج ريجدامبادى ادارة الخطر والتامين 695

###م 658,4دار جلبس الزمان2010االدارةمحمد عبدالسميعاالدارة االستراتيجية في ادارة االزمات696

###م 304,6االكاديميون2011االقتصادمفيد زنون يونساقتصاديات السكان697

###م 339دار الخلود2010عام منى يونس حسينالوصول الى الرفاهية 698

###م 339دار الخلود2010عام منى يونس حسينالوصول الى الرفاهية 699

###م 339دار الخلود2010عام منى يونس حسينالوصول الى الرفاهية 700

###م 339دار الخلود2010عام منى يونس حسينالوصول الى الرفاهية 701

###ت 658,02دار دجلة2010االدارةيحيى غني النجارتقييم المشروعات 702

###ت 658,02دار دجلة2010االدارةيحيى غني النجارتقييم المشروعات 703

###أ 338االمازون العربية2011االقتصادعقيلة مصطفى االنروشيالتحوالت في استراتيجيات التصنيع704

###أ 338االمازون العربية2011االقتصادعقيلة مصطفى االنروشيالتحوالت في استراتيجيات التصنيع705

###أ 338االمازون العربية2011االقتصادعقيلة مصطفى االنروشيالتحوالت في استراتيجيات التصنيع706

###ش 337عمان/ دار مجدالوي للنشر 2008االقتصادشذا جمالالعولمة المالية 707

###ش 337عمان/ دار مجدالوي للنشر 2008االقتصادشذا جمالالعولمة المالية 708

###أ 658,03دار صفاء2011االدارةاحسان دهشادارة السلوك التنظيمي في عصر التغيير709

###أ 658,03دار صفاء2011االدارةاحسان دهشادارة السلوك التنظيمي في عصر التغيير710



###ق 320دار الوسيم2009عام عادل محمد القيار (المفهوم  )الدبلوماسية 711

###ع 658دار الحامد2005االدارةد صبحي جبر العتبيحظور الفكر واالساليب في االدارة712

###و 658,15المريخ2009االدارة فرديستونالجزء الثاني/ التمويل االداري 713

###س 658عمان/ البازوري 2007االدرة د سعد غالب ياسيناالدارة الدولية714

###ع 519,153دار الجنان2009االحصاءد عبداللطيف حسن شومانمقدمة في االحصاء التطبيقي715

###ع 519,153دار الجنان2009االحصاءد عبداللطيف حسن شومانمقدمة في االحصاء التطبيقي716

###ع 519,153دار الجنان2009االحصاءد عبداللطيف حسن شومانمقدمة في االحصاء التطبيقي717

###م 658دار الفاروق2008االدارةكريستوفر ميرفسفن ادارة التنافس718

###م 658دار الفاروق2008االدارةكريستوفر ميرفسفن ادارة التنافس719

###ظ 658جدارا2009االدارةنعيم ابراهيم الظاهر ادارة االزمات720

###ظ 658جدارا2009االدارةنعيم ابراهيم الظاهر ادارة االزمات721

###658,15المريخ2009االدارة اوجين بريجهامالنظرية والتطبيق العملية/ االدارة المالية 722

###م 658,8الدار الجامعة االسكندرية2008االدارةمحمد مصطفى سليمانحكومة اشركات723

2011االدارةسالم محمد عبودالمحاسبة المالية المتفدمة724

دار الدكتور للعلوم االدارية 

###657,3واالقتصادية

###م 658اثراء2008االدارة د حسين عجالن حسناستراتيجيات ادارة المعرفة في منظمات االعمال725

###ع 658,72وائل2001االدارةعبدالستار محمد العلياالدارة الحديثة للمخازن والمشتريات726

###م 339الخلود2010عام منى يونس حسينالوصول الى الرفاهية 727

###ف 332,9567الرفاه2010االقتصادد فالح حسن الثوينيتطور النقود والمصارف في العراق728

###ف 332,9567الرفاه2010االقتصادد فالح حسن الثوينيتطور النقود والمصارف في العراق729

###ج 658,7دار الفاروق2009االدارةجيرهارد جشفتادنر االسئلة الذهبية التمام الصفقات البيعية730

###ف 338,956عالم الكتب الحديثة2010االقتصادفليح حسن خلفالعولمة االقتصادية 731

###ع 658المسيرة2009االدارة علي عباس ادارة االعمال الدولية732

###ن 658,4وزارة االوقاف2010االدارةد اسامة عبد المجيد العانياحياء دور الوقف لتحقيق التنمية/ االمة 733

###أ 338,1دار الغد2010االقتصادفؤاد قاسم االميرالموازنة المالية في العراق وازمة المياه في العالم734

###م 301دار الشؤون الثقافية1981عام لويس ميرمقدمة في االنثروبولوجيا االجتماعية735

###658,45الفاروق2008االدارة مارك بالينيفن ادارة الشركات بنجاح736

###ع 336دار دجلة2011االقتصادسعيد علي العبيدياقتصاديات المالية العامة737

###ن 658,5اثراء2009االدارةجالل محمد النعيميدراسة العمل في اطار ادارة االنتاج والعمليات 738

###و 216,985المسيرة2009االقتصادمحمود حسين الواديالمصارف االسالمية739

###ن 216,985دار الكتب للطباعة2009االقتصاداخالص باقر النجارالمصارف االسالمية 740

###ش 216,985الفرح2006االقتصادصادق راشد حسين اساسيات الضيافة المصرفية واالسالمية 741

###م 338,2728الفرح2007االقتصادادوارد مورسالنفط واالستبداد االقتصادي السياسي للدولة الربيعية742

###ح 368وائل2010االقتصادحربي محمد عريقانالتامين وادارة الخطر743

###ص 338,956شركة الفجر2001االقتصادد علي توفيق الصادقالعولمة وادارة االقتصادات الوطنية 744

###ص 658دار جليس الزمان2010االدارةد خالد احمد الصرايرةالعمليات االدارية وادارة الوقت الكفاءة والفعالية 745

###ص 658دار جليس الزمان2010االدارةد خالد احمد الصرايرةالعمليات االدارية وادارة الوقت الكفاءة والفعالية 746

###ص 658دار جليس الزمان2010االدارةد خالد احمد الصرايرةالعمليات االدارية وادارة الوقت الكفاءة والفعالية 747

###م 658دار الكتب والوثائق بغداد2011االدارةد مجبل رفيق موحانادارة اللوجستيك748

###م 658,15دار جليس الزمان2010االدارةد محمد عبدالسميعاالتجاهات الحديثة في المحاسبة 749

###م 658,15دار جليس الزمان2010االدارةد محمد عبدالسميعاالتجاهات الحديثة في المحاسبة 750

محمد مهدي البياتيالرياضيات وتطبيقاتها في العلوم االدارية واالقتصادية751

االحصاء ـ 

ادارة ـ 

###ب 511,8الحامد للنشر والتوزيع2008اقتصاد



###ع 338,8عمان/ البازوري 2009االقتصادضرار العتيبيالمشروعات الصناعية وادارة الموارد752

###ع 174وائل2008االدارةطه محسن منصور الغالبيالمسؤولية االجتماعية واخالقيات االعمال753

###م 935الحوراء2010ماهر صبريلمحات االثار وحضارة بالد الرافدين754

###م 380الفتح1997االقتصادمحمد صالح المسفرمنظمة االمم المتحدة خلفيات النشاة والمبادى755

### ع 95التعارف2003اقتصاد اسالميعبدالحسين شرف الدينالمراجعات 756

###ح 935الوراق للنشر والتوزيع2008كوركيس عمادالمدرسة المستنصرية757

###أ 658,56الزهران2009االدارةاياد عبدهللا ادارة الجودة الشاملة وااليزد مدخل المعاصر758

###أ 658,56الزهران2009االدارةاياد عبدهللا ادارة الجودة الشاملة وااليزد مدخل المعاصر759

###ب 511,8الحامد للنشر والتوزيع2008االحصاءمحمود مهدي البياتيالرياضيات وتطبيقاتها 760

###ز 332وائل2006االقتصادزياد رمضان ادارة البنوك761

###م 658,3الحامد للنشر والتوزيع2008االدارةمعن محمود عياصرةالقيادة والرقابة واالتصال االداري762

###م 658,3الحامد للنشر والتوزيع2008االدارةمعن محمود عياصرةالقيادة والرقابة واالتصال االداري763

2011االقتصادعلي شنشول جمالي اقتصاديات الطاقة المختلفة الناخبة والمتجددة764

دار الدكتور للعلوم 

### ع 333االقتصادية واالدارية

2011االقتصادعلي شنشول جمالي اقتصاديات الطاقة المختلفة الناخبة والمتجددة765

دار الدكتور للعلوم 

### ع 333االقتصادية واالدارية

### ج 001,4دار الفكر2006جمال الخطيباعداد الرسائل الجامعية وكتابتها766

###ج 330,1الزهران2009االقتصادجيمس بالكورداالقتصاد الموجز في النظرية االقتصادية767

###ج 330,1الزهران2009االقتصادجيمس بالكورداالقتصاد الموجز في النظرية االقتصادية768

###ج 330,1الزهران2009االقتصادجيمس بالكورداالقتصاد الموجز في النظرية االقتصادية769

###ص 658,15دار جليس الزمان2011االدارةمعن نعمان الصرصورادارة االرباح في شركات القطاع المالي770

###د 657دار الكتب والوثائق بغداد2011المحاسبةديوان الرقابة الماليةالنظام المحاسبي الموحد771

###د 657دار الكتب والوثائق بغداد2011المحاسبةديوان الرقابة الماليةالنظام المحاسبي الموحد772

###ع 658,562اثراء2010االدارةمحمد عبدالوهاب العزاويادارة الجودة الشاملة 773

###657,8وائل2008المحاسبة خالد شحاذة المحاسبة الحكومية 774

###س 658,3وائل2006االدارةسهيلة محمد عباس ادارة الموارد البشرية775

### ث 310الحامد للنشر والتوزيع2010االحصاء ثائر فيصل شاهراالحصاء في العلوم االدارية والمالية776

2009االقتصاداحمد عمر الراويدراسات في مشكلة المياه بالعراق777

مركز المستنصرية 

###ر 338,1والدولية للدراسات العربية

###337بيت الحكمة2002االقتصاد مجموعة باحثين جامعة الدول العربية في مصر التكتالت االقليمية 778

###ش 657اثراء2008المحاسبةمجيد جاسم الشرعالمحاسبة في المنظمات المالية المصارف االسالمية779

###ع 332,4البصائر2001االقتصادد عمار مجيد كاظمرؤية جديدة للنظامالنقدي االسالمي النظرية والتطبيف780

###ع 301المسيرة2009عام عالية حبيبعلم االجتماع الريفي781

###ر 657,4اثراء2008المحاسبة كمال حسن جمعةمحاسبة التكاليف الصناعية782

###س 658,4اثراء2009االدارةمؤيد السالمالقوة التنظيمية 783

###ع 001,64دار الفتح2008عطية عبد الحي مرعيالتكلفة االلكترونية الغراض القياس والتخطيط والرقابة784

###أ 338,9دار الحيوان2010االقتصادبريرة انجهاماالقتصاد والتنمية785

###أ 956,3اثراء2010االدارةمحمد مفيد ال ياسينالحياة الفكرية في العراق786

###ت 658,56اثراء2008االدارةمحمد عبدالعال التميميتحقيق الدقة في ادارة الجودة787

###ح 001,64دار المريخ للنشر سعودية2008المحاسبةعطية عبدالحيالتكلفة االلكترونية الغراض القياس والتخطيط والرقابة788

###ط 659اثراء2008االدارةطارق شريف يونسادارة العالقات العامة789

###ج 330المسيرة2009االقتصادمحمد الجوهريعلم االجتماع االقتصادي790

###ق 310المريخ1992االحصاء والتر فاندلالسالسل الزمنية791



###ق 310المريخ1992االحصاء والتر فاندلالسالسل الزمنية792

###ق 310المريخ1992االحصاء والتر فاندلالسالسل الزمنية793

###ق 310المريخ1992االحصاء والتر فاندلالسالسل الزمنية794

2008المحاسبةالمجمع العربي  (1)المحاسبة والمعرفة المتعلقة بالمحاسبة 795

جمعية العربية للمحاسبين 

###م 657والقانونين

2008االدارةالمجمع العربيالمعرفة التنظيمية والمعرفة باالعمال796

جمعية العربية للمحاسبين 

###م 657والقانونين

2008االدارةالمجمع العربيالمعرفة التنظيمية والمعرفة باالعمال797

جمعية العربية للمحاسبين 

###م 657والقانونين

###ب 519,5وائل2009االحصاءعبدالحميد البلداوياساليب االحصاء798

###خ 336وائل2007االقتصاد ـ الماليةخالد شحاذة اسس المالية العامة799

###ر 658,15وائل2007االدارة ـ محاسبةمحمد تيسيرالمحاسبة االدارية 800

###م 330دار المريخ للنشر سعودية2010االقتصادجيمس جوارثنياالقتصاد الجزئي801

###ن 330مكتبة الوفاء2010االقتصادنسرين عبدالحميدانا وماركس واالزمة802

###ج 519,5المسيرة2011االحصاءجبار عبد مضحيمقدمة في نظرية االحتماالت803

التقويم االجتماعي للمشروعات804

D.W .PEARCE 

C.A .NASHس 338,7المريخ1994االقتصاد###

###ب 658المريخ2010االدارة رونالد اتش بالوادارة اللوجستيات 805

###ن 519,51وائل2008االحصاءمحمد عبدالعال النعيمياالحصاء التطبيقي 806

###ع 658,4وائل2010االدارةمحمود سليمانالسلوك التنظيمي في منظمات االعمال807

###ح 001,4المريخ2011االحصاءد حمدي طهالنماذج المحددة: بحوث العمليات الجزء االول 808

###ح 001,4المريخ2011االحصاءد حمدي طهالنماذج المحددة: بحوث العمليات الجزء االول 809

###ب 658,3عمان/ البازوري 2012االدارةد بن عنتر عبدالرحمن ادارة الموارد البشرية810

###م 658,4المسيرة2009االدارةمحمد سمير احمداالدارة االستراتيجية وتنمية الموارد البشرية811

###م 338,7وائل2004االقتصادعبدالرسول عبدالرزاق الموسويدراسات الجدوى وتقييم المشروعات812

###ن 657,3دار الحامد2010االدارةاسماعيل يحيىاسس ومبادى المحاسبة المالية الجزء االول813

###ن 657,3دار الحامد2010االدارةاسماعيل يحيىاسس ومبادى المحاسبة المالية الجزء الثاني814

###و 330المسيرة2009االقتصادمحمود حسين الوادي مبادى علم االقتصاد815

###ع 380الحامد للنشر والتوزيع2004االقتصادعبدالعزيو عبدالرحيم سلمانالتبادل التجاري816

###خ 658,2عمان/ البازوري 2009االدارةخالد محمد بني حمداناالستراتيجية والتخطيط االستراتيجي817

###د 658البازوي2010االدارةد زكريا الدوريمبادى ومداخل االدارة ووظائفها818

###ز 310وائل2010االحصاءزياد سليم رمضانالوصفي والتطبيقي والحيوي/ مبادى االحصاء 819

###ع 371,3المسيرة2009عام عبدهللا سعيديالعلوم/ طرائق التدريس 820

###د 658,8دار الكتب والوثائق بغداد2002االدارة ابي سعيدة الديوجيادارة الموارد821

###هـ 330المسيرة2006االقتصادعبدالرحمن الهاشميالمنهج واالقتصاد المعرفي822

###ك 338المريخ1994االقتصادروجر كالركاقتصاديات الصناعة 823

###م 378المسيرة2007د محمد عطا مدنيالتعلم من بعد824

###ك 310المريخ2004االحصاء جورج كانافوسمدخل حديث/ االحصاء للتجاريين 825

###ك 310المريخ2004االحصاء جورج كانافوسمدخل حديث/ االحصاء للتجاريين 826

###ع 658عمان/ البازوري 2008االدارة بشير العالقاالدارة الحديثة 827

###ن 658,3المسيرة2009االدارةعبدالعزيز بدرعولمة ادارة الموارد البشرية 828

###م 658,83وائل2004االدارة محمد ابراهيم سلوك المستهلك829

###م 657,48وائل2008المحاسبةمنير شاكر محمودمدخل صناعة القرار / التحليل المالي 830

###م 310وائل2009االحصاءمحفوظ جودةالتحليل االحصائي831

###ج 330,182عمان/ البازوري 2010االقتصادمناضل الجوارياالقتصاد الرياضي 832



###ج 330,182وائل2009االقتصادد عدنان كريم نجم الديناالقتصاد الرياضي 833

###ج 310المريخ1998االحصاء ريتشارد جونسونالتحليل االحصائيللمتغيرات المتعددة834

###330,12جدارا2008االقتصادفليح حسن خلفالنظم االقتصادية835

###658,4وائل2009االدارة محمد قاسم القريوتيالسلوك التنظيمي 836

###ك658,8المريخ2009االدارةتوماس س كتيرالجزء الثاني/ بحوث العمليات 837

###ش 657المريخ2010المحاسبةريتشارد ترويدرنظرية المحاسبة 838

###ش 657المريخ2010المحاسبةريتشارد ترويدرنظرية المحاسبة 839

###ش 657المريخ2010المحاسبةريتشارد ترويدرنظرية المحاسبة 840

### 657,3اثراء2009المحاسبةرضوان حلوة حنانمبادى المحاسبة المالية841

###ع 658,56وائل2009االدارةعمر وصفي عقيليمدخل المنهجية المتكاملة الدارة الجودة الشاملة842

###658,8عمان/ البازوري 2009االدارةناصر البكريالتسويق االخضر843

###م 658,56وائل2008االدارة محفوظ احمدادارة الجودة الشاملة 844

###ع 658,56المسير2010االدارةعبدالستار العليتطبيقات في ادارة الجودة الشاملة 845

###ب 658,5المريخ1999االدارة الو وداس بيفاادارة االنتاج والعمليات 846

###أ 657,64الحامد للنشر والتوزيع2009المحاسبة الفين اربنترمدخل متكامل/ المراجعة 847

###أ 657,64الحامد للنشر والتوزيع2009المحاسبة الفين اربنترمدخل متكامل/ المراجعة 848

###د 658المريخ2010االدارة جاري ديلراساسيات االدارة849

###م 657المريخ2006المحاسبةروبرت ميجنالمحاسبة اساس لقرارات االعمال الكتاب الثاني850

###ك 337المريخ2010االقتصادموردخان ي كرياتيناالقتصاد الدولي مدخل السياسات851

###ك 337المريخ2010االقتصادموردخان ي كرياتيناالقتصاد الدولي مدخل السياسات852

###ق 338وائل2005االقتصادمدحت القريشياالقتصاد الصناعي853

###ق 338وائل2005االقتصادمدحت القريشياالقتصاد الصناعي854

855

اثر االعالن عن االرباح في سلوك المستثمرين باالتجار 

###ع 332,6322دار الزمان2009االقتصاد ـ الماليةحسام ابراهيم العبدالهباالسالم

856

اثر االعالن عن االرباح في سلوك المستثمرين باالتجار 

###ع 332,6322دار الزمان2009االقتصاد ـ الماليةحسام ابراهيم العبدالهباالسالم

###ف 658,15المريخ2003االدارةفردويستونالجزءالثاني/ التمويل االداري857

###ب 331,124الفاروق2009االقتصادجون بركيسكيف تقتنص فرص العمل الناجحة858

###ب 331,124الفاروق2009االقتصادجون بركيسكيف تقتنص فرص العمل الناجحة859

###ع 658,15اثراء2008االدارةعلي عباس الرقابة االدارية في منظمات االعمال860

###ي 370,1وائل2010عام يوسف قحطانيعلم النفس التربوي861

###ف 338,9دار الكتب والوثائق بغداد2000االقتصادخميس خلوموسالتنمية االقتصادية862

###ط 658,8عمان/ البازوري 2010االدارةحميد الطائيالتسويق الحديث863

###ج 330المسيرة2009االقتصادمحمد الجوهريعلم االجتماع االقتصادي864

###هـ 657,4المريخ2010المحاسبةتشارلز هورنجرنالكتاب االول/ محاسبة التكاليف 865

###أ 330المريخ2010االقتصادمايكل ابدجماناالقتصاد الكلي النظرية والسياسة 866

###أ 330الدار العربية للعلوم2001االقتصادكينيشي اوهي االقتصاد العالمي المرحلة التالية867

###ر 338,7المريخ2008االقتصادمارتين ريكيتساقتصاديات المشروع868

869

تكنولوجيا ادارة الموارد البشرية الحديثة 

###ع 658,3دار زهران2010االدارة عمر وصفي عقيلياالستراتيجيات ـ االقتصاديات

870

تكنولوجيا ادارة الموارد البشرية الحديثة 

###ع 658,3دار زهران2010االدارة عمر وصفي عقيلياالستراتيجيات ـ االقتصاديات

###ع 659عمان/ البازوري 2010االدارةبشير العالقالعالقات العامة الدولية871

###ع 659عمان/ البازوري 2001االدارةبشير العالقتخطيط وتنظيم برامج وحمالت العالقات العامة872

###و 330المريخ1987االقتصادجي هولتز ولسناالقتصاد الجزئي المفاهيم والتطبيقات873



###و 330المريخ1987االقتصادجي هولتز ولسناالقتصاد الجزئي المفاهيم والتطبيقات874

###و 330المريخ1987االقتصادجي هولتز ولسناالقتصاد الجزئي المفاهيم والتطبيقات875

###ت 657,64المريخ2010المحاسبة وليم توماسالمراجعة بين النظرية والتطبيق876

###هـ 658,15المريخ2009االدارةد ليستر اي هيجر المحاسبة االدارية 877

###هـ 658,15المريخ2009االدارةد ليستر اي هيجر المحاسبة االدارية 878

###أ 331المريخ1994االقتصادرونالد اير ترجاقتصاديات العمل879

###ج 658المريخ2009االدارة جيرالد جرينبرجادارة السلوك في المنظمات880

###ج 658المريخ2009االدارة جيرالد جرينبرجادارة السلوك في المنظمات881

###ت 658,15المريخ2008االدارةايفرام تورياننظم دعم االدارة882

###س 657المريخ2009المحاسبةستبنيات. بول ـ ج الكتاب االول/ نظم المعلومات المحاسبية 883

###س 657المريخ2009المحاسبةستبنيات. بول ـ ج الكتاب الثاني/ نظم المعلومات المحاسبية 884

###د 382المريخ2009االقتصادبها جيران الل داسمقدمة التفاقات منظمة التجارة العالمية885

###ك 658,9المريخ2010االدارة كنيث اكجمحوكمة الشركة886

###ك 658المريخ2004االدارةبنجل كنجادارة انشطة االبتكار والتغيير887

###ك 658المريخ2004االدارةبنجل كنجادارة انشطة االبتكار والتغيير888

###أ 658,4المريخ2006االدارةديفيد اندرسوزاالساليب الكمية في االدارة889

###أ 658,4المريخ2006االدارةديفيد اندرسوزاالساليب الكمية في االدارة890

###أ 310المريخ2010االحصاء محمد محمد الطاهر االمامتصميم وتحليل التجارب891

###ش 330,182المريخ1995االقتصادالفا شيانجالطرق االساسية/ االقتصاد الرياضي 892

###ش 330,182المريخ1995االقتصادالفا شيانجالطرق االساسية/ االقتصاد الرياضي 893

###و 658,3المريخ2011االدارةجون ويرنرالكتاب االول/ تنمية الموارد البشرية 894

###و 658,3المريخ2011االدارةجون ويرنرالكتاب االول/ تنمية الموارد البشرية 895

###ج 330,12المريخ1994االقتصاديةبول جريجوريالنظم االقتصادية المقارنة896

###ج 330,12المريخ1994االقتصاديةبول جريجوريالنظم االقتصادية المقارنة897

###ج 330,12المريخ1994االقتصاديةبول جريجوريالنظم االقتصادية المقارنة898

###ج 330,12المريخ1994االقتصاديةبول جريجوريالنظم االقتصادية المقارنة899

###ج 330,12المريخ1994االقتصاديةبول جريجوريالنظم االقتصادية المقارنة900

###ف 4المريخ2007االحصاءفاهيد لطفينظم دعم القرارات901

###ف 4المريخ2007االحصاءفاهيد لطفينظم دعم القرارات902

###ك 310المريخ2007االحصاءأ نجاة رشيد الكيخبااساسيات االستنتاج االحصائي903

###ك 310المريخ2007االحصاءأ نجاة رشيد الكيخبااساسيات االستنتاج االحصائي904

###ك 658,15المريخ2010االدارةروبرت كليماناتخاذ القرارات الصعبة905

###ك 657المريخ2002المحاسبةدونالد كيسو الجزء الثاني/ المحاسبة المتوسطة 906

###ف 657,48المريخ2011المحاسبةجورج فوسترتحليل القوائم المالية907

###ف 657,48المريخ2011المحاسبةجورج فوسترتحليل القوائم المالية908

###م 658,5المسيرة2007االدارةعبدالستار محمد العليالتخطيط والسيطرة على االنتاج والعمليات 909

###ق 658,4وائل2009االدارةمحمد قاسم القريوتيالسلوك التنظيمي910

###م 658,11المريخ1999االدارةجاك مريديثادارة المشروعات 911

###م 658,11المريخ1999االدارةجاك مريديثادارة المشروعات 912

###م 658,11المريخ1999االدارةجاك مريديثادارة المشروعات 913

###ش 515المريخ2009االحصاءستفن شاورياضيات التمويل واالستثمار 914

###أ 658,8المريخ2010االدارةتوني ارنولدمقدمة الدارة المواد915

###ي 370,1وائل2010عام يوسف خطمانيعلم النفس التربوي916

###ف 658,8المسيرة2008االدارة مؤيد الفضلمدخل الى االساليب الكمية في التسويق917



###ن 310وائل2008االحصاء محمد عبدالعال النعيمياالحصاء التطبيقي 918

###ع 658,4وائل2005االدارةمحمود سلمان السلوك التنظيمي في منظمات االعمال919

###أ 658,15المريخ1983االدارة عبدالعزيز محمود االمامالموازنات التخطيطية كاداة للرقابة920

###س 380عالم الكتب الحديثة2010االقتصادخالد محمد السواعيالتجارة الدولية النظرية وتطبيقاتها921

###ز 310وائل2010االحصاءزياد سليم رمضانمبادى االحصاء الوصفي والتطبيقي والحيوي922

###هـ 658,4المريخ2008االدارةشارلز هلاالدارة االستراتيجية مدخل متكامل923

###ف 330,956عالم الكتب الحديثة2010االقتصادفليح حسن خلفالعولمة االقتصادية 924

###هـ 338,7دار صفاء2010االقتصادهوشيار معروفدراسات الجدوى االقتصادية 925

###ع 658,4المسيرة2010االدارةغسان عيسى العمرينظم المعلومات االستراتيجية926

###س 332زهران2008االقتصاد ـ الماليةجميل السعوديادارة المؤسسات المالية المتخصصة927

###س 332زهران2008االقتصاد ـ الماليةجميل السعوديادارة المؤسسات المالية المتخصصة928

###س 332زهران2008االقتصاد ـ الماليةجميل السعوديادارة المؤسسات المالية المتخصصة929

###س 332زهران2008االقتصاد ـ الماليةجميل السعوديادارة المؤسسات المالية المتخصصة930

###ج 310الجهاز المركزي لالحصاء2007االحصاءالجهاز المركزي المجموعة االحصائية السنوية 931

###ع 336زهران2008مالية ـ اقتصادعادل فليح العليمالية الدولة932

###ع 336زهران2008مالية ـ اقتصادعادل فليح العليمالية الدولة933

###ع 658,15زهران2008االدارةعلي حسيننظرية القرارات االدارية934

###ع 658,15زهران2008االدارةعلي حسيننظرية القرارات االدارية935

###ع 658,15زهران2008االدارةعلي حسيننظرية القرارات االدارية936

###ع 658,15زهران2008االدارةعلي حسيننظرية القرارات االدارية937

###أ 809,93دار الفاروق2007ويندي اتلوفن كتابة خطابات التعريف938

###ج 310الجهاز المركزي لالحصاء2007االقتصادالجهاز المركزي لالحصاءالسلعة السلعية واالوزان للرقم القياسي939

###ج 310الجهاز المركزي لالحصاء2007االقتصادالجهاز المركزي لالحصاءالسلعة السلعية واالوزان للرقم القياسي940

###ج 310الجهاز المركزي لالحصاء2007االقتصادالجهاز المركزي لالحصاءالسلعة السلعية واالوزان للرقم القياسي941

###ج 310الجهاز المركزي لالحصاء2009االحصاءالجهاز المركزي لالحصاء2008المسح البيئي لنشاط الخدمات الطبية في العراق السنة 942

###ج 380,1دار الفاروق2011االقتصادبنجامين جيالالمناورات التجارية943

###ج 380,1دار الفاروق2011االقتصادبنجامين جيالالمناورات التجارية944

###م 350وائل2011االدارة محمد عبدالفتاح ياغرمبادى االدارة العامة945

###ش 330وائل2009االقتصادخالد توفيق الشمريمدخل الى علم االقتصاد  التحليل الجزئي والكلي946

###ش 330وائل2009االقتصادخالد توفيق الشمريمدخل الى علم االقتصاد  التحليل الجزئي والكلي947

###م 658,084الفاروق2001االدارةجيمس موريل فن قراءة السوق948

###ق 340وائل2011االدارةحمدي القبيالتالوجيز في القضاء االداري949

###م 658,15المكتب الجامعي الحديث2009االدارةمحمد عباس بدويالمحاسبة االدارية ودراسات الجدوى االقتصادية950

###م 658,8دار الفاروق2008االدارةمالكوم ماكدونالدادارة كبار العمالء 951

###س 658,4المكتب الجامعي الحديث2009االدارةشعبان علي حسين السيسيالسلوك التنظيمي بين النظرية والتطبيق952

###س 658,4المكتب الجامعي الحديث2009االدارةشعبان علي حسين السيسيالسلوك التنظيمي بين النظرية والتطبيق953

###م 657,48المكتب الجامعي الحديث2009المحاسبةمحمد عباس بديويالمحاسبة وتحليل القوائم المالية 954

###م 657,48المكتب الجامعي الحديث2009المحاسبةمحمد عباس بديويالمحاسبة وتحليل القوائم المالية 955

###أ 001,4وائل1999االحصاءد ابراهيم نائببحوث العمليات خوارزميات وبرامج حاسوبية956

###330,182وائل2000االقتصادعدنان كريم نجم الدين سؤال وجواب في االقتصاد الرياضي250سلسلة 957

###م 657,3المكتب الجامعي الحديث2008المحاسبة محمد عباس بديويمدخل نظم المعلومات/ المحاسبة المالية 958



###م 657,3المكتب الجامعي الحديث2008المحاسبة محمد عباس بديويمدخل نظم المعلومات/ المحاسبة المالية 959

###ق 070دار الفاروق2009عام باتريك فورسيتفن كتابة التقارير والعروض الترويجية960

###ق 070دار الفاروق2009عام باتريك فورسيتفن كتابة التقارير والعروض الترويجية961

###ك 158,02دار الفاروق2009جوديت كاتزكن كبيرا962

###ك 158,02دار الفاروق2009جوديت كاتزكن كبيرا963

###ن 310وائل2008االحصاء محمد عبدالعال النعيمياالحصاء التطبيقي 964

###ن 310وائل2008االحصاء محمد عبدالعال النعيمياالحصاء التطبيقي 965

###د 657,64المكتب الجامعي الحديث2009المحاسبةكمال الدين مصطفى الدهراويدراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعة966

###م 216,985وائل2002االقتصادمحمد شيخونالمصارف االسالمية967

###م 657,3المكتب الجامعي الحديث2011المحاسبةمحمد عباس بديويالمحاسبة المالية968

###م 657,3المكتب الجامعي الحديث2011المحاسبةمحمد عباس بديويالمحاسبة المالية969

###م 657,3المكتب الجامعي الحديث2011المحاسبةمحمد عباس بديويالمحاسبة المالية970

###هـ 658,8دار الفاروق2008االدارةبول ونيك هاجكيف تجري بحوثا تسويقية متميزة971

###ع 614وائل2008عام عبدالقادر عابداساسيات علم البيئة972

###ع 614وائل2008عام عبدالقادر عابداساسيات علم البيئة973

###ع 614وائل2008عامعبدالقادر عابداساسيات علم البيئة974

###س 332,642الفاروق2008االقتصادمايكل سنبر(101)        درس مستفاد لالستثمار في بورصة ووستريت  975

###س 332,642الفاروق2008االقتصادمايكل سنبر(101)        درس مستفاد لالستثمار في بورصة ووستريت  976

###د 657المكتب الجامعي االحديث2009المحاسبةكمال الدين مصطفى الدهراوينظم المعلومات المحاسبية في ظل تكنولوجيا المعلومات977

نظم المعلومات المحاسبية في ظل تكنولوجيا المعلومات978

كمال الدين مصطفى 

###د 657المكتب الجامعي االحديث2009المحاسبةالدهراوي

979

في ادارة التكلفة الغراض قياس تكلفة االنتاج 

###657,4المكتبالجامعي الحديث2008المحاسبة عطية عبدالحسن مرعيوالخدمات والتخطيط والرقابة

مبادء المحاسبة المالية980

احمد حسين علي 

###657,3المكتبالجامعي الحديث2011المحاسبة حسين

مبادء المحاسبة المالية981

احمد حسين علي 

###657,3المكتبالجامعي الحديث2011المحاسبة حسين

###ق 658,3وائل2010االدارةمحمد قاسم القريوتيالوجيز في ادالرة الموارد البشرية982

###ق 658,3وائل2010االدارةمحمد قاسم القريوتيالوجيز في ادالرة الموارد البشرية983

###د 658الفاروق2009االدارةروب ديكسونالمهام االدارية 984

###ص 657دار الزمان2011المحاسبةفارس جميل الصرفيالمعايير االمحاسبية الدولية985

###ص 657دار الزمان2011المحاسبةفارس جميل الصرفيالمعايير االمحاسبية الدولية986

###ش 346,57وائل2009االقتصاد تاال سعود الشواالتشريعات التجارية وتشريعات االعمال987

###س 658,15الفاروق2009االدارةروبرت سيناموناالدارة المالية للمنشات التجارية988

###س 658,15الفاروق2009االدارةروبرت سيناموناالدارة المالية للمنشات التجارية989

###ك 382,03الفاروق2007االقتصادكالرك جونقاموس المصطلح الدولية لالعمال التجارية990

###ك 382,03الفاروق2007االقتصادكالرك جونقاموس المصطلح الدولية لالعمال التجارية991

###ح 332,6المكتب الجامعي الحديث2007االقتصادمحمد الحناوياالستثمار في االوراق المالية992

###ح 332,6المكتب الجامعي الحديث2007االقتصادمحمد الحناوياالستثمار في االوراق المالية993

###ع 658,8وائل2007االدارة رضوان المحمود العمرالتسويق الدولي994

###ع 658,8وائل2007االدارة رضوان المحمود العمرالتسويق الدولي995

###658,48زهران2005االدارةجالل عبدة حسناالصول العلمية في القوائم المحاسبية والمالية996

###658,48زهران2005االدارةجالل عبدة حسناالصول العلمية في القوائم المحاسبية والمالية997

###658,48زهران2005االدارةجالل عبدة حسناالصول العلمية في القوائم المحاسبية والمالية998

###658,48زهران2005االدارةجالل عبدة حسناالصول العلمية في القوائم المحاسبية والمالية999

###س 658,3وائل2007االدارة سعاد نائف بريوطيادارةالموارد البشرية###



###س 658,3وائل2007االدارة سعاد نائف بريوطيادارةالموارد البشرية###

###م 657المكتب الجامعي الحديث2008المحاسبة محمد عباس بديويدراسات في قضايا ومشاكل محاسبية معاصرة###

###م 657المكتب الجامعي الحديث2008المحاسبة محمد عباس بديويدراسات في قضايا ومشاكل محاسبية معاصرة###

###م 657المكتب الجامعي الحديث2008المحاسبة محمد عباس بديويدراسات في قضايا ومشاكل محاسبية معاصرة###

###ل 658,4وائل2010االدارة موسى اللوزيالتطور التنظيمي اساسيات ومفاهيم حديثة###

###م 657,3المكتب الجامعي2009المحاسبة عطية عبد الحي مرعياساسيات المحاسبة المالية ###

###م 657,3المكتب الجامعي2009المحاسبة عطية عبد الحي مرعياساسيات المحاسبة المالية ###

###م 657,3المكتب الجامعي2009المحاسبة عطية عبد الحي مرعياساسيات المحاسبة المالية ###

###س 155,2الفاروق2009كريستينا ستيوارتالتعبير عن التراث###

###س 155,2الفاروق2009كريستينا ستيوارتالتعبير عن التراث###

### 131,3الفاروق2007ادوارد سميثثانية للنجاح (60) ###

### 131,3الفاروق2007ادوارد سميثثانية للنجاح (60) ###

###م 332,6وائل2005االقتصادمحمد مطرادارة المحافظ االستثمارية###

###ش 332,6وائل1999االقتصادناظم محمد نوري الشمرياساسيات االستثمار العيني والمالي###

###ش 332,6وائل1999االقتصادناظم محمد نوري الشمرياساسيات االستثمار العيني والمالي###

###ش 332,6وائل2008االقتصادفيصل محمود الشواورةاالستثمار في بورصة االوراق المالية###

###ش 332,6وائل2008االقتصادفيصل محمود الشواورةاالستثمار في بورصة االوراق المالية###

###هـ 658,4المريخ2018االدارة سيد احمد عبد المتعالاالدارة االستراتيجية مدخل متكامل###

###هـ 658,4المريخ2018االدارة سيد احمد عبد المتعالاالدارة االستراتيجية مدخل متكامل###

###ك 658,562المريخ2004االدارةجوزيف كيالداتكامل اعادة الهندسة مع ادارة الجودة الشاملة###

###ي 304,6وائل2010االقتصاديونس حمادي عليمبادى علم الديمقراطية###

###ي 304,6وائل2010االقتصاديونس حمادي عليمبادى علم الديمقراطية###

###ي 304,6وائل2010االقتصاديونس حمادي عليمبادى علم الديمقراطية###

###م 658وائل2007االدارةاحمد العانيقضايا ادارية معاصرة###

###658,4الفاروق2009االدارةبرنارد ماراالدارة االستراتيجية لمستويات االداء###

###658,4الفاروق2009االدارةبرنارد ماراالدارة االستراتيجية لمستويات االداء###

###أ 658الفاروق2008االدارة جون ادير االساسيات السبعة العداد القادة ###

###أ 658الفاروق2008االدارة جون ادير االساسيات السبعة العداد القادة ###

###م 657,3وائل2007المحاسبة محمد مطر مبادى المحاسبة المالية###

###م 657,3وائل2007المحاسبة محمد مطر مبادى المحاسبة المالية###

###م 332زهران2006االقتصادميثم عجامالتمويل الدولي###

###م 332زهران2006االقتصادميثم عجامالتمويل الدولي###

###

دراسة تحليلية  )االستثمار واالزمة المالية العالمية 

###م 332,642المكتب الجامعي الحديث2010االقتصادمحمي محمد سعد(ومقارنة تطبيقية

###

دراسة تحليلية  )االستثمار واالزمة المالية العالمية 

###م 332,642المكتب الجامعي الحديث2010االقتصادمحمي محمد سعد(ومقارنة تطبيقية

###ك 658الفاروق2009االدرة ستيفن كوهيثالعادات الستلفريق العمل الناجح###

###س 658الفاروق2010االدارةريتشار سوانوناالدارة بالنتائج###

###ف 658,403اثراء2009االدارة مؤيد عبدالحسين الفضلاالبداع في اتخاذ القرارات االدارية###

###ف 658,403اثراء2009االدارة مؤيد عبدالحسين الفضلاالبداع في اتخاذ القرارات االدارية###

###م 155,926الفاروق2009انامار فيالسكيف تقلل من الضغوط والصراعات داخل العمل###

###م 155,926الفاروق2009انامار فيالسكيف تقلل من الضغوط والصراعات داخل العمل###

###ج 658الفاروق2007االدارةراي جونسونرئيس مجلس االدارة الفكر والتطبيق###

###م 658,8وائل2009االدارةمحمد ابراهيم عيداناستراتيجية التسويق###

###م 658,8وائل2009االدارةمحمد ابراهيم عيداناستراتيجية التسويق###



###م 658,15المكتب الجامعي الحديث2011االدارة محمد الفيومي محمدالمحاسبة االداريةاالستراتيجية###

###م 658,15المكتب الجامعي الحديث2011االدارة محمد الفيومي محمدالمحاسبة االداريةاالستراتيجية###

###ج 310الجهاز المركزي لالحصاء2009االحصاء الجهاز المركزي لالحصاء2009نتائج االحصاء الصناعي للمنشات الصناعية الكبيرة ###

###ج 310الجهاز المركزي لالحصاء2009االحصاء الجهاز المركزي لالحصاء2009نتائج االحصاء الصناعي للمنشات الصناعية الكبيرة ###

###ج 310الجهاز المركزي لالحصاء2009االحصاء الجهاز المركزي لالحصاء2009نتائج االحصاء الصناعي للمنشات الصناعية الكبيرة ###

###م 330,182وائل2000االقتصادمجيد علي حسيناالقتصاد الرياضي###

###ط 403 ,658وائل2009االدارةمحمد عبد حسين الطائينظم مساندة القرارات باعتماد البرمجية الجاهزة###

###ط 403 ,658وائل2009االدارةمحمد عبد حسين الطائينظم مساندة القرارات باعتماد البرمجية الجاهزة###

###ط 403 ,658وائل2009االدارةمحمد عبد حسين الطائينظم مساندة القرارات باعتماد البرمجية الجاهزة###

###م 658,8دائل2010االدارةمحمد ابراهيم عبيدانالتسويق المباشر والعالقات العامة###

###ع 657المكتب الجامعي الحديث2008المحاسبةعبدهللا عبدالعظيم هاللالمحاسبة في شركات االشخاص واالموال###

###ح 658المكتب الجامعي الحديث2011االدارة ماجد بن عبدهللا الحسناالدارة االلكترونية وبحوث العمل االداري المدرسي###

###غ 658,4وائل2009االدارة طاهر محسن منصور الغالبياالدارة االستراتيجية منظور منهجي متكامل###

###ع 659وائل2010االدارة عبدالباري ابراهيم دزةالعالقات العامة ###

###ع 659وائل2010االدارة عبدالباري ابراهيم دزةالعالقات العامة ###

###ع 659وائل2010االدارة عبدالباري ابراهيم دزةالعالقات العامة ###

###ش 371,3وائل2005االقتصادهدى علي جواد الشمريمناهج اللغة العربية وطرق تدريسها###

###ش 371,3وائل2005االقتصادهدى علي جواد الشمريمناهج اللغة العربية وطرق تدريسها###

###م 001,64وائل2011الحاسباتناصر حسين المفرجي والوسائط المتعددة6,0برمجة الفحول بيسك ###

###م 001,64وائل2011الحاسباتناصر حسين المفرجي والوسائط المتعددة6,0برمجة الفحول بيسك ###

###ط 658,403وائل2009االدارة محمد عبد حسين ال فرج الطائيالمدخل الى نظم المعلومات االدارية###

### ب 658الفاروق2010االدارة فينس بانيالكيف توفر ساعتين على االقل يوميا/اداة ايوم ###

### ب 658الفاروق2010االدارة فينس بانيالكيف توفر ساعتين على االقل يوميا/اداة ايوم ###

###هـ 658,8الفاروق2009االدارةمات هاج التسويق باستخدام الموبايل/ مهارات التسويق الحديثة ###

###ز 658,4وائل2005االدارةحسن علي الزعبينظم المعلومات االستراتيجية###

###ه 372,6الفاروق2007االدارةماري هارتلنالسلسلة العالمية للتنمية البشرية فن االستماع لالخرين###

###م 657المكتب الجامعي الحديث2007المحاسبةمحمد عباس بديويالمحاسبة البيئية###

###م 658,8الفاروق2008االدارةهيلين مييكادارة التسويق ###

###ف 658,5زهران2010االدارةمؤيد الفضلادارة االنتاج والعمليات ###

###ل 382,1الفاروق2011االقتصادكاثرين ليالقواعد الجديدة في التفاوض الدولي###

###ل 382,1الفاروق2011االقتصادكاثرين ليالقواعد الجديدة في التفاوض الدولي###

###ن 658,1وائل2006االدارةد ناجي معالمدخل منهجي تحليلي/ بحوث التسويق ###

###ع 658,7وائل2012االدارة عمر وصفي عقيليادارة المواد والشراء والتخزين من منظور كمي###

###ع 658,7وائل2012االدارة عمر وصفي عقيليادارة المواد والشراء والتخزين من منظور كمي###

###م 301,11الفاروق2008االدارةروبرت مايرادارة المواجهة###

###م 301,11الفاروق2008االدارةروبرت مايرادارة المواجهة###

###ق 658,8وائل2009االدارةمحمد قاسم القريوتيمبادى التسويف الحديث###

###ق 658,8وائل2009االدارةمحمد قاسم القريوتيمبادى التسويف الحديث###

###س 658وائل2008االدارةمؤيد سمير السالمنظرية المنظمة الهيكل والتصميم###

###أ 657,4المكتب الجامعي2009 المحاسبةاحمد حسين علي حسينمحاسبة الزكاة###

###م 658,3وائل2010االدارة محفوظ احمد جودة ادارة الموارد البشرية###

###م 658,3وائل2010االدارة محفوظ احمد جودة ادارة الموارد البشرية###



###ز 332,06وائل2002االقتصادزياد رمضان مبادى االستثمار المالي والحقيقي###

###ز 332,06وائل2002االقتصادزياد رمضان مبادى االستثمار المالي والحقيقي###

###ز 310وائل2010االحصاء زياد سليم رمضانمبادى االحصاء الوصفي والتطبيقي والحيوي###

###ز 310وائل2010االحصاء زياد سليم رمضانمبادى االحصاء الوصفي والتطبيقي والحيوي###

###ز 310وائل2010االحصاء زياد سليم رمضانمبادى االحصاء الوصفي والتطبيقي والحيوي###

###م 332,6وائل2009االقتصادمحمد مطرادارة االستثمارات###

###م 332,6وائل2009االقتصادمحمد مطرادارة االستثمارات###

###خ 657,4وائل2009المحاسبةخالد امين عبدهللاالعمليات المصرفية الطرق المحاسبية الحديثة###

###خ 657,4وائل2009المحاسبةخالد امين عبدهللاالعمليات المصرفية الطرق المحاسبية الحديثة###

###ز 332,1وائل2006االقتصادزيادة رمضاناالتجاهات المعاصرة في ادارة البنوك###

###ز 332,1وائل2006االقتصادزيادة رمضاناالتجاهات المعاصرة في ادارة البنوك###

###د 658,3124الفاروق2009االدارة سابين ديمكرسكيالخطوات السبع للتدريب الفعال###

###س 657,7الفاروق2008المحاسبة كريبسين سمونالمحاسب ودورة في االدارة االستراتيجية ###

###و 006,3الفاروق2008االقتصاديالي ويتبايالذكاء االصطناعي###

###و 006,3الفاروق2008االقتصاديالي ويتبايالذكاء االصطناعي###

### 658,15الفاروق2008االدارةفيليب رامسديناالدارة باالرقام والنسب المئوية###

###س 658,4المريخ2009االدارةجيمس ستوكاالدارة االستراتيجية لالعدادات###

###ب 352,8الفاروق2008االدارة مايكل بروكادارة التراخيص وحقوق الملكية###

###د 659وائل2011االدارةعبدالرزاق محمد الدليمي الهندسة البشرية والعالقات العامة ###

###د 659وائل2011االدارةعبدالرزاق محمد الدليمي الهندسة البشرية والعالقات العامة ###

###د 659وائل2011االدارةعبدالرزاق محمد الدليمي الهندسة البشرية والعالقات العامة ###

###ل 195الفاروق2008دورتي ليدزفن التحدث مع االخرين بلباقة###

###ل 195الفاروق2008دورتي ليدزفن التحدث مع االخرين بلباقة###

###د 657,2المكتب الجامعي الحديث2009المحاسبة كمال الدين مصطفى الدهراويالمحاسبة المتوسطة وفق المعايير المحاسبة المادية###

###د 657,2المكتب الجامعي الحديث2009المحاسبة كمال الدين مصطفى الدهراويالمحاسبة المتوسطة وفق المعايير المحاسبة المادية###

###م 658,71الفاروق2006االدارةمي طوبار B. O. Tدراسة الجدوى ونظام  ###

###ع 330,182وائل2009االقتصادعدنان كريم نجم الديناالقتصاد الرياضي###

###ع 330,182وائل2009االقتصادعدنان كريم نجم الديناالقتصاد الرياضي###

###ج 658,3الفاروق2008االدارة االن جورجتدريس وتطوير فريق العمل###

###ن 336وائل2010االقتصادغازي عبد الرزاق النقاشالمالية العامة تحليل اسس االقتصاديات المالية###

###ن 336وائل2010االقتصادغازي عبد الرزاق النقاشالمالية العامة تحليل اسس االقتصاديات المالية###

###ف 304,4وائل2007االقتصادفوزي عبد سهاونةجغرافية السكان###

###ف 304,4وائل2007االقتصادفوزي عبد سهاونةجغرافية السكان###

###ش 658الفاروق2007االدارةستيفن شاندلر االدارة عن بعد###

###ش 658الفاروق2007االدارةستيفن شاندلر االدارة عن بعد###

###س 657الفاروق2006المحاسبةجون ستيلكيف تكتب التقارير السنوية لعرضها على المساهمين###

###هـ 658الفاروق2009االدارةتي جي هوبنجتون قانون التفكير###

###م 657,3المريخ2010المحاسبةفالتر ميجسالمحاسبة المالية###

###د 657المكتب الجامعي الحديث2009المحاسبةكمال الدين مصطفى الدهراوينظم المعلومات المحاسبية في ظل تكنولوجيا المعلومات###

###أ 658زهران2009االدارةاياد عبدهللا شعبانادارة الجودة الشاملة###

###ق 350دار نسيم2004االدارة موسى قاسم القريوتياساسيات االدارة الحديثة###

###س 658,8دار االعصار العلمي2010االدارة ا سمر توفيق صبرة (مدخل معاصر  )مبادى التسويق ###

###أ 658الفاروق2008االدارة بيل كايود اجلياسراء االدارة الذكية لشركة ديزني العالمية ###

###ب 658,8الدار الجامعية االسكندرية2002االدارة ثامر ياسر البكريادارة التسويق ###



###د 330الفاروق2008االقتصاد كريج ديبكن االقتصاد الجزئي###

###ب 001,64دار حمورابي2005الحاسبات نضال البزماالكسس###

###ع 658زهران2009االدارة عمر وصفي عقيليتكنولوجيا ادارة الموارد البشرية ###

###خ 332,1وائل2011االقتصادخالد امين عبدهللاادارة العمليات المصرفية المحلية والدولية###

###ج 310الجهاز المركزي لالحصاء2008االحصاءاالجهاز المركزي لالحصاءالتحليل الشامل لالمن الغذائي والفئات الهشة###

###ج 310الجهاز المركزي لالحصاء2010االحصائيةالجهاز المركزي لالحصاءالمجموعة االحصائية السنوية###

###310الجهاز المركزي لالحصاء2009االحصاءالجهاز المركزي لالحصاءتقويم احصاءات النوع االجتماعي في العراق###

###ز 001,64مكتبة الجامعة الشارقة2011زياد محمد عبوداساسيات الحاسوب واالنترنيت###

###ص 001,4وائل2009محمد عبدالفتاح الصرفيالدليل التطبيقي للباحثين/ البحث العلمي ###

###ص 001,4وائل2009محمد عبدالفتاح الصرفيالدليل التطبيقي للباحثين/ البحث العلمي ###

###م 658,8وائل2004االدارةمحمد ابراهيم عيداناالخضر والبيئي/ التسويق االجتماعي ###

###م 658,8وائل2004االدارةمحمد ابراهيم عيداناالخضر والبيئي/ التسويق االجتماعي ###

###غ 174وائل2010االقتصادطاهر محسن محمودالمسؤلية االجتماعية واخالقيات االعمال###

###غ 174وائل2010االقتصادطاهر محسن محمودالمسؤلية االجتماعية واخالقيات االعمال###

###ع 001,4وائل2010عبداالمير خلف حسينطرق التشفير للمبتدئيين###

###م 658,203وائل2010االدارةمحمد عبدالفتاح ياغياتخاذ القرارات التنظيمية###

###م 658,203وائل2010االدارةمحمد عبدالفتاح ياغياتخاذ القرارات التنظيمية###

###م 658,203وائل2010االدارةمحمد عبدالفتاح ياغياتخاذ القرارات التنظيمية###

###م 510المكتب الجامعي الحديث2010االحصاءمحمود علي متولياالحصاء االحتمالي وبحوث العمليات###

###م 510المكتب الجامعي الحديث2010االحصاءمحمود علي متولياالحصاء االحتمالي وبحوث العمليات###

###هـ 350,1دار الفاروق2008االدارةجيني هيلقانون التفكير###

###د 658الفاروق2006االدارة الكسندر ديفيدسونالمضاربة في البورصة ###

###د 82’338الفاروق2010االقتصادهنري ديوبرفقواعد اللعب مع الكبار###

###د 82’338الفاروق2010االقتصادهنري ديوبرفقواعد اللعب مع الكبار ###

###ر 338,83الفاروق2010االقتصادويليام رانكوحلول الشراكة الناجحة###

###ر 338,83الفاروق2010االقتصادويليام رانكوحلول الشراكة الناجحة###

###ك 001,5الفاروق2007عامجون كيلر كيف تتعامل مع وسائل االعالم###

###ب 346الفاروق2008ااالقتصادمالكوم بيركين بناء الشركات المتكاملة  ###

###ل 515دار المريخ للنشر سعودية2011االحصاء الحسن عبدهللا باشيرة الرياضيات االساسية وتطبيقاتها###

###و 310الجهاز المركزي لالحصاء2005االحصاء الجهاز المركزي لالحصاءالمجموعة االحصائية السنوية ###

###س 310دار الكتب والوثائق بغداد2008االحصاءلمياء جاسم محمد السامرائيالوسائل االحصائية ###

###أ 658وائل2011االدارة الياي بت ساميالخيارات االستراتيجية لنمو المؤسسة ###

###أ 658وائل2011سياحةالياي بت ساميالخيارات االستراتيجية لنمو المؤسسة ###

###أ 658وائل2011االدارة الياي بت ساميالخيارات االستراتيجية لنمو المؤسسة ###

###و 110الجهاز المركزي لالحصاء2009وزارة التخطيط2009المراة والرجل في العراق قضايا واحصاءات ###

###أ 658,85دار الفاروق2008االدارة محمد عمر مؤمن فن التفاوض ديفيد اوليفر ###

###م 001,46وائلD r  CULLANAR2010الكترونيات الحاسوب ###

###658,019الفاروق2009االدارة تيد سكوت االسطورة الناجحة5 الى 9من ###

(مدخل حديث)التمويل الدولي ###

###ع 332دار الكتب والوثائق بغداد2009االقتصادعبدالكريم جابر العيساوي(مدخل حديث)التمويل الدولي ###



###ع 332دار الكتب والوثائق بغداد2008االقتصادعبدالكريم جابر العيساوي(مدخل حديث)التمويل الدولي ###

###ك 658,045الفاروق2008االدارةريتشارد كولمان ساعة انتاج24ادارة شركات العمل المتواصل ###

###ك 658,045الفاروق2008االدارةريتشارد كولمان ساعة انتاج24ادارة شركات العمل المتواصل ###

###م 658,3الفاروق2008االدارةاالن مامفوردفن صناعة المديرين الجدد###

###ن 658,4092الفاروق2007االدارة روبرت نيوشلالقائد/ مهارات االدارة الحديثة ###

###هـ 155,2الفاروق2009عامفيونا هارلودالخطوات السبع العادة اكتشاف الذات###

2000االقتصاد جون كينيث جالبريتتاريخ الفكر االقتصادي الماضي صورة الحاضر###

المجلس الوطني للثقافة 

###ج 330,182والفنون واالداب

###ن 515اليرموك2002نزار حسين الناصح الناصح في معجم الرياضيات ###

###ن 515اليرموك2002نزار حسين الناصح الناصح في معجم الرياضيات ###

###خ 336وائل2003االقتصادخالد شحاذة الخطيب اسس المالية العامة###

###ع 368الجامعة المستنصرية2006االقتصادعبدالكريم عبداللطيف ادارة الخطر والتامين###

###657,42المستقبل2008المحاسبة نصيف جاسم محمدمحاسبة التكاليف المتقدمة ###

###آ 301الميمان2004جوزيف اوكونرN L Pمدخل الى البرمجة اللغوية العصبية      ###

###ج 320دار النهضة2008ناظم عبدالواحد الجاسور موسوعة المصطلحات السياسية والفلسفة والدولية###

###ج 320دار النهضة2008ناظم عبدالواحد الجاسور موسوعة المصطلحات السياسية والفلسفة والدولية###

###824ع  338,74بيت الحكمة2001االقتصادعماد عبداللطيف سالمالدولة والقطاع الخاص في العراق###

###824ع  338,74بيت الحكمة2001االقتصادعماد عبداللطيف سالمالدولة والقطاع الخاص في العراق###

###384م  338,956دار الكتب والوثائق بغداد2001االقتصادمحمد طاقةالعولمة االقتصادية ###

###524و  310وزارة التخطيط2011االحصاء (العراق )وزارة التخطيط 2011لوزارة التخطيط / الكتاب السنوي االول ###

###

سياسات االقراض وسبل تطويرها في المصارف 

###849ش  332,4مطبعة العزة2006االقتصادصادق راشد حسين الشمريالعراقية الواقع واالفاق والمستقبل

###499ق  658عمان االردن2002االدارة محمد قاسم القريوتياالدارة المقارنة الحديثة ###

###288س  657,42جامعة بغداد2007المحاسبة سالم محمد عبودادارة التكاليف في النشاط المصرفي###

###384م  657,3المكتب الجامعي الحديث2008المحاسبة محمد عباس بديويالمحاسبة المالية مدخل نظم المعلومات###

###ع 242 910انهار دجلة2004سياحةعبدالحميد  عبادةالعقد الالمع باثار بغداد والمساجد والجوامع###

###744من  338,956بيت الحكمة2002االقتصادعوني محمد الفخريالتنظيم القانوني للشركات متعددة الجنسية والعولمة###

###223ص  330بيت الحكمة2002االقتصاديةصباح عبدالرحمن النشاط االقتصادي ليهود العراق###

###389ج  336دار ابن االثير2008االقتصادسرمد كوكب الجميلالموازنة العامة للدولة###

###824ع  216,985دار ابن االثير2007االقتصاد عمار مجيد كاظمرؤية جديدة للنظام االقتصاد االسالمي###

###995ن  658,4092الفاروق2007االدارةروبرت نيوشلالقائد/ مهارات االدارة الحديثة ###

###249و  510جامعة بغداد2007االحصاءمنير محمود الوتريمصطلحات الرياضيات في التعليم العام ###

###و 418,4الفاروق2006عامجوردن وايزايت كيف تقرا بسرعة وتسترجع اسرع###

###و 658,15المريخ2009االدارة فرد ويستونالجزء الثاني/ التمويل االداري ###

###MacroeconomicsCampbell R Conrel2005االقتصاد

Mc Grow - hill 

New York339 M 226###

###

Modem portfoliotheory and 

inrestment Analysis E dwin  J Etton2003االقتصادJohan wily  U S A332,6 E 47###

###

Food and Agriculture Transititvity in 

the ag of World EconomyRahman Hassan Ali2008االقتصادknorus Moscow338,1 R238###

###Charles Henry Brase2003االحصاء

Hongton New 

York519,5 B 727###

###Essential of Investments Zvi Bodie 2001االقتصاد

Mc Grow - hill 

New York332,6 B 563###

###Essential of Investments Zvi Bodie 2001االقتصاد

Mc Grow - hill 

New York332,6 B 563###



###Contemporary InvestmentsDouglas Hearut2001االقتصاد

Harcourtpube 

New York332,6 H 327###

###International EconomicsDennis R Applyard2006االقتصاد

Mc Grow - hill 

New York337 A77###

###Marco EconomicSpaul A Samual Son2001االقتصاد

Mc Grow - hill 

New York339 S 255###

###International InvestmentBruno Solnik2000االقتصاد

Addison Weslcy 

New York332,673 S 52###

###The Economics of helth and health care

Sheman 

Falland2001االقتصاد

pretic Hall New 

Jersy

338,33621 F 

65###

###Essential of Investments Zvi Bodie2001االقتصاد

Mc Grow - hill 

New York332,6 B 563###

###Managemental economics Ianm . Dobbs1999االقتصاد

University press 

Oxford338.5024658 D 627###

###MacroeconomicsJames E . CLARK 2002االقتصاد

Houghton _ 

Mifflin New york339 C 525###

###Commercial CorrespondenceA . A SHLEY2008االقتصاد

University press 

Oxford380 A 745 ###

###Real AnalsisJohan . M. Howie2001االحصاءSpingev Londan515 H 699###

###CalculustiRon larson2002االحصاء

Houghton _ New 

york515 L 277###

###Statistics in managementAndrew met callfe2000االحصاءArnold Landon519.5 m 372###

###898س  310بغداد الجامعة المستنصرية1977االحصاءسليم ذياب عبدالكريممقدمة فياالحصاء القسم االول###

###445أ 001,4دمشق الطبعة الجديدة1984امحمد ضوح االفرسالمنهج وطرائق البحث في علم االجتماع###

###23أ 301,32بيروت دار النهضة العربية1980فتحي محمد ابو عيانةجغرافية السكان ###

1989د عبدهللا الحمد الفريجيعلم السكان ###

االسكندرية دار المعرفة 

###245خ  301,32الجامعية

###694م 301,32بيروت دار النضال للنشر1985المعهد العربي للتدريبالخصائص الديمقراطية للشعب العربي الفلسطيني###

###254ن  310بغداد مطبعة التعليم العالي1985االحصاء عبدالمجيد حمزة الناصراالستدالل االحصائي###

###243ر  001,64بغداد المكتبة العالمية1985رافت عدسالميكروكومبيوتر- مصطلحات الكومبيوتر ###

1993االقتصاداالن بونيهرؤية جديدة للنظام االقتصاد االسالمي###

الكويت المجلس الوطني 

###ب 999 301,1للثقافة والفنون

###ن 298 001,4الكويت  مطابع الوطني1978االقتصاددنبيل عليالثقافة العربية وعصر المعلومات###

###958ف 341,481االردن دار الحامد2001عام فيصل شطناويحقوق االنسان والقانون الدولي االنساني###

###ك 949 303,4سوريا وزارةالثقافة1994االقتصادادوارد كورنيش (مقدمة في فن وعلم  )المستقبلية ###

###286ج  300سوريا جامعة دمشق1988االقتصادجامعة دمشقتاريخ الفلسفة الحديثة###

###658أ 001,4عمان دار الفكر1983االحصاءاحمد جمال ظاهرالبحث العلمي الحديث###

###259غ  216,985االردن مؤسسة النورين1993االقتصاد االسالميغازي عنايةاصول العالية العامة االسالمية###

###248ع 336مصر مؤسسة الثقافة1983االقتصادعادل احمد حسنيناقتصاديات المالية العامة###

1982االحصاءاحسان محمد الحسنطرق البحث االجتماعي###

العراق الجامعة 

###ح 48 001,4المستنصرية

###299ع  216دمشق دار السالم2008االقتصاد االسالمياسامة عبدالحميد العانيالتكافل االجتماعي في عصر االسالم###

###297ن  001,4سوريا جامعة دمشق1989االحصاءنايف بلوزمناهج البحث في العلوم االجتماعية###

###238م 001,4بغداد الجامعة التكنولوجية1985االحصاءمازن بكر عادلبحوث العمليات واالدارة الهندسية###

###923ج 310العراق وزارة التخطيط1985االحصاء الجهاز المركزي لالحصاءالمجموعة االحصائية السنوية###



###923ج 310العراق وزارة التخطيط1985االحصاء الجهاز المركزي لالحصاءالمجموعة االحصائية السنوية###

###923ج 310العراق وزارة التخطيط1985االحصاء الجهاز المركزي لالحصاءالمجموعة االحصائية السنوية###

###923ج 310العراق وزارة التخطيط1985االحصاء الجهاز المركزي لالحصاءالمجموعة االحصائية السنوية###

###923ج  310العراق وزارة التخطيطد تاالحصاء الجهاز المركزي لالحصاءاحصاءات الجهاز المركزي لالحصاء###

###969ص  216االردن دار ابن حزم1997عام هشام العوضياالسالميون الحوار مع العلمانية والدولة###

###242ع  216االردن دار ابن الحزم1997االقتصادعبداللطيف بن عبدهللاااليجاز في مبادى االقتصاد االسالمي###

###945ب  001,53سوريا وزارة الثقافة1991االحصاءجون ر بيرسمقدمة الى نظرية المعلومات###

###599ح  01,64مصر مكتبة مدللولي1994االحصاءحسين حسن بركاتاساسيات استخدام برنامج الجداول االلكترونية###

###828س  311الموصل وزارة التعليم1985االقتصادمحمد ازهر سعيداستخدامات االرض بين النظرية والتطبيق###

###449ب  310دار النهضة1964االحصاءمحمد عبدالرحمن البدريمبادى الطرق االحصائية###

###299ر  311العراق بيت الحكمة1989االقتصادمنصور الراويدراسات في السكان والتنمية في العراق###

###299ر  311دار الموصل للكتب1991االقتصادمنصور الراويدراسات في السكان والعمالة والهجرة###

###299ر  311دار الموصل للكتب1991االقتصادمنصور الراويدراسات في السكان والعمالة والهجرة###

1983االحصاءمحمد عاطف غيثتصميم البحثاالجتماعي###

االسكندرية دار المعرفة 

###74ع  001,4الجامعية

###229ص  216سوريا جامعة دمشق1987االقتصاد االسالميعبدالرحمن الصابوني(2ج )المدخل لدراسة التشريع االسالمي ###

###243ع  216لبنان مركز دراسات الوحدة1997االقتصاد عبدالحميد ابراهيميالعدالة االجتماعية والتنمية في االقتصاد االسالمي###

###244ع  001,4بغداد وزارة التعليم1988االحصاءعبد ذياب جزاعبحوث العمليات ###

###244ع  001,4بغداد وزارة التعليم1988االحصاءعبد ذياب جزاعبحوث العمليات ###

###282ف  001,4العراق الكلية العسكرية1987االحصاءهنيلير. اس . اف ( 2ج)مقدمة بحوث العمليات ###

###244ع  001,4العراق وزارة التعليم1987االحصاءعبد ذياب جزاعبحوث العمليات ###

###722ع  657العراق جامعة بغداد2001المحاسبة عبدالفتاح امين حسنالمحاسبة المتوسطة###

###

علم االجتماع والمنهج العلمي دراسة في طرائق البحث 

1983عامد محمد علي محمدواساليبه

اسكندرية دار المعرفة 

###658م  380,072الجامعية

2000محاسبة د رياض العبدهللانظرية محاسبية###

جامعة الموصل دارالكتب 

###288ع  657للطباعة

###294ز  150,7الموصل دار الكتب1999عامكامل علوان الزبيديعلم نفس التوافق###

###248ع  38,1الكويت عالم المعرفة1990عامعبداللطيف محمد(دراسة نفسية)ارتقاء القيم ###

###589ل 665,5لبنان معهد النفط العربي1986االقتصادوليم لسليرمبادى تكرير النفط للتقنيين###

###أ 542 519,5العراق بيت الحكمة1989االحصاءامير حنا االحصاء الرياضي###

1992االحصاءعادل احمد هدونظرية القرار االحصائية ###

العراق الجامعة 

###ع 287 519,5المستنصرية

###س 444 519العراق وزارة التعليم1985االحصاءعلي محمد صادقمبادى التحليل العددي ###

###س 444 519العراق وزارة التعليم1985االحصاءعلي محمد صادقمبادى التحليل العددي ###

###س 444 519العراق وزارة التعليم1985االحصاءعلي محمد صادقمبادى التحليل العددي ###

###ي 257 519 موسكو دار مير للطباعة1982االحصاءياجلوم- ا مكتبة الرياضيات الحديثة###

1976محاسبة- االحصاء جورج حبيب حنين (2ج  )الرياضيات المالية ###

العراق الجامعة 

###ج 943 513,93المستنصرية

###أ23 301,32بيروت دار النهضة العربية2000االحصاء فتحي محمد ابو عيانةدراسات في علم السكان###

###ش 94 519نيويورك دار ماكجرو1981االحصاء فرانس شيدسلسلة ملخصات شوم نظريات ومسائل ###

###هـ 998 519االردن مركز الكتب االردنيد تاالحصاءبول هويلمبادى الرياضيات ###

###م 494 510العراق وزارة الصحة1977االحصاءمديرية االحصاءالبوصلة االحصائية###

1986عامسيد عبدهللا الجميليتاريخ الدولة العربية االسالمية###

العراق الجامعة 

###ج 547 320المستنصرية



1988عاممحمد علي محمدعلم االجتماع والمنهج العلمي ###

االسكندرية دار المعرفة 

###م 384 301الجامعية

1986عامسيد عبدهللا الجميليتاريخ الدولة العربية االسالمية###

العراق الجامعة 

###ج 547 320المستنصرية

###د 252 320مصر مؤسسة الثقافة1978محمد السعيد الدقانالمنظمات الدولية ###

###أ 445 301سوريا جامعة دمشق1990عاممحمد صقورج االخرسعلم االجتماع الصناعي###

###ب 298 519,5نيويورك دار ماكجرو1981االحصاءجوردن بانكروفتالرياضيات واالحصاء للدراسات الحماسية###

###د 223 519,7الموصل وزارة التعليمد تاالحصاءفخري الدباغاختيار المصفوفات المتتابعة###

###د 223 519,7الموصل وزارة التعليمد تاالحصاءفخري الدباغاختيار المصفوفات المتتابعة###

###خ 278 001,64الموصل وزارة التعليم1989خالد عبدالرحمنالبرمجة والتحليل العددي###

###ب 372 ,519بالد تاالحصاءهاريبوالردالرياضيات التطبيقية ###

1986عامرشيد عبدهللاتاريخ الدولة العربية االسالمية###

العراق الجامعة 

###ج 898 320المستنصرية

###ب 529 512,9الموصل وزارة التعليم1987موريس بستوناالحصاءمبادى استخدام المصفوفات في االقتصاد###

679ل  512,2مصر دار المعارف1969االحصاء لطفي هندياالحصاء التجريبي ###  ###

###ز 624 519الكويت دار المعرفة1991االحصاءزكريا عبد الحميد(تطبيقات اقتصادية وادارية  )رياضيات ###

###ك 592 511,8سوريا جامعة دمشق1988االحصاءممدوح الخطيب الكرانيالرياضيات العالية ###

###949خ  320العراق دار الراشد1982عامخيرية عبد الصاحبالفكر القومي العربي في المغرب العربي ###

###م 343 519,5العراق جامعة البصرةد تاالحصاء جعفر سلمانمبادى االحصاء###

###ن 349 320بغداد مطبعة منير1984عامنجدة فتحي صفوةالعراق###

###و 894 519,2بال1976االحصاءوليد عبدالحميدنظرية االحتماالت ###

### س 262 519,52االسكندرية دار الكتب1971االحصاء احمد عبادة سرحانمقدمة العينات###

###ل 254 519,4العراق جامعة البصرة1988االحصاءاتكسون. كندال اي مقدمة في التحليل العددي ###

1988االحصاءعدنان شمخي جابر مقدمة في بحوث العمليات ###

وزارة التعليم العالي بيت 

###ع 492 001,4الحكمة

دتاالحصاءفرايند. ا . جو مبادى االحصاء الحديث###

وزرة التعليم العالي 

###ف 429 519الجامعة المستنصرية

###م 384 519جامعة دمشق1985االحصاء محمد سرحاندمة في المنطق الرمزي###

1982عامصفوج االخرس( 2ج  )علم االجتماع العام ###

دمشق مطابع مؤسسة 

###أ 445 301الوحدة

###388ل  320بغداد1985عامجعفر الخياطاربعة حروف من تاريخ العراق الحديث###

2006عامميشيل توما سيللوالثقافة والمعرفة البشرية###

الكويت شركة مطابع 

###982ل  320المجموعة الدولية

2003عاممجموعة قاسم عبدهللاسيكولوجية الذاكرة قضايا واتجاهات###

الكويت شركة مطابع 

###م 384 301,1المجموعة الدولية

###ج 228 303,3القاهرة الدار الدولية للنشر1989عامجاردنر. جون و التمييز الموهبة والقيادة###

###ج 228 303,3القاهرة الدار الدولية للنشر1989عامجاردنر. جون و التمييز الموهبة والقيادة###

###48ح 331,11العراق وزارة التعليم العالي1982احسان محمد الحسنالموارد البشرية###

###244ع  001,4بغداد وزارة التعليم العالي1988االحصاءعبد ذياب جزاعبحوث العمليات ###

1989فتحي محمد ابو عيانةجغرافية السكان ###

االسكندرية دار المعرفة 

###43أ  301,32الجامعية

###ب 223 519وزارة التعليم العالي بغداد1984االحصاءعمانوئيل بارزننظرية االحتماالت الحديثة ###

###ب 223 519وزارة التعليم العالي بغداد1984االحصاءعمانوئيل بارزننظرية االحتماالت الحديثة ###

1979االحصاءد علي عزيز عليالرياضيات المنتهية ###

وزارة التعليم العالي 

###89ع  519الجامعة المستنصرية



1979االحصاءد علي عزيز عليالرياضيات المنتهية ###

وزارة التعليم العالي 

###89ع  519الجامعة المستنصرية

1989االحصاءخالد عبد الرحمن البرمجة والتحليل العددي###

وزارة التعليم العالي 

###خ 278 001,64الجامعة المستنصرية

###982ل  001,4سوريا جامعة دمشق1989االحصاء ليلى داود البحث العلمي###

###842ش  001,4االردن دار مجدالوي2007االحصاء حامد سعد الشمريمدخل الى بحوث العمليات ###

###ج 228 303,3مصر الدار الدولية للنشر1989عامجاردنر. جون و التمييز والموهبة والقيادة###

###ك 492 301الكويت عالم المعرفة1999عامايان كريبالنظرية االجتماعية ###

###م 569 320الكويت عالم المعرفة1978عاممسعود ظاهرالنهضة العربية والنهضة اليابانية###

###The Analysis Of VarianceHenry Schaffs1959االحصاء

New York J0han 

Wiley519,535 S316###
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###Fixed - Income securitiesLionel martelin2003 االقتصاد U.K.  Wiley332.632 M367###

###Fixed - Income securitiesLionel martelin2003 االقتصاد U.K.  Wiley332.632 M367###

###Fundamentals of Actuarial MathemeticsDavid promisllow 2010االقتصاد U.K.  Wiley368.01 p 76###

###

Essentials of payroll management 

and Accounting Steven M. Bragg 2003االدارةUSA John Wiley658.321 B 72###

### Analysis of financial data Gary Koop 2006االقتصادEngland  wiley332.1519 k 67###

###Prineples of AuditingO. Ray whit tirgon 2008المحاسبة

new york Mc 

Graw - Hill657.45 W 39###

###Behavoural Financewilliam forbos 2009االقتصاد U.K.  Wiley332.6019 f 68###

###Behavoural Financewilliam forbos 2009االقتصاد U.K.  Wiley332.6019 f 68###

### financial institutions markets moneyDavids . Kidwell2008االقتصادUSA  Wiley332 k 428###



### financial institutions markets moneyDavids . Kidwell2008االقتصادUSA  Wiley332 k 428###

###Business planning and control Bruce Bowhill 2008االدارةEngland  wiley658.4012 B684###

###Discrete mathematicsDOUglas E. Ensley 2006االحصاءUSA  Wiley551.1 E 57###

###Essential MathemeticsTeresa Bradley2008االحصاء U.K.  Wiley510 B 722###

###

Fundations of multinational inancial 

managementAlanc . Shapiro 2009االدارةNew Jersey  Wiley658.15 S 426###

###

 financial Reporting corporate 

governanceThomas ALCE 2006المحاسبة U.K.  Wiley657.3 A 533###

###financial StrategyJanet Rutterford 2006االدارةUSA  Wiley658.15 F 513###

###

Applying international financial 

reporting standerdsKeith Alfredson2009المحاسبةAstralia wiley

657.0278 A 

537###

###Investment mathmaticsAndrew Adams2011االقتصادNew Jersey  Wiley657.458 w 46###

###Investment mathmaticsAndrew Adams2011االقتصادNew Jersey  Wiley657.458 w 46###

###Principles of frand Examination 3rd edJosef T. wells2011المحاسبةNew Jersey  Wiley657.458 w 46###

###Principles of frand Examination 3rd edJosef T. wells2011المحاسبةNew Jersey  Wiley657.458 w 46###

###Aquide to modern Econometricsmarno verbeck 2008االقتصادU.K. WILEY

330.015195 V 

465###

###Aquide to modern Econometricsmarno verbeck 2008االقتصادU.K. WILEY

330.015195 V 

465###

###

Strategic management of Human 

resourcesJeffrey A. Mello 2011االدارة

U.K. Cengage 

Learning658.4 m355###

###Environmental Economics Janel M. THOMAS2010االقتصاد

U.K. Cengage 

Learning330 T 465###

###

marketing Research Methodological 

FundationDowan Iacobucci 2010االدارة

U.S.A Cengage 

Learning658.8 I 226###

###

theory of Strategic management 

with cases Jones hill  2010االدارةU.K. cengage658.4 J 663###

###Communicating in BusinessWilliams Krizon 2011االدارةU.K. cengage658 W 455###

###Linedr Algebra and its ApplicatinsPeter D. Lax 2007االحصاءNew Jersey  Wiley512.5 L38###

###The economics of sportsMichael A. Leads2011االقتصاد

U.K. Cengage 

Learning330 T 465###

###Modern Laber economicsRonald EHROBERG 2009االقتصادnew york Addison 331 E 437###

###Environmental Economics of policyTomtic tonbery2010االقتصادPorson- new york330 T437###

###Econometric Analysis of panel DatdHadi H.Baltagi2010االقتصادPorson- new york330.015 B35###

###Statistics Applied to clinical trialsT .J cleophas 2006االحصاءspringer519 C 536###

###Foundations of micro economicsRobin Bade 2007االقتصادnew york Addison 339 B 22###

###

controlled markov processes and 

vicosity soluteonsWendel H. Fleming 2006االحصاءNew york spinger519 F 535###

###financial Accounting theory and  AnalysisRichard G Schvoeder2011المحاسبةUSA  Wiley657 A 239###

###Principles Applicatins of macroeconmics Marc Liebervrun2010االقتصاد

U.K. Cengage 

Learning358.5 L 432###

###Strategic marketing managementLuiz moutinlo 2010االدارة

U.K. Cengage 

Learning658.8 M 687###

###Pinciples of organizational BehaviorStocum Hellrieget2011االدارة

U.K. Cengage 

Learning658.4 S 628###



###

Random Time and Englargements of 

filtrations in abrownian settingRoger mansuy 2006االحصاءNew york spinger519 M267###

###Probability and QueveingTheoryP. Kndasamy2004االحصاء

New dalhi Chand 

Co . LTD 519 K262###

###Econometric Analysis of panel DatdBadi  H.B altagi  االقتصادUSA  Wiley330.015 B 374###

###

macroeconmics and ertanding the 

wealth of NationsDavid miles 2005االقتصادUSA  Wiley339 M453###

###Cowardly CapitationDaniel Ben - Amair2001االقتصادNew york  Wiley332 B 427###

###Dimensions of the Hospitality industry Paul R. Dihmer2002االقتصادNew york  Wiley338.47 D 583###

###Principle and practice of marketingDavid Jobber 2004االدارة

 U.K.  Mc Graw - 

Hil658.8 J 622###

###Elementary Statistics Robert Johnson  2007االحصاءUSA Thomson519 J646###

###Using the financial PagesRomesh Vaitilirgen 2001االقتصاد

new york prentic-

Hall332 V 247###

###Managerial Econmicspaul G. Keat 2003االدارة

New Jersey 

prentic-Hall658 K32###

###Short term trading long-term profitsJon Leizman2002االقتصاد

U.S new york  Mc 

Graw - Hil

332.63228 L 

444###

### management Aglobal perspectiveHeinz weihrich2005االدارة

New york  Mc 

Graw - Hil658 W 344###

###Correction Acontemporary IntroductionLeamnef .Alarid 2008االقتصادPorson- new york365. 975A464###

###

Finding your way in the consulting 

JungleArthur M . Freedman 2001االقتصاد

Son francisco 

Jossey - Bass001.068 F737###

###

Senlces Markting Managing the 

service vallu chainManfred Bruhn2006االدارة

prentic-Hall 

England658.8 B78###

###Jon Neffon InvestingJohn Neff1999االقتصاد

 New york John 

Wiley332.6 N 43###

###

 practice  management for Dental 

HysienstsFsther Andereus 2007االدارة

Lippincott  New 

york658 A 627###

###

Fundamentals of Human 

Resourcemanagement Raymand A. Noe 2007االدارة

New york  Mc 

Graw - Hil658.3 N 63###

###

Best practices in organization 

development and chans Louiss Carter2001االدارةNew york  Wiley658.406 B485###

###

Partial differential Eqatioal An 

Introdectionwalter A. Strauss2008االقتصادUSA  Wiley330.182 S 772###

###Greed and corporate failurStewart Haniton 2006االقتصاد

New york 

macmillan330 H 254###

###Building states and marktetsGull Berna Qzean2010االقتصاد

New york 

macmillan338.9 O 922###

###Aeademic LendershipRdourt m. Diamond 2002االدارةNew york  Wiley658 D 425###

### Poverty Reduction and Beyond Takashi Shiraichi 2009االدارةUSA macmillan658 D 425###

###Regulation of Bank and financeCaklos M. Pelaez2009االقتصادUSA macmillan332.4 P 352###

###Realestate principles and prosticesJames E. Larsen 2003االدارةUSA  Wiley658 L277###

###

Business statistics for quality and 

productivityDavid M. Levine 1995االدارة

New Jersey 

prentic-Hall658 L 384###

###

Understanding statistics in the 

behavior lsciencesRobert R. pagano 2007االحصاءU.S. Thomson 519 P232###

###Carol Alexander value - Risk modelscarol Alexander 2008االدارةEngland  wiley658.8 A539###

###

Learning from disasters Avanage 

ment ApproachBrian toft 2005االدارة

New york 

macmillan658 T 637###



###Fundations of Behavioral ResearchFred n.kerlinger 2004االحصاء

India sntjeet 

publiations001.4 k 375###

###Entrepreneurship David Stokes 2010االدارة

U.K. Cengage 

Learning658 S 45###

###Intermediate AccountingDonald E.Kieso 2010المحاسبةAsia   Wiley657 k 437###

###Modern Industrial organizationDennis W. Carlton 2005االدارةNew york Addison658.5 C75###

### prentic-Halls fedral Taxation 2009Kenneth E. Anderson2009االقتصاد

New york prentic-

Hall336 A 627###

###Canon Laser Beam Printer LBP- 810Automatic Image2001االقتصادAutomatic Image001.64 C266###

###Functions modeling changeHughes - Hallett 2007االدارةNew york   Wiley658.3 H 255###

###

Complying with Tsca inventory 

RequirementsChan B. Thanawalla 2002االدارةCanade  Wiley 658.3 H 255###

###

Global Imbalance Exchange Rates 

andvstabilization policyAnthony J. Matin2009االقتصاد

New york 

macmillan332 M254###

###Financial institutions and marketsRobert R.Biss 2009االقتصادU S A  macmillan332 B 547###

###market Risk Analysis volume Ivcarol Alexander 2008االدارةEngland  wiley658.8 A 539###

###Function modeling change Elliot J. marks 2007االدارةNew Jersey  Wiley 658.3 M 275###

###

Study Gaide volume I, chetters1-12 

Intermediate Accounting J- David Spiceland2007المحاسبة

New york  Mc 

Graw - Hil657 S642###

###

Esential mathematics for Economic 

Analysisknut sydsacter2008االقتصاد

New york prentic-

Hall330.182 S927###

###Finite Element AnalysisSaeed Moaven 2008االحصاء

U S A   prentic-

Hall519 M 628###

###Contemporaryurban planningJohn M Levy2000االقتصاد

New york 

Langman338.47 L389###

###The Globall challengepanl evans 2011االدارة

U S A Mc Graw - 

Hil658.3 E 826###

###Public   policies for Human development Marco V. Sarches  2010االقتصادU.K. Macmillan331 S 262###

###Corporate Governance  Christinet Mallin 2007االدارة

New york 

macmillan658 M 255###

عمان دار الحامد2010االدارة حسين محمود الجنابي . د االحداث في بحوث العمليات###

 ج 658,4034

922###

###249و  658عمان دار الحامد2012االدارة محمودحسين الواديالتمكين االداري في العصر الحديث###

###249و  658عمان دار الحامد2012االدارة محمودحسين الواديالتمكين االداري في العصر الحديث###

###

محاسبة التكاليف في المنشات الصناعية بين النظرية 

###849ت  657,42عمان دار الحامد2010المحاسبة اسماعيل يحيى التكريتيوالتطبيق

###949ش  330عمان دار الحامد2012االقتصادشيخي محمدطرق االقتصاد القياسي محاضرات وتطبيقات###

###949ش  330عمان دار الحامد2012االقتصادشيخي محمدطرق االقتصاد القياسي محاضرات وتطبيقات###

###ح494 337,16عمان دار الحامد2011االقتصاد محمد سرور الحريري0دادارة االزمات االقتصادية وطرق حل المشكالت االدارية###

###ح494 337,16عمان دار الحامد2011االقتصاد محمد سرور الحريري0دادارة االزمات االقتصادية وطرق حل المشكالت االدارية###

###ق799 658,02عمان دار الحامد2012االدارة ليث عبدهللا القهيري. د الشراكة بين مشاريع القطاعين العام والخاص###

###ق799 658,02عمان دار الحامد2012االدارة ليث عبدهللا القهيري. د الشراكة بين مشاريع القطاعين العام والخاص###

###س 289 330مكتبة لبنان2006االقتصادسامويلسونEconomicsعلم االقتصاد  ###

###س 289 330مكتبة لبنان2006االقتصادسامويلسونEconomicsعلم االقتصاد  ###

###24ع  339عمان دار الحامد2011االقتصادعبدالحسين زيني. د الحسابات القومية ###

###و 249 219,985عمان دار المسرة2012االحصاء محمود حسين الواديالمصارف االسالمية ###

###و 249 219,985عمان دار المسرة2012االحصاء محمود حسين الواديالمصارف االسالمية ###

###و 249 338,5عمان دار المسرة2012االقتصادمحمود حسين الوادياالقتصاد الجزئي###



###و 249 338,5عمان دار المسرة2012االقتصادمحمود حسين الوادياالقتصاد الجزئي###

###ح 559 658عمان دار الحامد2009االدارة حسين مريمادارة المنظمات ###

###ح 559 658عمان دار الحامد2009االدارة حسين مريمادارة المنظمات ###

###غ 229 657بغداد الذاكرة2012المحاسبة فائزة ابراهيم محمودالنظم المحاسبية المتخصصة###

###غ 229 657بغداد الذاكرة2012المحاسبة فائزة ابراهيم محمودالنظم المحاسبية المتخصصة###

###289ل  658,8عمان دار صفاء للنشر2013االدارة غسان قاسم داود الالمي. د ادارة التسويق افكار وتوجيهات جديدة ###

###289ل  658,8عمان دار صفاء للنشر2013االدارة غسان قاسم داود الالمي. د ادارة التسويق افكار وتوجيهات جديدة ###

###289ل  658,8عمان دار صفاء للنشر2013االدارة غسان قاسم داود الالمي. د ادارة التسويق افكار وتوجيهات جديدة ###

###289ل  658,8عمان دار صفاء للنشر2013االدارة غسان قاسم داود الالمي. د ادارة التسويق افكار وتوجيهات جديدة ###

###289ل  658,8عمان دار صفاء للنشر2013االدارة غسان قاسم داود الالمي. د ادارة التسويق افكار وتوجيهات جديدة ###

###894ص  658,8عمان دار المسرة2011االدارة محمود جاسم الصميدعي. د التسويق الصناعي###

###894ص  658,8عمان دار المسرة2011االدارة محمود جاسم الصميدعي. د التسويق الصناعي###

###941ت  338,9الرياض دار المريخ2011االقتصادميشيل توداروالتنمية االقتصادية ###

###ج 959 658,562الرياض دار المريخ2004االدارة جوزف كيالداتكامل اعادة الهندسة مع ادارة الجودة الشاملة###

###ت 298 658الرياض دار المريخ2007االدارة برنارد تايلور الثالث1مقدمة في علم االدارة ج###

###ت 298 658الرياض دار المريخ2007االدارة برنارد تايلور 2مقدمة في علم االدارة ج###

###929ش  380,13الرياض دار المريخ2008االقتصادجاري شنايدرالتجارة االلكترونية ###

###935ج  657,3الرياض دار المريخ2007المحاسبة فالتر فيتجسالمحاسبة المالية###

###994و  658,3الرياض دار المريخ2011االدارة جون ديرنر 1التطبيقات ج- االطار - تنمية الموارد البشرية االساس ###

###994و  658,3الرياض دار المريخ2011االدارة جون ديرنر 1التطبيقات ج- االطار - تنمية الموارد البشرية االساس ###

2012االقتصاديوسف حسن يوسف. د التمويل في المؤسسات الحكومية###

االسكندرية دار التعليم 

###ي957 332الجامعي

2012االقتصاديوسف حسن يوسف. د التمويل في المؤسسات الحكومية###

االسكندرية دار التعليم 

###ي957 332الجامعي

###948ب  658,15االرياض دار المريخ2011االدارة ريتشارد ديري1اساسيات تمويل المنشاة ج###

###948ب  658,15االرياض دار المريخ2011االدارة ريتشارد ديري2اساسيات تمويل المنشاة ج###

###ا 384 658الرياض دار المريخ2010االدارةاحمد عبدالرحمن احمد. د مدخل الى ادارة االعمال الدولية###

###ر 934 368الرياض دار المريخ2006االقتصادجورج ريجدامبادىادارة الخطر والتامين ###

محاضرات في حل بعض طرق المعادالت التفاضلية التصادفية###

بركات عبدالعزيز . د 

###949ج  519الرياض دار المريخ2008االحصاءمحمد الجندي

محاضرات في حل بعض طرق المعادالت التفاضلية التصادفية###

بركات عبدالعزيز . د 

###949ج  519الرياض دار المريخ2008االحصاءمحمد الجندي

2012االقتصادعلي سعد محمد داود. د البنوك ومحافظ االستثمار مدخل دعم اتخاذ القرار###

االسكندرية دار التعليم 

###89ع  332,6الجامعي

2012االقتصادعلي سعد محمد داود. د البنوك ومحافظ االستثمار مدخل دعم اتخاذ القرار###

االسكندرية دار التعليم 

###89ع  332,6الجامعي

###ع 951 658عمان دار المسيرة2007االدارةكاظم جاسم العيساوي. د االقتصاد االداري###

###ع 951 658عمان دار المسيرة2007االدارةكاظم جاسم العيساوي. د االقتصاد االداري###

###699ع  658,11عمان دار المسيرة2012االدارةماجدة العطيةادارة المشروعات الصغيرة###

2012االقتصادعمران جالل عمران االستثمار والتمويل واستراتيجيات تسير االوراق المالية###

االسكندرية دار التعليم 

###ع 541 332,6الجامعي

2012االقتصادعمران جالل عمران االستثمار والتمويل واستراتيجيات تسير االوراق المالية###

االسكندرية دار التعليم 

###ع 541 332,6الجامعي

2013االدارة علي مصيلحي طريفاالدارة في منظمات االعمال واسس الرقابة عليها###

االسكندرية دار التعليم 

###ع 89 658الجامعي

2013االدارة علي مصيلحي طريفاالدارة في منظمات االعمال واسس الرقابة عليها###

االسكندرية دار التعليم 

###ع 89 658الجامعي

2013االدارة علي مصيلحي طريفاالدارة في منظمات االعمال واسس الرقابة عليها###

االسكندرية دار التعليم 

###ع 89 658الجامعي



2013المحاسبةرشيد الجمال. د محاسبة التكاليف المتقدمة الرقابة وتحليل االنحرافات ###

االسكندرية دارالتعليم 

###ج 828 657,4الجامعي

2012االدارةنهال فريد مصطفى. د تحليل االداء المالي تخطيط االرباح التنبوء المالي- االدارة المالية مدخل اتخاذ القرارات ###

االسكندرية دارالتعليم 

###ن 658,15928الجامعي

###غ 289 658عمان البازوري2011االدارة غانم فنجان موسىاالدارة في المنهج االسالمي مدخل الوظائف االدارية###

###غ 289 658عمان البازوري2011االدارة غانم فنجان موسىاالدارة في المنهج االسالمي مدخل الوظائف االدارية###

###ح 59 330,182عمان دار المسيرة2012االقتصادحسين ياسين طعمة . د االقتصاد الرياضي###

###ح 59 330,182عمان دار المسيرة2012االقتصادحسين ياسين طعمة . د االقتصاد الرياضي###

###خ 6920 515عمان دار المسيرة2012االحصاءرومي ابراهيم الخطيب. د 2التفاضل والتكامل ج###

2013المحاسبةعوض لبيب فتح هللا الديباصول المراجعة الخارجية ###

االسكندرية دارالتعليم 

###و 94 657,45الجامعي

2013المحاسبةالسيد عبدالمقصود دبيان. د نظم محاسبة التكاليف الغراض القياس###

االسكندرية دارالتعليم 

###94س  657,4الجامعي

###

تخطيط - المحاسبة االدارية تحليل سلوك التكلفة 

2012المحاسبة زينان محمد محرم. د االنتاج واالرباح

االسكندرية دارالتعليم 

###ز 992 657الجامعي

2013المحاسبةكمال الدين مصطفى الدهراوي. د المحاسبة كنظام للمعلومات ###

االسكندرية دارالتعليم 

###د 942 657الجامعي

2012المحاسبة محمد سمير الصبان. د اصول المراجعة الخارجية المناهج العلمية واالجراءات العلمية###

االسكندرية دارالتعليم 

###ص229 657,45الجامعي

2010االدارةمحمد منخي المسيريصناديق االستثمار واالدارة المحترفة###

االسكندرية دارالتعليم 

###م 954 658,152الجامعي

2010االدارةمحمد منخي المسيريصناديق االستثمار واالدارة المحترفة###

االسكندرية دارالتعليم 

###م 954 658,152الجامعي

2010االدارةمحمد منخي المسيريصناديق االستثمار واالدارة المحترفة###

االسكندرية دارالتعليم 

###م 954 658,152الجامعي

2013االدارة علي سعد محمد داود(5)ادارة موسوعة التسويق الكتاب رقم ###

االسكندرية دارالتعليم 

###ع 89 658,8الجامعي

2013االدارةعلي سعد محمد داودادارة الموارد موسوعة التدريب في التنمية االدارية###

االسكندرية دارالتعليم 

###ع 89 658,3الجامعي

2013االدارةعلي سعد محمد داودمهارات المدير (2)موسوعة التدريب في التنمية االدارية ###

االسكندرية دارالتعليم 

###ع 89 658,4الجامعي

###

العملية االدارية ومدارس  (1)موسوعة التدريب رقم 

2013االدارة علي سعد محمد داودواساليب االدارة

االسكندرية دارالتعليم 

###ع 658,489الجامعي

2013االدارة علي سعد محمد داودادارة واداء الموارد البشرية (3)موسوعة التدريب ###

االسكندرية دارالتعليم 

###ع 89 658,4الجامعي

2011االقتصادمحمد عبدالحميد محمد عطيةاالستثمار في البورصة###

االسكندرية دارالتعليم 

###م 332,642384الجامعي

2011االقتصادمحمد عبدالحميد محمد عطيةاالستثمار في البورصة###

االسكندرية دارالتعليم 

###م 332,642384الجامعي

###

التلوث - التنمية االقتصادية ومشكالتها مشاكل االفقر 

2013االقتصادمحمد عبدالعزيز عجمية. د التنمية المستديمة- البيئي 

االسكندرية دارالتعليم 

###م 384 338,9الجامعي

###

التلوث - التنمية االقتصادية ومشكالتها مشاكل االفقر 

2013االقتصادمحمد عبدالعزيز عجمية. د التنمية المستديمة- البيئي 

االسكندرية دارالتعليم 

###م 384 338,9الجامعي

###

التلوث - التنمية االقتصادية ومشكالتها مشاكل االفقر 

2013االقتصادمحمد عبدالعزيز عجمية. د التنمية المستديمة- البيئي 

االسكندرية دارالتعليم 

###م 384 338,9الجامعي

2010المحاسبة ايامن محمد صبري شعبان مراجعة الحسابات في بيئة التجارة االلكترونية###

االسكندرية دارالتعليم 

###ا 989 657,45الجامعي

2012االقتصادمحمد احمد الشمرتي. د التجارة الدولية والمؤسسات المالبة الدولية###

االسكندرية دارالتعليم 

###س 492 382الجامعي

2012االقتصادمحمد احمد الشمرتي. د التجارة الدولية والمؤسسات المالبة الدولية###

االسكندرية دارالتعليم 

###س 492 382الجامعي

2012االقتصادمحمد احمد الشمرتي. د التجارة الدولية والمؤسسات المالبة الدولية###

االسكندرية دارالتعليم 

###س 492 382الجامعي

2013االقتصادمجموعة من الخبراءدراسات حول االنظمة االقتصادية العالمية###

االسكندرية دارالتعليم 

###م 330,12389الجامعي



2013االقتصادمجموعة من الخبراءدراسات حول االنظمة االقتصادية العالمية###

االسكندرية دارالتعليم 

###م 330,12389الجامعي

2011المحاسبة وجدي حامد حجازي. د تحليل القوائم المالية فيظل المعايير المحاسبية###

االسكندرية دار التعليم 

###349و  657,48الجامعي

2011المحاسبة وجدي حامد حجازي. د تحليل القوائم المالية فيظل المعايير المحاسبية###

االسكندرية دار التعليم 

###349و  657,48الجامعي

2013المحاسبة محمد السيد سرايا. د الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة ###

االسكندرية دار التعليم 

###384م  657,45الجامعي

2013المحاسبة محمد السيد سرايا. د الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة ###

االسكندرية دار التعليم 

###384م  657,45الجامعي

2007االدارة لونجمان ناشرتقييم االداء وسلسلة المميزون االدارية###

لونجمان الشركة المصرية 

###998ل  658,3للنشر

2007االدارة لونجمان ناشرتقييم االداء وسلسلة المميزون االدارية###

لونجمان الشركة المصرية 

###998ل  658,3للنشر

###499ف  658,4بيروت مكتبة لبنان2010االدارة مانفريد كتس دي فرييشسر القيادة وسموها###

###499ف  658,4بيروت مكتبة لبنان2010االدارة مانفريد كتس دي فرييشسر القيادة وسموها###

###499ف  658,4بيروت مكتبة لبنان2010االدارة مانفريد كتس دي فرييشسر القيادة وسموها###

###

في مجال االداء  ((صن تزو ))سلسلة فن الحرب 

###ج 238 658بيروت مكتبة لبنان2011االدارة جاري جاجلياردياستراتيجية مديري المبيعات

###

في مجال االداء  ((صن تزو ))سلسلة فن الحرب 

###ج 238 658بيروت مكتبة لبنان2011االدارة جاري جاجلياردياستراتيجية مديري المبيعات

###

في مجال االداء  ((صن تزو ))سلسلة فن الحرب 

###ج 238 658بيروت مكتبة لبنان2011االدارة جاري جاجلياردياستراتيجية مديري المبيعات

###

في مجال االداء  ((صن تزو ))سلسلة فن الحرب 

###ج 238 658بيروت مكتبة لبنان2011االدارة جاري جاجلياردياستراتيجية مديري المبيعات

###ج 238 658بيروت مكتبة لبنان2011االدارة جاري جاجليارديفن بناء المستقبل المهني###

###ج 238 658بيروت مكتبة لبنان2011االدارة جاري جاجليارديفن بناء المستقبل المهني###

###ج 238 658بيروت مكتبة لبنان2011االدارة جاري جاجليارديتسويق المحارب استراتيجية فتح االسواق###

###ج 238 658بيروت مكتبة لبنان2011االدارة جاري جاجليارديتسويق المحارب استراتيجية فتح االسواق###

###ج 238 658بيروت مكتبة لبنان2011االدارة جاري جاجليارديتسويق المحارب استراتيجية فتح االسواق###

###ج 238 658بيروت مكتبة لبنان2011االدارة جاري جاجليارديمحارب االعمال االستراتيجية الخاصة بالميادين ###

###ج 238 658بيروت مكتبة لبنان2011االدارة جاري جاجليارديمحارب االعمال االستراتيجية الخاصة بالميادين ###

###528و  330,9بيروت دار المنهل2012االقتصادوسام مالك تطوير الفكر االقتصادي###

###324ح  332بيروت دار المنهل2012االقتصادبسام الجعاراالقتصاد النقدي والمصرفي###

###324ح  332بيروت دار المنهل2012االقتصادبسام الجعاراالقتصاد النقدي والمصرفي###

###828 332,9بيروت المؤسسة الجامعية2012االقتصادناجي جمالمبادى االستثمار في اسواق التمويل###

###828 332,9بيروت المؤسسة الجامعية2012االقتصادناجي جمالمبادى االستثمار في اسواق التمويل###

###288ك  350بيروت دار المنهل2012االقتصادكامل بريراستراتيجية االصالح في االدارة العامة###

###288ك  350بيروت دار المنهل2012االقتصادكامل بريراستراتيجية االصالح في االدارة العامة###

###99ف  658بيروت المؤسسة الجامعية2008االدارة كاترين فيوالتسويق ###

###ش 989 658بيروت مركز الجزيرة2010االدارة توماس شبيلنبخاستراتيجية الصراع###

###ش 989 658بيروت مركز الجزيرة2010االدارة توماس شبيلنبخاستراتيجية الصراع###

###928د  330القاهرة دار الفاروق2008االقتصادكريج دييكناالقتصاد الجزئي###

###928د  330القاهرة دار الفاروق2008االقتصادكريج دييكناالقتصاد الجزئي###

###و 922 006,3القاهرة دار الفاروق2008االحصاء بالي ويتيايالذكاء االصطناعي###

###ع 892 332,6لبنان مكتبة حسن2010االقتصادعميروش محمددورالمناخ االستثماري###

###ع 892 332,6لبنان مكتبة حسن2010االقتصادعميروش محمددورالمناخ االستثماري###



###794ت  658,11بيروت المؤسسة الجامعية2008االدارة موريس ثغنر ثقافة المشروع###

###794ت  658,11بيروت المؤسسة الجامعية2008االدارة موريس ثغنر ثقافة المشروع###

###ا 998 330لبنان الدار العربية2006االقتصادكينشي اوهمياالقتصاد العالمي المرحلة التالية###

###و 496 339طرابلس المؤسسة الحديثة2010االقتصادوديع طوروساالقتصاد الكلي###

###و 496 339طرابلس المؤسسة الحديثة2010االقتصادوديع طوروساالقتصاد الكلي###

###د 949 332االردن اثراء للنشر2012االقتصاد مؤيد عبدالرحمن ادارة المشتقات المالبة###

###د 949 332االردن اثراء للنشر2012االقتصاد مؤيد عبدالرحمن ادارة المشتقات المالبة###

###م 384 216,985بيروت المؤسسة الجامعية2011االقتصاد محمد سليم وهبةالمصارف االسالمية ###

###م 384 216,985بيروت المؤسسة الجامعية2011االقتصاد محمد سليم وهبةالمصارف االسالمية ###

###و 828 330,9لبنان دار المنهل2011االقتصاد وسام مالك 1تطور الفكر االقتصادي ج ###

###و 828 330,9لبنان دار المنهل2011االقتصاد وسام مالك 1تطور الفكر االقتصادي ج ###

###284س  332عمان دار االيام2013االقتصاد سامر علي عبدالهاديالتمويل الخارجي###

###284س  332عمان دار االيام2013االقتصاد سامر علي عبدالهاديالتمويل الخارجي###

###ج 294 658,8بيروت دار البحار2007االدارةعبدالكريم راضي الجبوريالتسويق الناجح او اساسيات البيع###

###288ع  658,562االردن دار اليازوري2010االدارة فتحي احمد يحيى العالمنظام ادارة الجودة الشاملة والمواصفات العالمية ###

###229ط  658,403االردن دار وائل للنشر2009االدارة محمد عبد حسين الطائينظم مساندة القرارات باعتماد البرامجية الجاهزة ###

###499ق  658االردن دار وائل للنشر2009االدارة محمد قاسم القريوتيمبادى االدارة ###

###242ع  658,03االردن دار وائل للنشر2009االدارة عبدالباري ابراهيم درةادارة االجتماعات ###

###959ل  658االردن دار وائل للنشر2007االدارةموسى اللوزيالتنظيم واجراءات العمل###

###228و 658,4االردن دار وائل للنشر2009االدارة وائل محمد صبي ادريستوجيه االداء االستراتيجي الرصف والمحاذاة###

###239ف  005,42االردن دار وائل للنشر2008االحصاءفتحي خليل هجران مقدمة في بحوث العمليات ###

###384م  658,7عمان دار صنعاء2010االدارة محمد محمود مصطفىادارة المخزون والمواد###

###29ا 310االردن دار اليازوري2011االحصاء محمد صبحي ابو صالحspssدليل التحليل االحصائي باستخدام ###

###288س  658االردن دار وائل للنشر2008االدارة مؤيد سعيد السالمنظرية المنظمة الهيكل والتنظيم ###

###384م  310االردن دار اليازوري2007االحصاء محمد صبحي ابو صالحالموجز في الطرق االحصائية###

###384م  658,8االردن دار وائل للنشر2005االقتصاد- االدارة محمد عبيدات التسويق الزراعي ###

###228و  658,4االردن دار وائل للنشر2009االدارة وائل محمد صبي ادريساساسيات االداء وبطاقة التقييم المتوازن###

###س 284 658,9االردن دار اليازوري2008االدارةهاشم علوان السامرائيادارة االعمال المزرعية###

###389م  658,8االردن دار وائل للنشر2007االدارة مؤيد سعيد السالمالتسويق الدولي###

###89ع  658,18عمان دار المسيرة2009االدارة عبدالستار محمد العليادارة سلسلة التوريد###

###24ع  336,2عمان دار جرير2011االقتصادعبدالمجيد قديدراسات في علم الضرائب###

###489ا  320بغداد مكتبة الذاكرة2009عاممحمد مظفر االدهميالعراق تاسيس النظام الملكي وتجربته البرلمانية ###

###292ع 658,4033العراق مكتبة الذاكرة2009االدارةخالد ضاري الطائي تطبيقات وتحليالت النظام الكمي لالعمال###

###949ب  658لبنان دالر الكتاب العربي2009االدارة ليونارد بيريدروس في علم االدارة من مايوكلينيك###

###599ح  332,1االردن دار وائل للنشر2008ادارة - اقتصاد فالح حسن الحسينيادارة البنوك###

###924ز  332,1االردن دار وائل للنشر2006اقتصاد- ادارة زياد رمضاناالتجاهات المعاصرة في ادارة البنوك###

###228و  658,4االردن دار وائل للنشر2009االدارة وائل محمد صبحيالمنظور االستراتيجي لبطاقة التقييم المتوازن###

###849ب  658,8االردن دار وائل للنشر2009االدارة ثامر ياسر البكريالتسويق والمسؤولية االجتماعية###

###929ج  320العراق مكتبة الذاكرة2010عام عبدالستار شنشن تاريخ النجف االجتماعي###

###ع 89 658,7االردن دار وائل للنشر2006االدارة عبدالستار محمد العلي االدارة الحديثة للمخازن والمشتريات ###



2011االدارة كاظم جاسم العيساوي. د االقتصاد االداري ###

عمان دار المسيرة للنشر 

###952ع  658والتوزيع والطباعة

2011االقتصادعبدالحسين خليل عبد الحسن. د سعر الصرف وادارته###

عمان دار صفاء للنشر 

###ع 289 332,48والتوزيع

2011المحاسبة احمد حلمي جمعة. د الريادية في المحاسبة والتدقيق###

عمان دار صفاء للنشر 

###384ا  657,45والتوزيع

###ق 495 658دار المغرب للطباعة والنشر2011المحاسبةاياد رشيد القريشي. د التدقيق الخارجي منهج علمي نظريا وتطبيقا###

###ر 692 657,92عمان اثراء للنشر والتوزيع2011المحاسبةخوان حلوة. د محاسبة الشركات اموال اشخاص###

2012االدارة عبدالرزاق سالم الرملة. د مفاهيم حديثة في الرقابة االدارية###

مكتبة المجتمع العربي 

###ر 323 658,4للنشر والتوزيع

2011االقتصادمروة احمد . د االزمة المالية العالمية واالفاق المستقبلية###

مكتبة المجتمع العربي 

###ص 894 330للنشر والتوزيع

2011االقتصادوليد يوسف الصالح. د ادارة المستشفيات والرعاية الصحية والطبية###

عمان دار اسامة للنشر 

###ص 283 362,1والتوزيع

2011االدارة زاهد محمد ديري. د الرقابة االدارية###

عمان دار المسيرة للنشر 

###ز 294 658,401والتوزيع والطباعة

2011االقتصادمروة احمد . د االزمة المالية العالمية واالفاق المستقبلية ###

مكتبة المجتمع العربي 

###ك 939 330للنشر والتوزيع

2012المحاسبة احمد حلمي جمعةمحاسبة عقود االنشاء###

عمان دار صفاء للنشر 

###ا 384 657,9والتوزيع

2011االدارةعلي توفيق الحاج. د تسويق الخدمات ###

مكتبة المجتمع العربي 

###ح 23 658,8للنشر والتوزيع

2012االدارة محمد حسين الوادي. دضمان الجودة واثره في اداء كليات االقتصاد والعلوم###

مكتبة المجتمع العربي 

###و229 658,562للنشر والتوزيع

2012االدارة حسين احمد الطراونة. د نظرية المنظمة ###

االردن دار الحامد للنشر 

###ط 429 658والتوزيع

###ع 582 657,42االردن دار اليازوري2011المحاسبةمحمد عبدالفتاح العشماوي. د نظام التكليف الصناعية ###

2011االقتصادمروة احمد . د االزمة المالية العالمية ###

مكتبة المجتمع العربي 

###ل 959 330للنشر والتوزيع

###ع 24 330,182شارع المتنبي2011االقتصادعبد علي عوض. د دراسات في التحليل االقتصادي###

2012االدارةمحمد سرور الحريري. داستراتيجيات ادارة التسويق الدولي والعالمي###

عمان دار صفاء للنشر 

###ح 494 658,8والتوزيع

###س 288 657,45شارع المتنبي2011المحاسبة سالم محمد عبود. د مناهج واساليب الرقابة والتدقيق البيئي###

###ب92 657,83االردن دار اليازوري2011المحاسبةبشر عبد العظيم. د االسس العلمية والعملية في المحاسبة###

2011المحاسبة احمد حلمي جمعة. د محاسبة التكالف المعيارية###

عمان دار صفاء للنشر 

###ا 384 657,42والتوزيع

2012المحاسبةمحمد جمال النزلي. د ركائز منع التحريف والتالعب في القوائم###

مكتبة المجمع العربي 

###ن 589 657,95للنشر والتوزيع

###ق 495 338,47عمان اثراء للنشر والتوزيع2011االقتصادمحمد صالح تركي القريشي . د مقدمة في علم اقتصاد البيئة###

###د 949 332عمان اثراء للنشر والتوزيع2010االقتصادمؤيد عبدالرحمن الدوري. د ادارة االستثمار والمحافظ االستثمارية###

2012االدارة احمد محمد الثوينة. د مبدا عدم رجعية القرارات االدارية###

االردن دار الحامد للنشر 

###ن 929 658,15والتوزيع

2011المحاسبةاحمد حلمي جمعة.د التدقيق و رقابة الجودة###

عمان دار صفاء للنشر 

###ا 384 657,45والتوزيع

2012االقتصادعبدالحسين زيني. د الحسابات القومية ###

االردن دار الحامد للنشر 

###ع 24 339والتوزيع

2012االقتصادعماد مطير خليف الشمري. د البيئة والتلوث دراسة التلوث البيئي في العراق###

عمان دار صفاء للنشر 

### 849 338,47والتوزيع

2012المحاسبةاحمد حلمي جمعة. د المحاسبة االدارية التخطيط والرقابة وضع القرار ###

عمان دار صفاء للنشر 

###ا 38 657والتوزيع



2011المحاسبة ايهاب نظمي ابراهيم. د محاسبة المنشات المالية البنوك وشركات التامين ###

مكتبة المجمع العربي 

###ا 992 657,7للنشر والتوزيع عمان

2011االدارةشوقي ناجي جواد. د ادارة االعمال الدولية###

عمان دار صفاء للنشر 

###ش 979 658والتوزيع

###ع 529 338,952عمان اثراء للنشر والتوزيع2011االقتصاد محمد عبد الوهاب العزاوي. د نظم التصنيع اليابانية###

2011المحاسبة احمد حلمي جمعة. د محاسبة التكاليف المتقدمة###

عمان دار صفاء للنشر 

###ا 384 657,42والتوزيع

2009االقتصاد الجهاز المركزي لالحصاء تقييم احصاءات النوع االجتماعي في العراق###

العراق الجهاز المركزي 

###ج 524 310لالحصاء

2009االقتصاد الجهاز المركزي لالحصاء تقييم احصاءات النوع االجتماعي في العراق###

العراق الجهاز المركزي 

###ج 524 310لالحصاء

###ع 529 658,3االردن دار البازوري2009االدارة نجم عبدهللا العزاويالوظائف االستراتيجية في ادارة الموارد البشرية ###

###ط 229 658,562االردن دار البازوري2008االدارة يوسف حجيم الطائينظم ادارة الجودة###

###ع 827 659االردن دار البازوري2010االدارةبشير العالقالعالقات العامة الدولية###

###ع 519 658,3االردن دار البازوري2010االدارة نجم عبدهللا العزاويتطور ادارة الموارد البشرية###

###ع 519 658,3االردن دار البازوري2010االدارة نجم عبدهللا العزاويتطور ادارة الموارد البشرية###

###ع 282 331االردن دار صفاء2010االقتصادعثمان محمد غنيمالتنمية المستديمة###

###ز 929 658,8االردن دار البازوري2009االدارةعلي فالح الزغبيادارة التسويق ###

###ت224 563االردن دار الحامد2008االقتصاد ثائر فيصل شاهرالرياضيات في العلوم االدارية###

2011المحاسبةاحمد محمد العواسيالتحليل المالي للقوائم المالية###

االردن مكتبة المجمع 

###ع 425 657,48العربي

###ح599 658,402االردن دار الحامد2009االدارةحسين حريمالسلوك التنظيمي###

###ق 495 331االردن دار وائل للنشر2007االقتصادمدحت القريشياقتصاديات العمل###

###ج 258 519العراق مكتبة الجزيرة2012االحصاءصباح هادي عبودنظرية القرارات االحصائية وتطبيقاتها###

###ع 288 658,562االردن دار البازوري2010االدارة فتحي احمد يحيى العالمنظام ادارة الجودة الشاملة والمواصفات العالمية###

###ا 834 800لبنان مكتبة البصائر2010االدارة امجد حميد عبدالهنظرية تراسل الحواس###

###ا 825 320العراق بيت الحكمة2012االقتصاد فالح حسن االسديتاريخ االحزاب االسالمية في العراق###

###ب 89 338,9واشنطن البنك الدولي2011االقتصادالبنك الدوليتقرير عن التنمية في العالم###

###م 249 910بغداد دار حوراء2010االدارة ماهر صبري كاظملمحات من اثار وحضارة بالد الرافدين###

###ي 952 600لبنان مكتبة البصائر2010االدارةياسر خليل الطب والصيدلة عند العرب ###

###ع 824 216,985لبنان مكتبة البصائر2011االحصاءعماد مجيد كاظمرؤية جديدة للنظام النقدي االسالمي###

###ع 824 216,985لبنان مكتبة البصائر2011االحصاءعماد مجيد كاظمرؤية جديدة للنظام النقدي االسالمي###

###725ن  338,9االردن دار وائل للنشر1996االقتصادغازي عبدالرزاقاقتصاديات الموقع###

###725ن  338,9االردن دار وائل للنشر1996االقتصادغازي عبدالرزاقاقتصاديات الموقع###

###725ن  338,9االردن دار وائل للنشر1996االقتصادغازي عبدالرزاقاقتصاديات الموقع###

2004االدارة معهد ادارة المشروعات دليل للدليل المصرفي الدارة المشروعات###

امريكا معهد ادارة 

###م 694 658,4المشروعات

###غ 497 330بيروت الدار العربية للعلوم2009االقتصادغلريغوري كالركاالقتصاد العالمي ا###

###ح 59 338,956االردن دار وائل للنشر2002االقتصادحسن عبدالقادرالتوجيه الجغرافي###

###ر 294 382لبنان الدار العربية2004االقتصادراندل كارلوكالتخطيط الفعال للمؤسسات التجارية العالمية###

###س 289 346لبنان الدار العربية2011االقتصادسامي تيسير سلمانالتخطيط االستراتيجي لشركات العائالت ###

###ب 99 330لبنان المؤسسة الحديثة2006االقتصادحازم البنياالقتصاد الكلي ###

###ح 324 339بيروت دار المنهل اللبناني2010االقتصاد بسام الحجار . د االقتصاد الكلي###

###ح 324 339بيروت دار المنهل اللبناني2010االقتصاد بسام الحجار . د االقتصاد الكلي###

###و 496 658لبنان المؤسسة الحديثة2011االدارة وديع طوروس. د المدخل الى العلوم االدارية###



2010االقتصادوليد عبدالحميد عايباالثار االقتصادية  الكلية لسياسة االنفاق الحكومي###

بيروت مكتبة حسن 

###و 894 339العصرية

2010االقتصادوليد عبدالحميد عايباالثار االقتصادية  الكلية لسياسة االنفاق الحكومي###

بيروت مكتبة حسن 

###و 894 339العصرية

###ك 924 330بيروت الدار العربية للعلوم2009االقتصادغريغوري كالركاالقتصاد العالمي نشاته وتطوره ومستقبله###

###ك 924 330بيروت الدار العربية للعلوم2009االقتصادغريغوري كالركاالقتصاد العالمي نشاته وتطوره ومستقبله###

###ن 84 332بيروت الدار العربية للعلوم2000االقتصاد رفعت صدقي النمر (1)في المصارف واالقتصاد ج ###

###ن 84 332بيروت الدار العربية للعلوم2000االقتصاد رفعت صدقي النمر (2)في المصارف واالقتصاد ج ###

###238ج  658بيروت مكتبة لبنان2011االدارة ماري جاجلياردي دروس في االستراتيجية 306صف المحارب  ((صن تزو ))سلسلة فن الحرب ###

###238ج  658بيروت مكتبة لبنان2011االدارة ماري جاجلياردي دروس في االستراتيجية 306صف المحارب  ((صن تزو ))سلسلة فن الحرب ###

###238ج  658بيروت مكتبة لبنان2011االدارة ماري جاجلياردي دروس في االستراتيجية 306صف المحارب  ((صن تزو ))سلسلة فن الحرب ###

###294س  658لبنان مكتبة لبنان2011االدارة جوناثان ستوريالصين التي لم تكتشف بغد ###

###294س  658لبنان مكتبة لبنان2011االدارة جوناثان ستوريالصين التي لم تكتشف بغد ###

###ب 45 658,8لبنان مكتبة لبنان2007االدارة يورك برسالتسويق المباشر ###

###ب 45 658,8لبنان مكتبة لبنان2007االدارة يورك برسالتسويق المباشر ###

###ق 499 337عمان مكتبة المنهج2011االقتصادمحمد القريوتياالزمة المالية العالمية###

###ق 499 337عمان مكتبة المنهج2011االقتصادمحمد القريوتياالزمة المالية العالمية###

###ك 982 001,64لبنان مكتبة لبنان2004االحصاء تيسير الكيالنيالكومبيوتر واالنترنت###

###ك 982 001,64لبنان مكتبة لبنان2004االحصاء تيسير الكيالنيالكومبيوتر واالنترنت###

###ك 982 001,64لبنان مكتبة لبنان2004االحصاء تيسير الكيالنيالكومبيوتر واالنترنت###

###ك 939 337عمان مكتبة المجمع العربي2011االقتصادكنجو كنجو  2االزمة  المالية العالمية واالفاق المستقبلية  ج ###

###ك 939 337عمان مكتبة المجمع العربي2011االقتصادكنجو كنجو  2االزمة  المالية العالمية واالفاق المستقبلية  ج ###

###ك 939 337عمان مكتبة المجمع العربي2011االقتصادكنجو كنجو  2االزمة  المالية العالمية واالفاق المستقبلية  ج ###

###ك 939 337عمان مكتبة المجمع العربي2011االقتصادكنجو كنجو  2االزمة  المالية العالمية واالفاق المستقبلية  ج ###

###985ت  658,4بيروت مكتبة لبنان2006االدارةارثراية تومسوناالدارة االستراتيجية المفاهيم والحاالت العملية###

###985ت  658,4بيروت مكتبة لبنان2006االدارةارثراية تومسوناالدارة االستراتيجية المفاهيم والحاالت العملية###

###

علم التفاوض تم فك الشفرة باستخدامها مع اي شخص 

###ت 985 658بيروت مكتبة لبنان2012االدارة لياه تومسونفي اي وقت

###

علم التفاوض تم فك الشفرة باستخدامها مع اي شخص 

###ت 985 658بيروت مكتبة لبنان2012االدارة لياه تومسونفي اي وقت

###

علم التفاوض تم فك الشفرة باستخدامها مع اي شخص 

###ت 985 658بيروت مكتبة لبنان2012االدارة لياه تومسونفي اي وقت

2007االدارة يورك برسconsultingالعمل في مجال االستشارات ###

القاهرة الشركة العربية 

###49ب  658لونجمان

2007االدارة يورك برسconsultingالعمل في مجال االستشارات ###

القاهرة الشركة العربية 

###49ب  658لونجمان

2007االدارةيورك برسpreject managementادارة المشروعات  ###

القاهرة الشركة العربية 

###ب 15 658,11لونجمان

2007االدارةيورك برسpreject managementادارة المشروعات  ###

القاهرة الشركة العربية 

###ب 15 658,11لونجمان

###م 524 658بيروت مكتبة لبنان2003االدارة محمود المشاد. د االدارة الفعالة ###

###م 524 658بيروت مكتبة لبنان2003االدارة محمود المشاد. د االدارة الفعالة ###

###م 524 658بيروت مكتبة لبنان2003االدارة محمود المشاد. د االدارة الفعالة ###

###ب 45 658,15بيروت مكتبة لبنان2004االدارة بورك برسادارة االمور المالية###



###ر 285 658,15القاهرة دار الفاروق2008االدارةفيليب رامسديناالدارة باالرقام والنسب المئوية###

###ا 925 658,8بيروت مكتبة لبنان2006االدارةمايكل انزلmarketingالتسويق ###

###ا 925 658,8بيروت مكتبة لبنان2006االدارةمايكل انزلmarketingالتسويق ###

###ا 925 658,8بيروت مكتبة لبنان2006االدارةمايكل انزلmarketingالتسويق ###

###284س  338,1عمان مكتبة المجمع العربي2011االقتصاد عبدالمجيد خلف السامرائياالقتصاد الزراعي االسالمي في سور القران الكريم###

2009االقتصادكريم فوازتنسيق الموجودات دراسة قانونية مالية مقارنة###

طرابلس المؤسسة الحديثة 

###ك 498 336للكتاب

###ب 924 658مكتبة لبنان2008االدارة توم بيتر االتجاهات تعرف على االتجاهات وحللها###

###ب 924 658مكتبة لبنان2008االدارة توم بيتر االتجاهات تعرف على االتجاهات وحللها###

###ب 45 658,8مصر لونجمان2003االدارة يورك برنساستراتيجيات التسويق االلكتروني###

###خ 723 658,403عمان مكتبة المجمع العربي2012االدارة نعمة الخفاجي. د 2نظم المعلومات ودورها في تطوير منظمات االعمال ج ###

###خ 723 658,403عمان مكتبة المجمع العربي2012االدارة نعمة الخفاجي. د 2نظم المعلومات ودورها في تطوير منظمات االعمال ج ###

###ب 45 658مصر لونجمان2005االدارة يورك برنسفن القيادة االدارية###

###ب 45 658مصر لونجمان2005االدارة يورك برنسفن القيادة االدارية###

###ب 45 658,3مصر لونجمان2005االدارة يورك برسادارة الموارد البشرية###

###Merrianm - websters collegiate dictienarymerrian - wibster 2003االقتصاد
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###625ب  658عمان دار جليس الزمان2010االدارة محمد تركي البطاينةادارة المعرفة بين النظرية والتطبيق###

###928ش  657,853عمان دار الثقافة2012المحاسبة يونس عليان الشوبكيالمحاسبة الحكومية###

###928ش  657,853عمان دار الثقافة2012المحاسبة يونس عليان الشوبكيالمحاسبة الحكومية###

###298ش  216,985دار الجوهرة القدس عمان2008اعاممحمد فاروقالنمو السكاني والتسمية###

###س 893 337مركز الكندي للدراسات2010االقتصاد سميع مسعوداالزمة المالية العالمية###

###س 893 337مركز الكندي للدراسات2010االقتصاد سميع مسعوداالزمة المالية العالمية###

###ع924 338,11دار الثقافة للنشر والتوزيع2012االقتصادعنبر ابراهيم شالشالتسويق الزراعي ###

###ع924 338,11دار الثقافة للنشر والتوزيع2012االقتصادعنبر ابراهيم شالشالتسويق الزراعي ###

### ج 329 657االبازوري عمان2009المحاسبة طالل محمد الحجاوياساسيات المعرفة المحاسبية###

###ع 527 658,11دار صفاء للنشر عمان2012االدارة احمد عارف العسافاالحوال العلمية والعملية الدارة المشاريع###

###س 828 00,4البازوري عمان2011االحصاءمحمد ازهر سعيد السماكطرق البحث العلمي###

###س 828 00,4البازوري عمان2011االحصاءمحمد ازهر سعيد السماكطرق البحث العلمي###

###ر 299 657,9البازوري عمان2011المحاسبة عبدالخالق مطلك الراويمحاسبة النفط والغاز###

###ر 299 657,9البازوري عمان2011المحاسبة عبدالخالق مطلك الراويمحاسبة النفط والغاز###

###ن 792 310البازوري عمان2011االحصاءعبدالخالق عبدالجبار النفيساالحصاء الحياتي###

###س 894 332,4البازوري عمان2011االقتصاد سمير فخري نعمةالعالقة التبادلية بين الصرف وسعر الفائدة###

###س 894 332,4البازوري عمان2011االقتصاد سمير فخري نعمةالعالقة التبادلية بين الصرف وسعر الفائدة###

###ف 24 338,74دار جليس الزمان عمان2012االقتصادعبد الحسين الطبيادارة االرباح ###

###ف 24 338,74دار جليس الزمان عمان2012االقتصادعبد الحسين الطبيادارة االرباح ###

###ر 239 658دار صفاء للنشر عمان2012االدارةربحي مصطفى عريانادارة المعرفة ###

###ر 239 658دار صفاء للنشر عمان2012االدارةربحي مصطفى عريانادارة المعرفة ###

###ص 95 658دار حامد للنشر عمان2012االدارة بيداء محمد االلصوصاالقتصاد االداري###

###ص 95 658دار حامد للنشر عمان2012االدارة بيداء محمد االلصوصاالقتصاد االداري###

###742ز  658دار جرير للنشر عمان2011االدارةرغداء احمدالمنافسة التنافسية ###

###م 384 658,8البازوري عمان2009االدارة محمد طاهر نصر التسويق في االسالم ###



###م 384 658,8البازوري عمان2009االدارة محمد طاهر نصر التسويق في االسالم ###

###ع 282 302مؤسسة حمادة االردن2011االقتصاد غالب محمد رشيداالدراك الحسي الفائق###

###ع 282 302مؤسسة حمادة االردن2011االقتصاد غالب محمد رشيداالدراك الحسي الفائق###

###ف 298 658مجد عمان2007االدارة نبيل جواد. د ادارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ###

###522ح  657,45دار الراية للنشر والتوزيع2009المحاسبة عطا هللا احمدالرقابة الداخلية والتدقيق في بيئة التكنولوجيا###

###259م  338,7دار العربية للعلوم2011االقتصادمازن سويدمشروع لبنان االقتصادي###

###ق 001,498مركز حمورابي2012االحصاء كامل القيممناهج واساليب كتابة البحث العلمي###

###

المسح المتكامل لالوضاع االجتماعية والصحية 

2011االحصاء للمراءة العراقية

وزارة التخطيط الجهاز 

###و 524 310المركزي لالحصاء

###

المسح المتكامل لالوضاع االجتماعية والصحية 

2011االحصاء للمراءة العراقية

وزارة التخطيط الجهاز 

###و 524 310المركزي لالحصاء

###ا 384 337مركز حمورابي2012االقتصاد احمد بريهي عانياالقتصاد المالي الدولي والسياسة النقدية ###

###ا 384 337مركز حمورابي2012االقتصاد احمد بريهي عانياالقتصاد المالي الدولي والسياسة النقدية ###

###م 689 320مركز حمورابي بيروت2012االقتصاد عبد علي كاظم المعموريعولمة القتل الحضارة االمريكية الجديدة ###

###م 689 320مركز حمورابي بيروت2012االقتصاد عبد علي كاظم المعموريعولمة القتل الحضارة االمريكية الجديدة ###

###ف 332823دار الكتب والوثائق بغداد2012االقتصاد فالح حسن ثوينيدراسات واراء في عملية رفع االصفار عن العملة العراقية###

###ف 332823دار الكتب والوثائق بغداد2012االقتصاد فالح حسن ثوينيدراسات واراء في عملية رفع االصفار عن العملة العراقية###

###ف 332823دار الكتب والوثائق بغداد2012االقتصاد فالح حسن ثوينيدراسات واراء في عملية رفع االصفار عن العملة العراقية###

###ف 842 320مركز حمورابي بغداد2012االقتصادفكرت نامق عبد التاجالسياسة الخارجية االميركية حيال الخليج العربي###

###ف 842 320مركز حمورابي بغداد2012االقتصادفكرت نامق عبد التاجالسياسة الخارجية االميركية حيال الخليج العربي###

###ف 98 00,1مركز حمورابي2012االحصاء كامل القيممناهج واساليب كتابة البحث العلمي في الدراسات###

###ب 849 330,9مركز حمورابي2008االقتصادجواد كاظم البكريفتح االقتصاد االمريكي###

###م 384 657,4دار الكتب العلمية للنشر2012المحاسبةمحمد زهراننظام المراكز واالنشطة ###

###خ998 659دار السالم لبنان2012االدارة علي ناصر الخويلديدور الهيئات التنظيمية في قطاع االتصاالت###

###ب 98 338,9واشنطن البنك الدولي2011االقتصاد الصراع واالمن والتنمية###

###ح 944 221مركز حمورابي2012عامحيدر عبداالميرحوار االديان في الفن###

###م 385 658بغداد العراقد تاالدارة مجلس المشترك لمكافحة الفساد1مؤسسات مكافحة الفساد ج ###

###م 385 658بغداد العراقد تاالدارة مجلس المشترك لمكافحة الفساد1مؤسسات مكافحة الفساد ج ###

###ح 944 338,2728مركز حمورابي2012االقتصادحيدر حسين طعمةالعجز المزدوج في بلدان الربح النفطي###

###ع 827 659االردن دار البازوري2010االدارة بشير العالقنظريات االتصال ###

###ع 827 659االردن دار البازوري2010االدارة بشير العالقنظريات االتصال ###

###827 659,1االردن دار البازوري2009االدارة بشير العالق العالقات العامة في االزمات###

###827 659,1االردن دار البازوري2009االدارة بشير العالق العالقات العامة في االزمات###

###ق 428 658,314عمان دار جليس الزمان2011االدارةعصمت سليم القرالةالحكمانية في االداء الوظيفي###

###ط 229 659عمان دار البازوري2009االدارةحميد الطائي(نماذج ومهارات  )اساسيات االتصال ###

###ط 229 659عمان دار البازوري2009االدارةحميد الطائي(نماذج ومهارات  )اساسيات االتصال ###

###خ 723 658االردن دار البازوي2009االدارة نعمة عباس الخفاجيثقافة المنظمة ###

###خ 723 658االردن دار البازوي2009االدارة نعمة عباس الخفاجيثقافة المنظمة ###

###ع 827 659االردن دار البازوري2010االدارةبشيرالعالقاالبداع واالبتكارية في االعالن###

###ع 827 659االردن دار البازوري2010االدارةبشيرالعالقاالبداع واالبتكارية في االعالن###

###و 949 658االردن دار البازوري2009االدارة زكريا مطلك الدوريادارة التمكين واقتصاديات الثقة###

###ل 689 658,562عمان دار الراية2010االدارة لعلى بوكميشنادارة الجودة الشاملة###

###ل 689 658,562عمان دار الراية2010االدارة لعلى بوكميشنادارة الجودة الشاملة###



###ن38 658,401عمان دار صفاء2012االدارة نجم عبود نجمالقيادات وادارة االبتكار ###

###ن38 658,401عمان دار صفاء2012االدارة نجم عبود نجمالقيادات وادارة االبتكار ###

###د 659 332عمان دار صنعاء2009االقتصاد عباس كاظم الدعميالبيانات النقدية والمالية###

###د 659 332عمان دار صنعاء2009االقتصاد عباس كاظم الدعميالبيانات النقدية والمالية###

###ش 922 002االردن جمعيات المكتبات2012االحصاء يونس احمد اسماعيلتصنيف ديوي العشري والكشاف النسبي###

###994م  332,7عمان دار الراية2010االقتصاد مهند حنا نقوال(المحافظة االئئتمانية  )ادارة المخاطر ###

###994م  332,7عمان دار الراية2010االقتصاد مهند حنا نقوال(المحافظة االئئتمانية  )ادارة المخاطر ###

###ع 822 332,1عمان دار صفاء2010االقتصادعالء فرحان طالبالمزيج التسويقي المصرفي###

###و 249 332,1عمان دار صفاء2010االقتصاد محمود حسين الواديادارة الجودة الشاملة في الخدمات المصرفية###

###و 249 332,1عمان دار صفاء2010االقتصاد محمود حسين الواديادارة الجودة الشاملة في الخدمات المصرفية###

###ر 766 519,5عمان دار الراية2012االحصاء عاطف عبد الرفوعمدخل الى االحصاء التربوي###

###ر 766 519,5عمان دار الراية2012االحصاء عاطف عبد الرفوعمدخل الى االحصاء التربوي###

###ا 384 658عمان دار صفاء2009االدارة احمد حلمي جمعةالمدخل الى التدقيق والتاكيد الحديث###

###ش 922 002االردن جمعيات المكتبات2012االحصاء يوسف احمد اسماعيلتصنيف ديوي العشري والكشاف النسبي###

###خ 694 658,5عمان دار صفاء2011االدارةخضير كاظم حمودادارة االنتاج والعمليات ###

###ر 239 020عمان دار صفاء2011اقتصاد- حاسبات ريمي مصطفىمبادى علم المكتبات والمعلومات###

###ر 239 020عمان دار صفاء2011اقتصاد- حاسبات ريمي مصطفىمبادى علم المكتبات والمعلومات###

###ط 294 020عمان دار الراية2010اقتصاد- حاسبات عالء فرج طاهرادارة المعلومات والمعرفة###

###ط 294 020عمان دار الراية2010اقتصاد- حاسبات عالء فرج طاهرادارة المعلومات والمعرفة###

###ا 582 330,1عمان دار غيداء2011االقتصاداسماعيل محمود عليتاريخ الفكر االقتصادي الماضي صورة الحاضر###

###ا 582 330,1عمان دار غيداء2011االقتصاداسماعيل محمود عليتاريخ الفكر االقتصادي الماضي صورة الحاضر###

###ا 384 657,45عمان دار صفاء2009المحاسبة احمد حلمي جمعةالمدخل الى التدقيق والتاكيد الحديث###

###ا 384 657عمان دار صفاء2011المحاسبةاحمد حلمي جمعةالتدقيق ورقابة الجودة###

###ا 384 657عمان دار صفاء2011المحاسبةاحمد حلمي جمعةالتدقيق ورقابة الجودة###

###ع 299 657عمان دار الراية2011المحاسبة حارس كريم العانيالمحاسبة االدارية###

###ع 299 657عمان دار الراية2011المحاسبة حارس كريم العانيالمحاسبة االدارية###

### ق 244 519,2عمان دار صفاء2012االحصاء محمد حسين القادريمبادى االحصاء واالحتماالت###

###ع 952 658,4االردن مؤسسة الوراق2012االدارة محمد حسين العيساوياالدارةاالستراتيجية المستدامة###

###ق 695 337االردن مؤسسة الوراق2008االقتصادمحمد صالح القريشيالمالية الدولية###

###ق 695 337االردن مؤسسة الوراق2008االقتصادمحمد صالح القريشيالمالية الدولية###

###ح 494 658,3االردن مؤسسة الوراق2011االدارةمحمد سرور الحريريالدراسات االكاديمية الدولية الحديثة في ادارة الموارد ###

###ح 494 658,3االردن مؤسسة الوراق2011االدارةمحمد سرور الحريريالدراسات االكاديمية الدولية الحديثة في ادارة الموارد ###

###ا 658,8352االردن مؤسسة الوراق2009االدارة احسان دهش جالب التسويق وفق منظور فلسفس ومصرفي###

###ش 942 658,403االردن مؤسسة الوراق2008االدارةانعام علي توفيقتقويم نظم المعلومات ###

###ش 942 658,403االردن مؤسسة الوراق2008االدارةانعام علي توفيقتقويم نظم المعلومات ###

###م 492 001,4االردن مؤسسة الوراق2011االحصاء مروان عبد المجيد اسس البحث العلمي العداد الرسائل الجامعية###

###م 492 001,4االردن مؤسسة الوراق2011االحصاء مروان عبد المجيد اسس البحث العلمي العداد الرسائل الجامعية###

###ح 494 658االردن مؤسسة الوراق2011االدارةمحمد سرور الحريريادارة االعمال الدولية والمالية المعاصرة###

###ح 494 658االردن مؤسسة الوراق2011االدارةمحمد سرور الحريريادارة االعمال الدولية والمالية المعاصرة###

###ي 957 657,45االردن مؤسسة الوراق2009المحاسبةيوسف محمود جربوعمراجعة الحسابات ###

###ص 223 658,403االردن مؤسسة الوراق2011االدارة صباح رحيمة محسننظم المعلومات المالية ###

###ع 246 658,15االردن مؤسسة الوراق2011االدارة جليل كاظم مدلولاستراتيجيات االدارة المالية###

###ع 246 658,15االردن مؤسسة الوراق2011االدارة جليل كاظم مدلولاستراتيجيات االدارة المالية###

###ع 827 658,8االردن مؤسسة الوراق2012االدارة بشير عباس العالقاالتصاالت التسويقية االلكترونية ###



###م 953 336السعودية دار المريخ2010االقتصاد ريتشارد موبمريفالمالية العامة في النظرية والتطبيق###

###م 953 336السعودية دار المريخ2010االقتصاد ريتشارد موبمريفالمالية العامة في النظرية والتطبيق###

### م 953 336السعودية دار المريخ2010االقتصادبهاجيراث الل السمنظمة التجارة العالمية###

### م 953 336السعودية دار المريخ2010االقتصادبهاجيراث الل السمنظمة التجارة العالمية###

###ش 279 658,5السعودية دار المريخ2010االدارة سكوت شافيزادارة العمليات ###

###و 929 657,45دار المريخ للنشر سعودية2011المحاسبة جي. م . دان مدخل الى معاينة المراجعة###

###ا 243 330دار المريخ للنشر سعودية2010االقتصادمايكل ايد جماناالقتصاد الكلي ###

###م 823 338,7دار المريخ للنشر سعودية1991االقتصاد جالل المالحتخطيط وتقييم المشروعات الزراعية###

###غ894 658دار المريخ للنشر سعودية2008االدارةروبرت فلوداالبداع في حل المشاكل تخلل االنظام الشامل###

###غ894 658دار المريخ للنشر سعودية2008االدارةروبرت فلوداالبداع في حل المشاكل تخلل االنظام الشامل###

###د 25 382دار المريخ للنشر سعودية2009االقتصاد بهاجيران الل داسمقدمة االتفاقات منظمة التجارة العالمية###

###د 25 382دار المريخ للنشر سعودية2009االقتصاد بهاجيران الل داسمقدمة االتفاقات منظمة التجارة العالمية###

###س 938 332دار المريخ للنشر سعودية1987االقتصادياري سيجلالنقود والبنوك واالقتصاد###

###ف 244 330,1543دار المريخ للنشر سعودية2002االقتصاد فاخر عبدالستار التحليل االقتصادي###

###ف 244 330,1543دار المريخ للنشر سعودية2002االقتصاد فاخر عبدالستار التحليل االقتصادي###

###ك 492 337دار المريخ للنشر سعودية2010االقتصادمورد فاي كرياثيناالقتصاد الدولي مدخل السياسات###

###ف 954 333دار المريخ للنشر سعودية2002االقتصادانطوني س فيشراقتصاديات الموارد والبيئة###

###ف 954 333دار المريخ للنشر سعودية2002االقتصادانطوني س فيشراقتصاديات الموارد والبيئة###

###د 998 380دار المريخ للنشر سعودية2011االقتصاد جيم ديونالبدء في اعمال تجارة التجزئة###

###د 998 380دار المريخ للنشر سعودية2011االقتصاد جيم ديونالبدء في اعمال تجارة التجزئة###

###ش 499 657دار المريخ للنشر سعودية2012المحاسبة مارتل كالركنظرية المحاسبة ###

###ش 499 657دار المريخ للنشر سعودية2012المحاسبة مارتل كالركنظرية المحاسبة ###

###ت 942 658,15دار المريخ للنشر سعودية2000االدارة ايفرام تورباننظم دعم االدارة ###

###ر 225 658دار المريخ للنشر سعودية2001االدارة دافيد رانشمان رامزوناالدارة المعاصرة ###

###ج 988 658,3دار المريخ للنشر سعودية2004االدارة دانيال جولمانالقادة الجدد###

###ن 38 658دار المريخ للنشر سعودية2004االدارة نجم عبود نجماالدارة االلكترونية ###

###ن 38 658دار المريخ للنشر سعودية2004االدارة نجم عبود نجماالدارة االلكترونية ###

###و898 658دار المريخ للنشر سعودية2004االدارة االن ويلفرادارة التغيير بنجاح###

###و898 658دار المريخ للنشر سعودية2004االدارة االن ويلفرادارة التغيير بنجاح###

###و 958 658,3دار المريخ للنشر سعودية2007االدارة جاري ويسلرادارة الموارد البشرية###



###و 958 658,3دار المريخ للنشر سعودية2007االدارة جاري ويسلرادارة الموارد البشرية###

###ب 72 658,5دار المريخ للنشر سعودية1999االدارة بغا . الووداس ادارة االنتاج والعمليات ###

###ب 72 658,5دار المريخ للنشر سعودية1999االدارة بغا . الووداس ادارة االنتاج والعمليات ###

### ف 68 658,4دارالمريخ للنشر سعودية2008االدارة مؤيد الفضلالمنهج الكمي في ادارة الوقت###

###ط 249 657,25االردن اثراء للنشر2010المحاسبة محمود عمر الطبريتطبيقات محاسبية ###

###س 929 657,3االردن اثراء للنشر2010المحاسبة فيصل محمود الشواردة( 1ج  ) مبادى المحاسبة المالية ###

###س 929 657,3االردن اثراء للنشر2010المحاسبة فيصل محمود الشواردة( 1ج  ) مبادى المحاسبة المالية ###

###س 929 657,3االردن اثراء للنشر2010المحاسبة فيصل محمود الشواردة( 1ج  ) مبادى المحاسبة المالية ###

###ب 842 657,3االردن اثراء للنشر2009المحاسبة رضوان حلوة حنانمبادى المحاسبة المالية###

###ر 692 657,92االردن اثراء للنشر2011المحاسبة رضوان حلوة حنانمحاسبة الشركات اموال اشخاص###

###ج 242 657االردن اثراء للنشر2010المحاسبة جبرائيل كمالة( 1ج )مبادى المحاسبة ###

###ر 692 657,3االردن اثراء للنشر2010المحاسبة رضوان حلوة حنانمبادى المحاسبة المالية القياس واالفصاح###

###ر 692 657,3االردن اثراء للنشر2010المحاسبة رضوان حلوة حنانمبادى المحاسبة المالية القياس واالفصاح###

###ر 692 657,3االردن اثراء للنشر2010المحاسبة رضوان حلوة حنانمبادى المحاسبة المالية القياس واالفصاح###

###ش 472 657,3االردن اثراء للنشر2009المحاسبة سعد محمود الشرقاويمبادى المحاسبة المالية###

###ش 94 657,4االردن اثراء للنشر2008المحاسبة عماد يوسف الشيخمحاسبة التكاليف ###

###ك 44 330,182االردن اثراء للنشر2010االقتصاد مجيد الكرخيالتحليل الكمي االقتصادي###

###ك 44 330,182االردن اثراء للنشر2010االقتصاد مجيد الكرخيالتحليل الكمي االقتصادي###

###ش 299 650االردن زمزم2010االدارةمصطفى نجيب الشاويشاساسيات ادارة اعمال المكاتب###

###ا 549 001,64االردن دار المناهج2008عامعباس حنون االسدي2++ الرسم بالحاسوب باستخدام لغة ###

###ا 549 001,64االردن دار المناهج2008عامعباس حنون االسدي2++ الرسم بالحاسوب باستخدام لغة ###

###ا 549 001,64االردن دار المناهج2008عامعباس حنون االسدي2++ الرسم بالحاسوب باستخدام لغة ###

###ص 947 657,7االردن دار المناهج2011المحاسبةمحمد عبدالفتاح الصيرفيادارة المخازن###

###ص 947 657,7االردن دار المناهج2011المحاسبةمحمد عبدالفتاح الصيرفيادارة المخازن###

###ص 947 657,7االردن دار المناهج2011المحاسبةمحمد عبدالفتاح الصيرفيادارة المخازن###

###ص 894 658,8االردن دار المناهج2012االدارة محمود جاسم الصميدعياساسيات التسويق الشامل والمتكامل###

###ع 492 332,4االردن دار المناهج2011االقتصادعدنان حسين يونسالتمويل الخارجي###

###ع 492 332,4االردن دار المناهج2011االقتصادعدنان حسين يونسالتمويل الخارجي###

###في 284 657,9االردن زمزم للنشر2010المحاسبة خالد امين عبدهللامحاسبة المنشات غير الهادفة للربح###

###في 284 657,9االردن زمزم للنشر2010المحاسبة خالد امين عبدهللامحاسبة المنشات غير الهادفة للربح###

###ز 629 001,64االردن زمزم للنشر2011عاممحمد بالل الزعبي( w 7 )الحاسوب والبرمجيات الجاهزة ###

###ز 629 001,64االردن زمزم للنشر2011عاممحمد بالل الزعبي( w 7 )الحاسوب والبرمجيات الجاهزة ###

###ز 639 001,64االردن زمزم للنشر2011عاممحمد بالل الزعبي(win (xp))الحاسوب والبرامجيات االهزة ###

###ز 639 001,64االردن زمزم للنشر2011عاممحمد بالل الزعبي(win (xp))الحاسوب والبرامجيات االهزة ###

###ز 639 001,64االردن زمزم للنشر2011عاممحمد بالل الزعبي(win 7 )الحاسوب والبرامجيات االهزة ###

###ز 639 001,64االردن زمزم للنشر2011عاممحمد بالل الزعبي(win 7 )الحاسوب والبرامجيات االهزة ###

###د 949 332االردن اثراء للنشر2010االقتصادمؤيد عبدالرحمن الدوريادارة االستثمار والمحافظ االستثمارية###

###د 949 332االردن اثراء للنشر2010االقتصادمؤيد عبدالرحمن الدوريادارة االستثمار والمحافظ االستثمارية###

###د 949 332االردن اثراء للنشر2010االقتصادمؤيد عبدالرحمن الدوريادارة االستثمار والمحافظ االستثمارية###

###ج 284 657,835االردن زمزم2012المحاسبةحامد طلبة محمداصول المحاسبة القومية###

###ب 849 658,8االردن اثراء للنشر2008االدارة ثامر البكريتسويق الخدمات المالية###

###هـ 828 657,3االردن دار المناهج2009المحاسبة محمد الهالليمحاسبة المؤسسات المالية###



###هـ 828 657,3االردن دار المناهج2009المحاسبة محمد الهالليمحاسبة المؤسسات المالية###

###م 384 330االردن اثراء للنشر2009االقتصادمحمد طافة اساسيات علم االقتصاد###

###م 384 330االردن اثراء للنشر2009االقتصادمحمد طافة اساسيات علم االقتصاد###

###م 384 330االردن اثراء للنشر2009االقتصادمحمد طافة اساسيات علم االقتصاد###

###ق 495 332,1االردن اثراء للنشر2009االقتصاد محمد صالح الفريشياقتصاديات النفود والبنوك###

###ق 495 332,1االردن اثراء للنشر2009االقتصاد محمد صالح الفريشياقتصاديات النفود والبنوك###

###495ق  614االردن اثراء للنشلر2011االدارة محمد صالح تركيمقدمة في علم اقتصاد البيئة ###

###495ق  614االردن اثراء للنشلر2011االدارة محمد صالح تركيمقدمة في علم اقتصاد البيئة ###

###ي 594 910االردن اثراء للنشر2010عامرنااسماعيل البير تاريخ العمارة بين القديم والحديث###

###ي 594 910االردن اثراء للنشر2010عامرنااسماعيل البير تاريخ العمارة بين القديم والحديث###

###ي 594 910االردن اثراء للنشر2010عامرنااسماعيل البير تاريخ العمارة بين القديم والحديث###

###229ط  658,8االردن اثراء للنشر2008االدارة محمد عبدالحسين الطائينظم المعلومات التسويقية ###

###229ط  658,8االردن اثراء للنشر2008االدارة محمد عبدالحسين الطائينظم المعلومات التسويقية ###

###ا 894 339االردن اثراء للنشر2009االقتصاداموري هادي كاطمتقدير وتحليل دوال االنتاج###

###ا 894 339االردن اثراء للنشر2009االقتصاداموري هادي كاطمتقدير وتحليل دوال االنتاج###

###ا 894 339االردن اثراء للنشر2009االقتصاداموري هادي كاطمتقدير وتحليل دوال االنتاج###

###ح 828 658,282االردن اثراء للنشر2009االدارة عالء حسين الحماميمفاهيم ومعماريات وبناء وتنفيذ مناجم البيانات###

###ا 892 658,8االردن اثراء للنشر2013االدارة الهام فخري طملية(اطار نظري )استراتيجيات التسويق ###
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###ا 892 658,8االردن اثراء للنشر2013االدارة الهام فخري طملية(اطار نظري )استراتيجيات التسويق ###

###س 64 658االردن اثراء للنشر2006االدارة سعد غالب ياسيناالعمال االلكترونية###
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###س 64 658االردن اثراء للنشر2006االدارة سعد غالب ياسيناالعمال االلكترونية###

###ز 629 658االردن اثراء للنشر2013االدارةعلي فالح الزعبيمبادى االدارة ###

###ن 23 658,8االردن اثراء للنشر2008االدارة ناجي معالادارة التسويق###
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###ن 23 658,8االردن اثراء للنشر2008االدارة ناجي معالادارة التسويق###

###ي 957 658,8االردن اثراء للنشر2010االدارة يوسف ابو فارة ادارة االسعار ###

###ع 89 658,413االردن اثراء للنشر2012االدارة علي عباسالرقابة االدارية###

###ع 89 658,413االردن اثراء للنشر2012االدارة علي عباسالرقابة االدارية###

###ن 969 001,4االردن اثراء للنشر2008احصاء- حاسبات جالل محمد النعيميالبحث العلمي في ادارة االعمال###

###ن 969 001,4االردن اثراء للنشر2008احصاء- حاسبات جالل محمد النعيميالبحث العلمي في ادارة االعمال###

###ح 598 658,5االردن اثراء للنشر2011االدارة محمد ابديوي الحسينمقدمة في ادارة االنتاج والعمليات###

###ه 929 337االردن اثراء للنشر2007االقتصادنوزاد عبدالرحمن مفقدمة في المالية الدولية###

###ه 929 337االردن اثراء للنشر2007االقتصادنوزاد عبدالرحمن مفقدمة في المالية الدولية###

###ه 929 337االردن اثراء للنشر2007االقتصادنوزاد عبدالرحمن مفقدمة في المالية الدولية###

###ر 32 340االردن اثراء للنشر2011محاسبة- ادارة رجب علي حسينتنفيذ العقوبات السالبة للحرية###

###ا 994 333االردن اثراء للنشر2013االقتصادمحمد توفيق الزم التمديدات الكهربائية###

###ا 994 333االردن اثراء للنشر2013االقتصادمحمد توفيق الزم التمديدات الكهربائية###

###ا 994 333االردن اثراء للنشر2013االقتصادمحمد توفيق الزم التمديدات الكهربائية###

###ف 493 658,4االردن اثراء للنشر2009االدارة خضير كاظم حمودالسلوك التنظيمي###

###س 288 658االردن اثراء للنشر2009االدارة مؤيد سالم القوة التنظيمية###

###س 288 658االردن اثراء للنشر2009االدارة مؤيد سالم القوة التنظيمية###

###ع 284 658,15االردن اثراء للنشر2010االدارة محمد عي ابراهيماالدارة المالية المتقدمة###



###ع 284 658,15االردن اثراء للنشر2010االدارة محمد عي ابراهيماالدارة المالية المتقدمة###

###ع 89 658االردن اثراء للنشر2012االدارةعلي هادي جبرينالفكر العملياتي###
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###ج 258 7 ,657عمان البازوري2008المحاسبة جاسم ناصر حسينتخطيط ورقابة التخزين###

###ص 894 658,8عمان البازوري2007االدارة محمود جاسم الصميدعيادارة التوزيع مظومة متكاملة ###

###ك 288 658عمان البازوري2012االدارة كامل سرمك حسنلغة الجسد واالتكيت في العمل االداري###

###ب 288 658عمان البازوري2013االدارة بالكبير بو مدين. د دراسات ميدانية في ادارة االعمال###

###س 64 658.4عمان البازوري2010االدارة د سعد ثابت ياسيناالدارة االستراتيجية ###

###ط 229 658,8عمان البازوري2010االدارة د حميد الطائيالتسويق الحديث مدخل شامل ###

###f 969 658,3عمان البازوري2010االدارة بن عنتر عبد الرحمنادارة الموارد البشرية ###

###827 658,42عمان البازوري2010االدارة د بشير العالفالقيادة االدارية###

###ل 359 001,4عمان البازوري2011االدارة د محسن عبدهللا باشيونبحوث العمليات ###

###ا 384 658,8عمان البازوري2013االدارةاحمد بن مويزرةاعداد االستراتيجية التسويقية وعملياتها###

###ط 229 658,8عمان البازوري2009االدارةد حميد الطائياالتصاالت التسويقية المتكاملة مدخل استراتيجي ###

###م 296 658عمان البازوري2011االدارة د صفوان المبيضين المركزية والالمركزية في تنظيم االدارة المحلية###

###ع 288 658,562عمان البازوري2010االدارة د فقي حمد يحيى العالمنظام ادارة الجودة الشاملة والمواصفات العالمية###

###ج 924 658,11عمان البازوريد تاالدارة جهاد عبدهللا عفانةادارة المشاريع الصغيرة###

###س 64 658عمان البازوري2010االدارة د سعد غالب ياسين االدارة االلكترونية ###

###م 296 658,3عمان البازوري2011االدارةصفوان محمد المبيضينتحليل الوظائف وتصميمها في الموارد البشرية###



###ط 229 658,8عمان البازوري2010االدارة حميد الطائيمفاهيم في ادارة المبيعات والتسويق###

###ع 827 658عمان البازوري2010االدارة بشير العالقادارة التفاوض###

###ف 958 332,6عمان البازوري2013االقتصادفيصل احمد ابو طيبةالعائد من االستثمار في التعليم###

###م 527 658,5عمان البازوري2012االدارة ابراهيم عواد المثاقبة اثر الخصخصة على ادارة تطوير المنتجات###

###ج 224 658,4عمان البازوري2012االدرة نايف الجابرياالدارة االستراتيجية في المنشات الصناعية###

###ع 822 658,5عمان البازوري2011االدارة عالء فرحان طالباستراتيجية العمليات واالستيعاب التنافسية###

###خ 692 350عمان البازوري2008االدارة محمد الخطيبتطوير مجالس كفاءة االدارة في العالم العربي###

###ع 248 658,4عمان البازوري2009االدارة عادل عبدالرزاقالقيادة وعالقتها بالرضا الوظيفي###

### ن 698 658,15عمان البازوري2009االدارة عدنان تايه التميمياالدارة المالية المتقدمة ###

###ا 384 658,11عمان البازوري2012االدارة احمد يوسف دودينادارالمشاريعة###

###ع 827 658,8عمان البازوري2009االدارةبشير العالقادارة العمليات التسويقية###

###ر 299 657,9عمان البازوري2011المحاسبةعبدالخالق مطلك محاسبة النفط والغاز ###

###ح 924 658,11عمان البازوري2013االدارةنضال الحواريادارة المشاريع االنمائية###

###م 296 658عمان البازوري2011االدارة صفوان المبيضينتطبيقات االدارة في قطعات االعمال###

###ج 542 657عمان البازوري2009المحاسبة ابراهيم الجزراوياساسيات نظم المعلومات المحاسبية ###

###ع 827 658,8عمان البازوري2009االدارةبشير العالقكفاءة التسويق ###

###ا852 332,6عمان البازوري2009االقتصاددريد كامل ال شبيب االستثمار والتحليل االستثماري###

###ط 229 658,8عمان البازوري2008االدارةحميد الطائيالبيع الشخصي والتسويق المباشر###

###ا 564 657عمان البازوري2011المحاسبة محمد علي وهابالتقنيات المحوسبة في تدقيق البيانات المالية###

###خ 723 658عمان البازوري2009االدارة نعمة عباس الخفاجيثقافة المنظمة ###

###م 527 658عمان البازوري2011االدارة زياد مشاقبة استخدامات حاسوبية في االدارة ###

###ع 529 658,3عمان البازوري2013االدارة نجم عبدهللا العزاويالوظائف االستراتيجية في ادارة الموارد البشرية ###

###ا 999 658,3عمان البازوري2011االدارة اونيس عبدالمجيدادارة العالقات االنسانية###

###س 64 658عمان البازوري2007االدارة سعد غالب ياسيناالدارة الدولية ###

###ط 294 658عمان البازوري2010االدارة طاهر محسن منصور(مدخل عمليات )نظرية المنظمة ###

###م 296 658,3عمان البازوري2012االدارةصفوان محمد المبيضينالتوظيف والمحافظة على الموارد البشرية ###

###ع 529 658,562عمان البازوري2009االدارة نجم العزاويجودة التدريب االداري###

###ع 827 659عمان البازوري2010االدارة بشير العالقتنظيم وادارة العالقات العامة ###

###ع827 658,8عمان البازوري2008االدارة بشير العالقالتخطيط التسويقي###

###ع 827 659,1عمان البازوري2010االدارة بشير العالقاالعالن الدولي###

###ع 827 658,8عمان البازوري2010االدارةبشير العالقالتسويق االلكتروني###

###د 949 658عمان البازوري2009االدارة زكريا مطلك الدوريادارة االعمال الدولية ###

###ع 827 658عمان البازوري2009االدارة بشير العالقاساسيات ادارة الوقت###

###ع 827 658عمان البازوري2008االدارة بشير العالقمبادى االدارة ###

###ز 629 659عمان البازوري2008االدارة علي فالح الزعبياالعالن الفعال ###

###ط 229 658,8عمان البازوري2012االدارة حميد عبدالنبي الطائياالساليب الكمية في التسويق###

###ز 629 2013658,8االدارة علي فالح الزعبيادارة التسويق###

###ع 827 2010658,8االدارة بشير العالققضايا تسويقية معاصرة###

###غ 298 2007658,7االدرة غانم فنجان موسى ادارة المشتريات ###

###ن 38 2010658االدارة نجم عبود نجمادارة الالملموسات ###

###ج 424 2011659االدارة عبدالناصر جراداتمقدمة في العالقات العامة###

###ل 289 2008658,5االدارة غسان قاسم الالميادارة ااالنتاج والعمليات###

###د 949 658,4بالاالدارة زكريا مطلك الدورياالدارة االستراتيجية ###

###م 384 658,3االردن زمزم2010االدارة محمد احمد عبد النبيادارة الموارد البشرية ###



###م 384 658,3االردن زمزم2010االدارة محمد احمد عبد النبيادارة الموارد البشرية ###

###م 384 658,3االردن زمزم2010االدارة محمد احمد عبد النبيادارة الموارد البشرية ###

###م 384 658,8االردن زمزم2013االدارة محمد احمد عبدالنبيادارة التسويق###

###ع 824 001,64االردن زمزم2009حاسبات عماد صالحاساسيات البرمجة بلغة فيجول بيسك###

###ع 824 001,64االردن زمزم2009حاسبات عماد صالحاساسيات البرمجة بلغة فيجول بيسك###

###م 952 650االردن زمزم2010االدارة موسى عبدهللا منوراالدارة االلكترونية للمكتب###

###ص 429 658,4االردن زمزم2011االدارة خالد احمد الصرايرة اساسيات نظم المعلومات في االدارة التربوية ###

###ص 429 658,4االردن زمزم2011االدارة خالد احمد الصرايرة اساسيات نظم المعلومات في االدارة التربوية ###

###ص 429 658,4االردن زمزم2011االدارة خالد احمد الصرايرة اساسيات نظم المعلومات في االدارة التربوية ###

###ل 959 659االردن زمزم2010االدارة موسى اللوزي اسس العالقات العامة###

###ل 959 659االردن زمزم2010االدارة موسى اللوزي اسس العالقات العامة###

###ل 959 659االردن زمزم2010االدارة موسى اللوزي اسس العالقات العامة###

###629 001,64االردن زمزم2009حاسبات محمد بالل الزعبيمهارات الحاسوب###

###ز 619 001,64االردن زمزم2009حاسبات محمد بالل الزعبيمهارات الحاسوب###

###ب 65 001,64االردن زمزم2009حاسبات هاني محمود البطشالحاسوب ومهارات الطباعة###

###ب 65 001,64االردن زمزم2009حاسبات هاني محمود البطشالحاسوب ومهارات الطباعة###

###م 624 657,45االردن زمزم2013المحاسبة غسان فالح المطارنة المدخل الى تدقيق الحسابات المعاصر ###

###ا 299 657,3االردن زمزم2012المحاسبة حامد طلبة محمد اصول المحاسبة المالية ###

###ا 299 657,3االردن زمزم2012المحاسبة حامد طلبة محمد اصول المحاسبة المالية ###

###ا 445 001,64االردن زمزم2011حاسبات موسى توفيق االخرسمهارات استخدام االنترنت###

###ا 445 001,64االردن زمزم2011حاسبات موسى توفيق االخرسمهارات استخدام االنترنت###

###خ 928 370االردن زمزم2011عامناصر احمد الخوالدة(اسسها ومداخلها  )المناهج ###

###خ 928 370االردن زمزم2011عامناصر احمد الخوالدة(اسسها ومداخلها  )المناهج ###

###خ 694 658,3االردن زمزم2013االدارة خضير كاظم حمودادارة المواهب والكفاءات البشرية###

###خ 694 658,3االردن زمزم2013االدارة خضير كاظم حمودادارة المواهب والكفاءات البشرية###

###خ 694 658,3االردن زمزم2013االدارة خضير كاظم حمودادارة المواهب والكفاءات البشرية###

###ا 528 657,3االردن زمزم2012المحاسبة اسامة سميعمبادى المحاسبة المالية###

###ا 528 657,3االردن زمزم2012المحاسبة اسامة سميعمبادى المحاسبة المالية###

###ا 528 657,3االردن زمزم2012المحاسبة اسامة سميعمبادى المحاسبة المالية###

###384 332االردن زمزم2009االقتصادمحمد احمد عبدالنبياالسواق المالية###

###384 332االردن زمزم2009االقتصادمحمد احمد عبدالنبياالسواق المالية###

###384 332االردن زمزم2009االقتصادمحمد احمد عبدالنبياالسواق المالية###

###س 384 332االردن زمزم2010االقتصادوليد اسماعيل اليفو اساسيات االساليب االحصائية لالعمال###

###س 384 332االردن زمزم2010االقتصادوليد اسماعيل اليفو اساسيات االساليب االحصائية لالعمال###

###س 384 332االردن زمزم2010االقتصادوليد اسماعيل اليفو اساسيات االساليب االحصائية لالعمال###

###م 384 332,1االردن زمزم2010االقتصادمحمد احمد عبدالنبيالرقابة المصرفية###

###م 384 332,1االردن زمزم2010االقتصادمحمد احمد عبدالنبيالرقابة المصرفية###

###م 384 332,1االردن زمزم2010االقتصادمحمد احمد عبدالنبيالرقابة المصرفية###

###ش 322 657,853االردن زمزم2011المحاسبة عبدالرزاق قاسمالمحاسبة الحكومية###

###ش 322 657,853االردن زمزم2011المحاسبة عبدالرزاق قاسمالمحاسبة الحكومية###

###ع 52 001,4االردن زمزم2011حاسبات عزت محمود فارسالبحث العلمي وفنية الكتابة العلمية ###

###ع 52 001,4االردن زمزم2011حاسبات عزت محمود فارسالبحث العلمي وفنية الكتابة العلمية ###

###ع 52 001,4االردن زمزم2011حاسبات عزت محمود فارسالبحث العلمي وفنية الكتابة العلمية ###

###ع 89 332,12بغداد الذاكرة2013االقتصاد اسعد حميد العليادارة المصارف التجارية###



###م 384 658,3االردن زمزم2012االدارة محمد احمد سليمان الرضا والوالء الوظيفي###

###م 384 658,3االردن زمزم2012االدارة محمد احمد سليمان الرضا والوالء الوظيفي###

###ش 324 657,92االردن زمزم2013المحاسبةعبدالرزاق هاشممحاسبة التحركات###

###م 296 001,64االردن زمزم2011حاسبات وسام عبدالرحمنتصميم المواقع االلكترونية ###

###م 296 001,64االردن زمزم2011حاسبات وسام عبدالرحمنتصميم المواقع االلكترونية ###

###ط 247 658,15االردن زمزم2009االدارة طارق عبدالباريتطبيقات الرياضة المالية###

###ل 959 2010658االدارة موسى اللوزيالتنظيم االداري###

###ل 959 2010658االدارة موسى اللوزيالتنظيم االداري###

###ج 244 310االردن اثراء للنشر2009االقتصادعدنان حسين الجادرياالسس المنهجية واالستخدامات االحصائية###

###ج 244 310االردن اثراء للنشر2009االقتصادعدنان حسين الجادرياالسس المنهجية واالستخدامات االحصائية###

###م 384 353,33االردن اثراء للنشر2010االقتصادمحمد عاطف البناالمؤسسات العامة في السعودية###

###م 384 658,8االردن زمزم2012االدارة محمد احمد سليمان التسويق وتكنولوجيا المعلومات###

###ر 57 657االردن دار الحامد2000المحاسبةيوحنا ال ادممبادى المحاسبة ###

###س 288 658,3االردن اثراء للنشر2009االدارة مؤيد سعيد السالم ادارة الموارد البشرية###

###س 288 658,3االردن اثراء للنشر2009االدارة مؤيد سعيد السالم ادارة الموارد البشرية###

###ا 299 657,45االردن زمزم2012المحاسبة حامد طلبة محمداصول المراجعة ###

###ع 84 658,4االردن اثراء للنشر2009االدارة عمر محمود عباين القيادة الفعالة والقائد الفعال###

###ع 84 658,4االردن اثراء للنشر2009االدارة عمر محمود عباين القيادة الفعالة والقائد الفعال###

###ع 84 658,4االردن اثراء للنشر2009االدارة عمر محمود عباين القيادة الفعالة والقائد الفعال###

###ا 29 658االردن اثراء للنشر2008االدارة يوسف احمد ابو فارةادارة االزمات االقتصادية وطرق حل المشكالت االدارية###

295ك 657,3االردن اثراء للنشر1999المحاسبة عبدالستار الكبيسي( 1ج )المحاسبة المالية ###  ###

###ف 927 340االمارات االفاق المشرقة2012االقتصاد نواف كنعان(الكتاب الثاني  )الوجيز في القانون االداري االردني ###

###ف 927 340االمارات االفاق المشرقة2012االقتصاد نواف كنعان(الكتاب االول  )الوجيز في القانون االداري االردني ###

###ر 692 657,3االردن دار الحامد2004المحاسبة رضوان حلوة حناناسس المحاسبة المالية###

###ر 692 657,3االردن دار الحامد2004المحاسبة رضوان حلوة حناناسس المحاسبة المالية###

###ر 692 657,3االردن دار الحامد2004المحاسبة رضوان حلوة حنان (قياس بنود )اسس المحاسبة المالية ###

###ع 282 658,11االردن اثراء للنشر2010االدارة غالب جليل حويصاساسيات ادارة المشاريع###

###ع 282 658,11االردن اثراء للنشر2010االدارة غالب جليل حويصاساسيات ادارة المشاريع###

###ر 64 301االردن زمزم2012االقتصاد رعد حافظ سالمالسلوك السياسي###

###ر 64 301االردن زمزم2012االقتصاد رعد حافظ سالمالسلوك السياسي###

###ر 64 301االردن زمزم2012االقتصاد رعد حافظ سالمالسلوك السياسي###

###ح 828 658االردن اثراء2012االدارة محمد عزات الحاللمة المفاهيم الحديثة في علم االدارة ###

###ح 828 658االردن اثراء2012االدارة محمد عزات الحاللمة المفاهيم الحديثة في علم االدارة ###

###ف 268 371,2االردن دار الحامد2009االقتصادمحمد محمود الفاضل كفايات المدير العصري###

###ص 293 338,6االردن دار الحامد2010االقتصادصيمية بخوشاتحاد المغرب العربي###

###ص 293 338,6االردن دار الحامد2010االقتصادصيمية بخوشاتحاد المغرب العربي###

###خ 692 332االردن دار الحامد2009االقتصاد محمد محمود الخطيباالداء المالي ###

###خ 692 332االردن دار الحامد2009االقتصاد محمد محمود الخطيباالداء المالي ###

###ح 894 658االردن دار الحامد2010االدارة باسم الحميرياالستشارات االدارية ###

###ح 894 658االردن دار الحامد2010االدارة باسم الحميرياالستشارات االدارية ###

###ن 324 001,4االردن دار الحامد2009حاسبات فايز جمعة النجار اساليب البحث العلمي###

###ن 324 001,4االردن دار الحامد2009حاسبات فايز جمعة النجار اساليب البحث العلمي###

###م 982 316االردن دار الحامد2010االقتصادبشرى خالد تركيالتزامات المساهم في الشركة المساهمة ###

###خ 64 001,62االردن دار الحامد2010حاسبات د خضير مصباح اسماعيل الطيطياساسيات امن المعلومات والحاسوب###



###خ 64 001,62االردن دار الحامد2010حاسبات د خضير مصباح اسماعيل الطيطياساسيات امن المعلومات والحاسوب###

###خ 64 658االردن دار الحامد2010حاسبات د خضير مصباح اسماعيل الطيطيادارة المعرفة الخدمات والتقنيات والحلول###

###خ 64 658االردن دار الحامد2010حاسبات د خضير مصباح اسماعيل الطيطيادارة المعرفة الخدمات والتقنيات والحلول###

###ط 969 658,962عمان دار الحامد2010االدارة د خضر مصباح الطيطيادارة وصناعة الجودة مفاهيم ادارية###

###

/ العمليات االدارية / مبادئ االدارة الحديثة النظريات 

###ح 599 658عمان دار الحامد2010االدارة د حسين حريموظائف المنظمة

###

/ العمليات االدارية / مبادئ االدارة الحديثة النظريات 

###ح 599 658عمان دار الحامد2010االدارة د حسين حريموظائف المنظمة

###ن 658 658,8عمان دار الحامد2011االدارة د نظام موسى سويدان تسويق االعمال ###

###ا 384 658عمان دار الحامد2011االدارة د احمد يوسف عريقاتالمفاهيم االدارية االساسية النظرية والتطبيق###

###ا 384 658عمان دار الحامد2011االدارة د احمد يوسف عريقاتالمفاهيم االدارية االساسية النظرية والتطبيق###

###ك 525 658عمان دارالحامد2010االدارة د محمد مفضي الكساسبة قضايا معاصرة في االدارة بناء قدرات حاسمة لنجاح االعمال###

###ك 525 658عمان دارالحامد2010االدارة د محمد مفضي الكساسبة قضايا معاصرة في االدارة بناء قدرات حاسمة لنجاح االعمال###

###ض 894 658,3عمان دار الحامد2011االدارة د موفق محمد الضمورالتخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في القطاع العام ###

###ض 894 658,3عمان دار الحامد2011االدارة د موفق محمد الضمورالتخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في القطاع العام ###

###ش 979 658عمان دار الحامد2009االدارة د شوقي ناجي جوادالمرجع المتكامل في ادارة االعمال منظور عملي###

###ش 979 658عمان دار الحامد2009االدارة د شوقي ناجي جوادالمرجع المتكامل في ادارة االعمال منظور عملي###

###ت 849 338,956عمان دار الحامد2009االقتصاد هيفاء عبدالرحمن التكريتياليات العولمة االقتصادية واثاره المستقبلية في االقتصاد العربي###

###ت 849 338,956عمان دار الحامد2009االقتصاد هيفاء عبدالرحمن التكريتياليات العولمة االقتصادية واثاره المستقبلية في االقتصاد العربي###

###م 658,5959عمان دار الحامد2010االدارة د كاسر نصر المنصورادارة العمليات االنتاجية ###

###خ 529 658عمان دار الحامد2011االدارة د عاكف لطفي خصاونة ادماالرة االبداع واالبتكار في منظمات االع###

###خ 529 658عمان دار الحامد2011االدارة د عاكف لطفي خصاونة ادماالرة االبداع واالبتكار في منظمات االع###

###ح 589 658عمان دار الحامد2009االدارة د حسين حريمادارة المنظمات منظور كلي###

###ح 589 658عمان دار الحامد2009االدارة د حسين حريمادارة المنظمات منظور كلي###

###ع 244 346عمان دار الحامد2010االقتصاد د عبدالرحيم عبدالعزيز جويحانقرارات  الهيئة العامة في الشركة المساهمة دراسة مقارنة ###

الرقابة المالية فيالنظام االقتصادي االسالمي###

د بسام عوض 

###ع 925 277,52عمان دار الحامد2010االقتصادعبدالرحيم عياصرة

الرقابة المالية فيالنظام االقتصادي االسالمي###

د بسام عوض 

###ع 925 277,52عمان دار الحامد2010االقتصادعبدالرحيم عياصرة

###ح 599 658عمان دار الحامد2010االدارة د حسين حريممهارات االتصال في عالم االقتصاد وادارة االعمال###

###ح 599 658عمان دار الحامد2010االدارة د حسين حريممهارات االتصال في عالم االقتصاد وادارة االعمال###

###ص 589 658,8عمان دار الحامد2007االدارة د محمود جاسم محمد الصميدعياستراتيجيات التسويق مدخل كمي وتحليلي###

###ن 324 658عمان دار الحامد2010االدارة فايزجمعة صالح الريادة وادارة االعمال الصغيرة ###

###ن 324 658عمان دار الحامد2010االدارة فايزجمعة صالح الريادة وادارة االعمال الصغيرة ###

###ش 979 658,4عمان دار الحامد2010االدارة شوقي ناجي جوادالسلوك التنظيمي###

###ش 979 658,4عمان دار الحامد2010االدارة شوقي ناجي جوادالسلوك التنظيمي###

###ن 324 658,404عمان دار الحامد2010االدارة فايز جمعة النجار نظم المعلومات االدارية###

###ن 324 658,404عمان دار الحامد2010االدارة فايز جمعة النجار نظم المعلومات االدارية###

###ش 979 658,4عمان دار الحامد2010االدارة شوقي ناجي جوادالمرجع المتكامل في ادارة االستراتيجية###

###ط 969 658عمان دار الحامد2010االدارة خضر مصباح الطيطيادارة التغيير ###

###ط 969 658االردن دار الحامد2011االدارة خضر مصباح الطيطيادارةالتغيير###

###ط 969 658االردن دار الحامد2010االحصاء ثائر فيصل ثامر الرياضيات في العلوم المالية###

###ط 969 658االردن دار الحامد2010االحصاء ثائر فيصل ثامر الرياضيات في العلوم المالية###

###ط 949 658,404االردن دار الحامد2010االدارة خضر مصباح الطيطياساسيات ادارة المشاريع وتكنولوجيا المعلومات###

###ط 949 658,404االردن دار الحامد2010االدارة خضر مصباح الطيطياساسيات ادارة المشاريع وتكنولوجيا المعلومات###

###م 384 262,4االردن دار الحامد2010مصارفمحمد عبدالحميدمؤسسات الزكاة وتقييم دورها ###



###م 384 262,4االردن دار الحامد2010مصارفمحمد عبدالحميدمؤسسات الزكاة وتقييم دورها ###

###ن 628 659,152االردن دار الحامد2010المحاسبةنظام موسى سويدان المشاركة في المعارض التجارية###

###ن 628 659,152االردن دار الحامد2010المحاسبةنظام موسى سويدان المشاركة في المعارض التجارية###

###ح 894 658االردن دار الحامد2010االدارة بسم الحميريمهارات ادارية ###

###ح 894 658االردن دار الحامد2010االدارة بسم الحميريمهارات ادارية ###

###ش 979 658االردن دار الحامد2010االدارة شوقي ناجي جواد مفاهيم حديثة في سياسات االعمال االدارية  ###

###ش 979 658االردن دار الحامد2010االدارة شوقي ناجي جواد مفاهيم حديثة في سياسات االعمال االدارية  ###

###م384 658,405االردن اثراء للنشر2010االدارة محمد قدري حسن مبادى التفاوض###

###م384 658,405االردن اثراء للنشر2010االدارة محمد قدري حسن مبادى التفاوض###

###ع 299 658,4االردن اثراء للنشر2008االدارة مزهر شعبان العانيالعملية االدارية وتكنولوجيا المعلومات###

###ع 529 658,562االردن اثراء للنشر2010االدارة محمد عبدالوهاب العزاويادارة الجودة الشاملة ###

###ز 629 001,64االردن زمزم2012حاسبات محمد بالل الزعبي(ج  )مهارات الحاسوب ###

###ز 629 001,64االردن زمزم2012حاسبات محمد بالل الزعبي(ج  )مهارات الحاسوب ###

###ز 626 001,64االردن زمزم2013حاسبات محمد بالل الزعبيالحاسوب والبرامجيات الجاهزة###

###ج 424 658االردن اثراء للنشر2011االردنناصر محمد سعودادارة المعرفة###

###ج 424 658االردن اثراء للنشر2011االردنناصر محمد سعودادارة المعرفة###

###Microeconomic word 2003 ز 629 001,64االردن دار اثراء للنشر2010حاسبات محمد بالل الزعبي###

###information technologyز 629 001,64االردن اثراء للنشر2010حاسبات محمد بالل الزعبي###

###The internet and communicationز001,64929االردن اثراء للنشر2010حاسبات محمد بالل الزعبي###

###MICROSOFT EXCEL 2003ز001,64929االردن اثراء للنشر2010حاسبات محمد بالل الزعبي###

###Microsoft windows XPز001,64929االردن اثراء للنشر2010حاسبات محمد بالل الزعبي###

###Microsoft POWERPOINT 2003ز001,64929االردن اثراء للنشر2010حاسبات محمد بالل الزعبي###

###Microsoft Access 2003ز001,64929االردن اثراء للنشر2010حاسبات محمد بالل الزعبي###

###ع 24 659االردن دار حامد2004االدارة عبدالمعطي محمداسس العالقات العامة ###

###م 294 332,35االردن دارالحامد2004االقتصادماهر كنيع شكريالمالية الدولية ###

###م 294 332,35االردن دارالحامد2004االقتصادماهر كنيع شكريالمالية الدولية ###

###ع 24 310االردن دار الحامد2011االحصاء عبدالحسين زيني االرقام القياسية ###

###ع 24 310االردن دار الحامد2011االحصاء عبدالحسين زيني االرقام القياسية ###

###ز 929 657,0285االردن دار الحامد2012المحاسبة زياد عبد الحليم excelتطبيقات المحاسبة على الحاسوب باستخدام ###

###ز 929 657,0285االردن دار الحامد2012المحاسبة زياد عبد الحليم excelتطبيقات المحاسبة على الحاسوب باستخدام ###

###ح 245 657,8االردن دار الحامد2004المحاسبة اسامة الحارسمحاسبة الشركات اموال اشخاص###

###ح 245 657,8االردن دار الحامد2004المحاسبة اسامة الحارسمحاسبة الشركات اموال اشخاص###

###ت 849 657,4االردن دار الحامد2010المحاسبة اسماعيل يحيى التكريتيمحاسبة التكاليف في المنشات الصناعية بين النظرية والتطبيق###

###خ 692 657,46االردن دار الحامد2008المحاسبة خالد شحادة الخطيباالصول العلمية والعملية في المحاسبة الضريبية###

###د 999 658,8االردن دار الحامد2000االدارة ابي سعيد الديوه جيالمفهوم الحديث الدارة التسويق###

###د 999 658,8االردن دار الحامد2000االدارة ابي سعيد الديوه جيالمفهوم الحديث الدارة التسويق###

###ع 24 339االردن دار الحامد2012االقتصادعبدالحسين زيني الحسابات القومية ###

###ع 24 339االردن دار الحامد2012االقتصادعبدالحسين زيني الحسابات القومية ###

###ع 324 658,8االردن دار الحامد2002االدارة تيسير العجارمة نظام المعلومات التسويقية###

###ل 752 382,08االردن دار الحامد2003االقتصادسمير اللقمانيمنظمة التجارة العالمية###

###ل 752 382,08االردن دار الحامد2003االقتصادسمير اللقمانيمنظمة التجارة العالمية###

###ع 246 338,7االردن دار الحامد2004 االقتصادعبدالعزيز مصطفىدراسة الجدوى وتقييم الشركات ###

###ع 246 338,7االردن دار الحامد2004 االقتصادعبدالعزيز مصطفىدراسة الجدوى وتقييم الشركات ###

###ع 246 380,13االردن دار الحامد2004االقتصادعبدالعزيز عبدالرحيم التبادل التجاري###



###ع 246 380,13االردن دار الحامد2004االقتصادعبدالعزيز عبدالرحيم التبادل التجاري###

###ا 242 330االردن دار الحامد2004االقتصادابراهيم سليمانمبادى االقتصاد الجزئي###

###ا 242 330االردن دار الحامد2004االقتصادابراهيم سليمانمبادى االقتصاد الجزئي###

###ت 749 657االردن دار الحامد2007المحاسبة تغريد مفيد كامل(انظمة الفا  )تطبيقات الحاسوب في المحاسبة ###

###ع 292 658,015االردن دار الحامد2002االدارة صبحي القيسيتطور الفكر واالنشطة االدارية ###

###ع 292 658,015االردن دار الحامد2002االدارة صبحي القيسيتطور الفكر واالنشطة االدارية ###

###ع 292 658,81االردن دار الحامد2003االدارة صبحي القيسيادارة وتنمية االنشطة والقوى البيعية ###

###ع 292 658,81االردن دار الحامد2003االدارة صبحي القيسيادارة وتنمية االنشطة والقوى البيعية ###

###ع 24 332,4االردن دار الحامد2004االقتصادعبدالمنعم السيد عليالنقود والمصارف واالسواق المالية###

###ع 24 332,4االردن دار الحامد2004االقتصادعبدالمنعم السيد عليالنقود والمصارف واالسواق المالية###

###م 859 658,11االردن دار الحامد2000االدارة كاسر نصر المنصورادارة المشروعات الصغيرة ###

###م 859 658,11االردن دار الحامد2000االدارة كاسر نصر المنصورادارة المشروعات الصغيرة ###

### ح 944 657,4االردن دار الحامد2007المحاسبة حيدر محمد علي مفاهيم اساسية في قياس االصول الثابتة ###

###ع614وائل2010اقتصادمثنى عبد لرزا العمرالتلوث البيئي###

###ع614وائل2010اقتصادمثنى عبد لرزا العمرالتلوث البيئي###

###د.658الفاروق2009ادارةمارك داي واخرونادارة المشتريات###

###د.658الفاروق2009ادارةمارك داي واخرونادارة المشتريات###

###د.658الفاروق2009ادارةمارك داي واخرونادارة المشتريات###

###ح330.91الجامعة االردنية2002ادارةحسن عبد القادر صالحالموارد وتثمينها واسس وتطبيقات على الوطن###

###ح330.91الجامعة االردنية2002ادارةحسن عبد القادر صالحالموارد وتثمينها واسس وتطبيقات على الوطن###

###ح330.91الجامعة االردنية2002ادارةحسن عبد القادر صالحالموارد وتثمينها واسس وتطبيقات على الوطن###

###ا658وائل2012ادارةاحمد علي صالحادارةاالعمال الدولية###

###ا658وائل2012ادارةاحمد علي صالحادارةاالعمال الدولية###

###ا658وائل2012ادارةاحمد علي صالحادارةاالعمال الدولية###

###332.1514الفاروق2009اقتصادجون اكلركلقاموس المصطلحات الدولية ###

###ع.658وائل2010ادارةطاهر حسن الغالبيالطوير التنظيمي###

###ع.658وائل2010ادارةطاهر حسن الغالبيالطوير التنظيمي###

###ع.658وائل2010ادارةطاهر حسن الغالبيالطوير التنظيمي###

###س611.61الفاروق2009ادارةديفد سوسةالعقل البشري وضاهرة التعلم###

###س611.61الفاروق2009ادارةديفد سوسةالعقل البشري وضاهرة التعلم###

###ع658.3وائل2008ادارةعبد الباري ابراهيمادارة الموارد البشرية ###

###ع658.3وائل2008ادارةعبد الباري ابراهيمادارة الموارد البشرية ###

###ع658.3وائل2008ادارةعبد الباري ابراهيمادارة الموارد البشرية ###

###657.48المكتب الجامعي ا2011اقتصادكمال الدين مصطفئمدخل معاصر في تحليل القوائم المالية###

###ك330دار الكتاب العربي2010اقتصادبول كروغمانالعودة الئ الكساد العظيم ازمة االقتصادالعالمي###

###658.4المكتب الجامعي ا2007االدارةنبيل محمد مرسياالدارة االستراتيجية ###

###658.4المكتب الجامعي ا2007االدارةنبيل محمد مرسياالدارة االستراتيجية ###

###658.4المكتب الجامعي ا2007االدارةنبيل محمد مرسياالدارة االستراتيجية ###

###ص658المكتب الجامعي ا2006االدارةمحمد الصرفياالدارة االستراتيجية ###

###ط658.403وائل2004ادارةمحمد عبد حسين  الفرجنظم المعاومات االدارية المتقدمة###

###ا910وائل2010ادارةكايد عمان ابو صحةجغرافية المدن###

###ا658المكتب الجامعي ا2010ادارةاحمد عبد السالماالدارة المعاصرة###

###ا658المكتب الجامعي ا2010ادارةاحمد عبد السالماالدارة المعاصرة###

###ب657المكتب لجامعي2007ادارةمحمد عباس بدويالنظام المحاسبي للمنظمات###



###ب657المكتب لجامعي2007ادارةمحمد عباس بدويالنظام المحاسبي للمنظمات###

###ب657المكتب لجامعي2007ادارةمحمد عباس بدويالنظام المحاسبي للمنظمات###

###س658وائل2008ادارةسعاد نايف برنوطياالعمال الخصائص والوظائف االدارية ###

###س658وائل2008ادارةسعاد نايف برنوطياالعمال الخصائص والوظائف االدارية ###

###س658وائل2008ادارةسعاد نايف برنوطياالعمال الخصائص والوظائف االدارية ###

###ق910.01وائل2002ادارةموسئ سمحةمدخل الئ الجغرافية ###

###م332.6وائل2005ادارةمحمد صالح جبراالستثمار باالسهم والسندات واالدارة###

###م332.6وائل2005ادارةمحمد صالح جبراالستثمار باالسهم والسندات واالدارة###

###م332.6وائل2005ادارةمحمد صالح جبراالستثمار باالسهم والسندات واالدارة###

###ب658.015دار الفاروق2008ادارةمارك بارك نيسونالتوظيف الفعال لعلم النفس###

###ن658وائل2003ادارةنجم عبود نجمادارة االبتكارالماهيم والخائص###

###ن658وائل2003ادارةنجم عبود نجمادارة االبتكارالماهيم والخائص###

###م658.8وائل2008ادارةمحمد ابراهيم عبيداتسلوك المستهلك مدخل استراتيجي###

###م658.8وائل2008ادارةمحمد ابراهيم عبيداتسلوك المستهلك مدخل استراتيجي###

###م658.8وائل2008ادارةمحمد ابراهيم عبيداتسلوك المستهلك مدخل استراتيجي###

###د659وائل2011ادارةعبد الرزاق الدليميالعالقات العامة روية معاصرة###

###د659وائل2011ادارةعبد الرزاق الدليميالعالقات العامة روية معاصرة###

###د659وائل2011ادارةعبد الرزاق الدليميالعالقات العامة روية معاصرة###

###م.658زهران2010ادارةمنعم مزيد الموسوياالساليب الكمية وبحوث العمليات###

###م.658زهران2010ادارةمنعم مزيد الموسوياالساليب الكمية وبحوث العمليات###

###م.658زهران2010ادارةمنعم مزيد الموسوياالساليب الكمية وبحوث العمليات###

###س648وائل2011ادارة بالل خلف السكارنةالفساد االداري###

###س648وائل2011ادارة بالل خلف السكارنةالفساد االداري###

###ا658المكتب الجامعي ا2009ادارةعبد السالم مخصادارة االعمال مدخل بناء المهارات ###

###ا658المكتب الجامعي ا2009ادارةعبد السالم مخصادارة االعمال مدخل بناء المهارات ###

###ا658المكتب الجامعي ا2009ادارةعبد السالم مخصادارة االعمال مدخل بناء المهارات ###

###ح338.9وائل2002اقتصادحسن عبد القادر صالحالتوجية الجغرافي للتنمية الوطنية واالقلمية###

###ح338.9وائل2002اقتصادحسن عبد القادر صالحالتوجية الجغرافي للتنمية الوطنية واالقلمية###

###ن337وائل2006افتصادغازي عبد الرزاقالتمويل الدولي والعمليات المصرفية###

###ن337وائل2006افتصادغازي عبد الرزاقالتمويل الدولي والعمليات المصرفية###

###ن337وائل2006افتصادغازي عبد الرزاقالتمويل الدولي والعمليات المصرفية###

###و658.4وائل2011ادارةوائل محمد ادريساالدارة االستراتيجية المفاهيم العمليات###

###خ382الميسرة2009ادارةخيري مصطفىالتجارة االلكترونية###

###س658وائل2008ادارةسعاد نايف برنوطياالدارة اساسيات ادارة االعمال###

###س658وائل2008ادارةسعاد نايف برنوطياالدارة اساسيات ادارة االعمال###

###س658وائل2008ادارةسعاد نايف برنوطياالدارة اساسيات ادارة االعمال###

###ن657المكتب الجامعي ا2010ادارةناصر نور الدين عبد اللطيفتكنولوجيا المعلومات والبرامج الجاهزة###

###ل658وائل2000ادارةموسى اللوزيالتنمية االدارية المفاهيم االسس والتطبيقات###

###ع658,15وائل2010ادارةاسعد حميد العلياالدارة المالية االسس العلمية والتطبيقية ###

###ع658,15وائل2010ادارةاسعد حميد العلياالدارة المالية االسس العلمية والتطبيقية ###

###ع658,15وائل2010ادارةاسعد حميد العلياالدارة المالية االسس العلمية والتطبيقية ###

###غ336وائل2007ادارة خالد شحاذة الخطيباسس المالية العامة ###

###و1و659دار الفاروق2010ادارةدرواريك وايتمانتحقيق الثروات من الدعاية واالعالن###

###و1و659دار الفاروق2010ادارةدرواريك وايتمانتحقيق الثروات من الدعاية واالعالن###



###ه11و301دار الفاروق2006ادارة بيتر هنريمهارات االدارة للمحترفين###

###ه11و301دار الفاروق2006ادارة بيتر هنريمهارات االدارة للمحترفين###

###س658وائل2009ادارة عالء عبد الرزاقاالدارة االلكترونية###

###658.8الفاروق2008ادارةجنيفر روليفن تسويق المعلومات###

###331.7الفاروق2008اقتصادبيتر ريليفن استخدام المرونة  في العمل###

###331.7الفاروق2008اقتصادبيتر ريليفن استخدام المرونة  في العمل###

###ج657اثراء2008اقتصادخالدجمال8007معايير التقارير المالية الدولية ###

###ه657.4المريخ2009محاسبةتشارلز هو ونجرتمحاسبة تكاليف مدخل ادري###

###157.7الفاروق2007اقتصادماري جوفايالتفكير خارج الصندوق###

###157.7الفاروق2007اقتصادماري جوفايالتفكير خارج الصندوق###

###658.7الفاروق2008االدارةجون جاتورناادارة االمداد والتوزيع ###

###658.7الفاروق2008االدارةجون جاتورناادارة االمداد والتوزيع ###

###ا327الفاروق2010االدارةمارك امستوزقواعد اللعبة الكتاب الرائد في العالقات الدولية###

###ا327الفاروق2010االدارةمارك امستوزقواعد اللعبة الكتاب الرائد في العالقات الدولية###

###ش153.98الفاروق2010ادارة بار برة شير ادارة االولويات لمقددي المواهب والقدرات###

###ش153.98الفاروق2010ادارة بار برة شير ادارة االولويات لمقددي المواهب والقدرات###

###ب658.3الفاروق2009ادارةجبر الدبرادليادارة الموارد بنجاح لرفع معدل اارباح###

###ب658.3الفاروق2009ادارةجبر الدبرادليادارة الموارد بنجاح لرفع معدل اارباح###

###ن658.8وائل2008ادارةناجي معالاصول التسويق###

###ن658.8وائل2008ادارةناجي معالاصول التسويق###

###ع658.8وائل2006ادارة عبد الستار محمد العلي االدارة الحديثة  للمخازن والمشتريات###

###س658.3الفاروق2010ادارةمارتن ريتشردالعيادة االدارية###

###س658.3الفاروق2010ادارةمارتن ريتشردالعيادة االدارية###

###م658.65الفاروق2010ادارةستيف ماركساستراتيجية البيع التفاعلي###

###م658.65الفاروق2010ادارةستيف ماركساستراتيجية البيع التفاعلي###

###ح658.8الفاروق2011ادارةريتشارد جووسنالمستثمر االليكتروني###

###ح658.8الفاروق2011ادارةريتشارد جووسنالمستثمر االليكتروني###

###ك658.015وائل2009ادارةكريم ناصر عليعلم النفس االداري###

###ك658.015وائل2009ادارةكريم ناصر عليعلم النفس االداري###

###ك658.015وائل2009ادارةكريم ناصر عليعلم النفس االداري###

###د657.8المكتب الجامعي ا2011محاسبةكمال الدين مصطفئ الزهراويالمحاسية في شركات االموال وفق العاير الماسبة###

###ا3و658الفاروق2008ادارةجون اديرال للمدبربن نعم للقادة###

###ا3و658الفاروق2008ادارةجون اديرال للمدبربن نعم للقادة###

###409و658الفاروق2007ادارةتيري ليفينتوقف عن االدارة وابدا القيادة###

###409و658الفاروق2007ادارةتيري ليفينتوقف عن االدارة وابدا القيادة###

###658,019الفاروق2008ادارةصمويل مالونالمهارات العقلية للمديرين ###

###ج8و658الفاروق2007ادارةاندي جادورسياسات التسعر المفاهيم والطرق المتعلقة للتسويق ا###

###ج8و658الفاروق2007ادارةاندي جادورسياسات التسعر المفاهيم والطرق المتعلقة للتسويق ا###

###م655و153الفاروق2009ادارةكيرت مورنيش لال قناع بقوة12المبادى ال ###

###م655و153الفاروق2009ادارةكيرت مورنيش لال قناع بقوة12المبادى ال ###

###ع953و330الفاروق2007االقتصادعبد الحسين محمداالصالح االقتصادي في العراق###

###ع953و330الفاروق2007االقتصادعبد الحسين محمداالصالح االقتصادي في العراق###

###ر4و658وائل2004ادارة كاضم نزار الريحانياالدارة االستراتيجية العولمة###

###ر4و658وائل2004ادارة كاضم نزار الريحانياالدارة االستراتيجية العولمة###



###م658وائل2008االدارةمحفوظ جودةمنضمات االعمال المفاهيم والوضائف###

###ص64و657المكتب الجامعي ا2007ادارةعبد الفتاح محمداسس المراجع الخارجية ###

###ي551وائل2005االقتصاديوسف محمد عبد الهادياسس علوم االراضي والمياه###

###ي551وائل2005االقتصاديوسف محمد عبد الهادياسس علوم االراضي والمياه###

###ي551وائل2005االقتصاديوسف محمد عبد الهادياسس علوم االراضي والمياه###

###ع658وائل2011ادارةعبد الباري درةاالساسيات  في االدارة المعاصرة###

###ع658وائل2011ادارةعبد الباري درةاالساسيات  في االدارة المعاصرة###

###ع658وائل2011ادارةعبد الباري درةاالساسيات  في االدارة المعاصرة###

###ب330وائل2009االقتصادطاهر فاظل البياتيمدخل على علم االقتصاد###

###ا658.7الفاروق2008ادارهجون ثنانتسته سيجما البرنامج الشامل###

###ك658.7الدار العربيه للعلومادارهستيفن كارتراداره المشتريات الناجحه ###

###م338.7وائل2004ادارهعبدالرسول عبد الرزاق ادراسات الجدوى وتقيم المشروعات ###

###658.8جالفاروق2009ادارهجاكي جارفيس طريقه التسصويق المشروعات الضغيره###

###ب658الفاروق2008ادارهمارك باركنيسونالتوضيف الفعال العلم النفس في اداره االعمال ###

###د382المريخ2005اقتصادبها جبرات ال داساتفاقيات منضمه التجاره العاميه المثاليه ###

###ق338.7وائل2009االقتصادمدحت القريشي دراسات الجدوئ واالقتصادية وتقيم المشروعات###

###م330.121الميناء2006االقتصادعبد علي كاظمتاريخ االكار واالقتصادية###

###ع515الميسرة2011االحصاءنشاط ابراهيم التحليل العددي المعادلة الالخط االنظمة الخطية ###

###ق338.9وائل2007االقتصادمدحت القريشي التنمية االقتصادية###

###ه155.2الفاروق2009االقتصادفيرناهارلودالخطوات السبع العادة اكتشاف الذات###

###س658.3وائل2004االدارةسهيلة عباسلقيادة االبتكارية واالداء  المتميز###

###ع657.4وائل2009االدارةمزهر شعبان العانينظم المعلومات االدارية ###

###ن658.562اليازور2009االدارةمحمد عبد النعيميادارة الجودة المعاصرة ###

###ع658.15المكتب الجامعي ا2008محاسبةعطية عبدالحيفي المحاسبة االدارية###

###ت310المريخ2009االحصاءلتكولن تشاواالحصاء في االدارة###

###ط658.3اليازور2011ادارةطاهر محمود الكاللدةاالتجاهات الحديثة في ادارة الموارد البشرية###

###م657.4المتب الجامعي 2008ادارةعطية عبد الحي التكلفة االلكترونية االغراض القياس###

م658.8المناهج2006ادارةزكي خليل المساعدتسويق الخدمات وتطبيقاتة###

###ق001.46دارالراتب الجامعةالحاسباتمحمد جمال احمد2000الجداول االكترونية اكسل###

###د330الفاروق2008االقتصاد كريم كيبن االقتصاد الجزئي ###

###ن658وائل2003ادارة نجم عبود نجمادارة االبتكار المفاهيم والخصائص ###

###ر001.4دار الصفاء2008ادارة ربحي مصطفئ عليان اساسيات البحث العلمي ###

###م650وائل2010ادارةمصطفى نجيب شاوليادارة المكاتب واالعمال المكتبية###

###ص3و658المكتب الجامعي ا2009ادارةمحمد الصرفيالمرجع المتكامل في االدارةااللكترونية###

###ص3و658المكتب الجامعي ا2009ادارةمحمد الصرفيالمرجع المتكامل في االدارةااللكترونية###

###ص3و658المكتب الجامعي ا2009ادارةمحمد الصرفيالمرجع المتكامل في االدارةااللكترونية###

###ج310المركزي الحصائي2010االقتصادالمركز الحصائيموافقة الفقر في العراق###

###ج310المركزي الحصائي2010االقتصادالمركز الحصائيموافقة الفقر في العراق###

###ب9567و330معهد العراقي2008االقتصادكمال البصريسياسة االصالح االقتصادي في العراق###

###ب9567و330معهد العراقي2008االقتصادكمال البصريسياسة االصالح االقتصادي في العراق###

###ش3و658الفاروق2009ادارة حسن وكرس شبرفن ادارة االفراد###

###ش3و658الفاروق2009ادارة حسن وكرس شبرفن ادارة االفراد###

###ه1و350الفاروق2006ادارةجين هيلادارةاالداء###

###ك403و658الفاروق2009ادارة جيرمي كوردي الخطوات العشر التخاذ القرار الصحيح###



###ع330.9567دار الكتب والوثائق2009االقتصادوزارة التعليم العالياالقتصاد العراقي في التخريب الئ النهوض ###

###ق310الجهاز المركزي 2005ادارةاحسان كاظم شريفالطرائق العلمية والطرائق االلالعلمية ###

###ك658.315الفاروق2010اقتصادبفرليكايحسب موظفيك او اخر موظفيك###

###د332المريخ 2010اقتصادجوزيف دانيا لزاقتصاديات النقود والتمويل الدولي ###

###د332المريخ 2010اقتصادجوزيف دانيا لزاقتصاديات النقود والتمويل الدولي ###

###658مكتبة المجتمع2010ادارة عبد الرزاق الدليمينظرية المنظمة###

###م658.3الفاروق2008ادارة اان مامفوردفن صناعة المدير ين للجدد###

###ي658دار الرضا2006ادارةيونس ابراهيم حيدراساسيات اادارة ###

###ج657الجمعية للمحاسبين2007اقتصادجمعية المجمعالمعاير الدولية العداد التقارير المالية###

###ط657اثراء2010محاسبةمحمود عمر الطبريتطبيقات محاسبية###

###و658وزارة التخطيط 2009االدارةوزارة التخطيطوقائع الموتمر االول للمركز الوطني###

###و310وزارة التعليم2011االدارةمنعم عزيزالتحليل والتنبوء باستخدام السالسل الزمنية###

###و310وزارة التعليم2011االدارة وزارة التعليم العالي 2010-2011الكتاب السنوي ###

###و368وزارة المالية2011االدارةتغريد مجلس االدارةشركة التامين الوطنية###

###و310وزارة التخطيط 2007االقتصادوزارة التخطيطالتقرير االحصائي لمشروع المسح الصناعي ###

###و310وزارة التخطيط 2007االقتصادوزارة التخطيطالتقرير االحصائي لمشروع المسح الصناعي ###

###و310وزارة التخطيط 2007االقتصادوزارة التخطيطالتقرير االحصائي لمشروع المسح الصناعي ###

###ب310البنك المركزي2101االحصاءالبنك المركزيالنشرة االحصائية السنوية ###

###ب332البنك المركزي2009االحصاءالبنك المركزيالتقرير االقتصادي السنوي للبنك المركزي العراقي###

###

التقرير االقتصادي لسنوي للبنك المركزي العراقي 

###ب332البنك المركزي2009االحصاءالبنك المركزي2006

###

 لنشاط 2008تغرير المواشرات لمالية تحليلية 

###و338وزارة التخطيط 2008اقتصادوزارة التخطيط 2008لصناعة لتحويلية للقطاع العام لسنة 

###ت346.0482الفاروق2008ادارةبيتر تشيفر تونادارة العالقات التجارية العالمية###

###ب658.456الفاروق2007ادارة توم  بيزور الجنايات الخفية للمفوظات الذكية ###

###1.04محفوظة لدى الموالف2000االحصاء خالد حسين احمدبحوث عمليات االسس ومبادئ###

###س368.01ذات السالسل2000االحصاءالسباعي محمد الفقيمبادي التامين االصول العلمية والتطبيقية###

###ق519.53االحصاء2003دار الجامعيةدالل القاضياالحصاء لالدارين والقتصاديين###

###خ336دار وائل2003االقتصادخالد شحاتة الخطيباسس المالية العامة ###

###ش 001.4مجدالوي2007االحصاءحامد سعد الشمرتيمدخل الئ البحوث العمليات###

###

االسس العلمية النجاز البحوث العلمية المراحل 

###1.4وزارة التعليم2004االحصاءعلي شنشول جماليالبكلوريوس والماجستير

###92م 339.5مكتبة الفتح2007االقتصادمنى يونس حسينالتوازن النقدي الكلي من خالل ارتباط سعر الصرف###

###

دراسات في التنمية  البشرية المستدامة في الوطن 

###ع331بيت الحكمة2000القتصادعماد عبد اللطيف سالمالعريي

###598ب323بيت الحكمة2002االقتصادباسل يوسفدبلومسية حقوق االنسان المرجعية القانونية واالليات###

###ا332.041جامعة بغداد2000االقتصاداميل جميل شمعانراس المال مقابل االقليم###

###449و301سعيد بن جبير 2005االقتصادعلي الورديدراسة في طبيعة المجتمع العرقي ###

###ع330.9567بيت الحكمة 2002االقتصادعمادعبداللطيفدراسات في االقتصاد العراقي###

###Personl Financial PlanningLew is J.A LTFEST2007

Irwin M C Graw 

New YOR332.024A4484###

###

Natural Resource and Environ 

Mentel ECONOMICS Roger Perman1996longman 333.7p446###

###investem ents theory and applicaions mark hirchey 2001

harcourt college 

new yor332.g h477###

###advansced microeco nomice theirygeoffry ajehle 2000

addison 

weslynew yor338.5 j44###



###

funda mentel is investment 

manjmentgeoffry ajehle 2006megrw_hill new yor332.6  it 579###

###investements aralysis and manejmentcharles p jonas2007hohn wiley as iq332.6 j 663###

###

macroeco nomics principles 

problems politicescampbell R connell2005mcgrow_hill new york 339 m226 ###

###

macroeco nomics principles 

problems politicescampbell R connell2005mcgrow_hill new york 339  m226 ###

###macro economicsdavidc colander2006mcgrow_hill new york 339 c638###

###macro economicsdavidc colander2006mcgrow_hill new york339 c638###

###macro economicsdavidc colander2006mcgrow_hill new york339 c638###

###macro economicsdavidc colander2006mcgrow_hill new york339 c638###

###macro economicsdavidc colander2006mcgrow_hill new york339 c638###

###racyjinnjintaratinaj trndag jha an irnnantpieterj vvan2001kjuwer aqam332v26###

###ADVANT Enji neeinj mathamaticsD>PKO IH ARI2000CHANDJ COMB338 K679###

###CALCULUSHOWard anton2002tohn wiley new york515A527###

###CACUL USLINJLE VariapleRoertt>Smith2002mcro tlill515s597###

###CACUL USLINJLE VariapleRoertt>Smith2002mcro tlill515s597###

###Applied statstcs Busincss and EconomicsDav id P done2007Mcorow hill519>5d55###

###Applied statstcs Busincss and EconomicsDav id P done2007Mcorow hill519>5d55###

###Applied statstcs Busincss and EconomicsDav id P done2007Mcorow hill519>5d55###

###Linear Algerawith ApplionCareth william2000toheand bark512>5w53###

###Linear Algerawith ApplionCareth william2000toheand bark512>5w53###

###842ش001.4مجدالوي عمان2007االحصاءحامد سعدالشمرتيمدخل الئ البحوث العمليات###

###872ش 310دار التعلم الكويت1989االحصاء مصطفي الشلقانياالحصاء للعلوم االجتماعية والتجارية ###

###ف001.4244مطبوعت جامعة دمشق1989االحصاءفاخر كاملاسس البحث العلمي###

###658ا310القاهرةاالحصاءاحمد عبادةتصميم وتحليل التجارب###

###298ن001.4الكويت1994االدارةنبيل عليالعرب وعصر المعلومات###

###242ع310التعلم القانةن التقني1989االحصاءعبد اللة زيدن عالنمبادي االحصاء ###

###969ر001.4مطبعة االتحاد1991االحصاءانطون حمصياصول البحث في علم النفس###

###522ص301.31دار النهضة العربية1965االقتصادمحمد فواد الصفاردراسات في الجغرافية البشرية ###

###ح1981001.448االحصاءاحسان محمد الحسنطرق البحث العلمي###

###ب982 001.4المجلس الوطني للثقافة2000االدارةاية بوكانانااللة شوق وسلطة التكنلوجية والنسان منذ القرن###

###343ع 001.424دار الراتب للجامعة1985االقتصادعبد العزيز هيلالكومبيوتر واالقتصاد القياس البرامج للغة بايسك###

###652م001.4بيروت دار العلوم1977االحصاءعلي عبد السالم العزاويبحوث العمليات في مجال االنتاج والتخزين والنقل###

###223ب 310الجامعة المستنصرية 1983االحصاءعمانوئيل بارزنالعمليات التصادفية ###

###492ع001.4جامعة بغداداالحصاءعدنان شمخي جابرمقدمة البحوث لعمليات###

###492ع001.4جامعة بغداداالحصاءعدنان شمخي جابرمقدمة البحوث لعمليات###

###739ب001.4مطبعة طربين1986االحصاءصباح الدين بقجةالمعالجة االلية للمعلومات###

###227ص001.4جامعة الدمشق1993التاريخليلئ السباعدراسة في منهجية البحث التاريخي###

###499ب 001.4الدار العربية للنشر 1988االحصاءبروسنونسلسلة ملخصات شوم بحوث العمليات###

###301.32البنك الدولي1972االدارةالبنك الدوليتخطيط  السكان ودراسة قطاعية###

###و309.38جامعة البصرة1984االدارة كرستوفي وردتخطيط المدن والسيطرة علئ التلوث###

1981االحصاءنورما ماك ارثر المدخل لالحصاء السكاني###

وزارة التعليم العاليجامعة 

###242ا312الموصل

###ج310923العراق وزارة التخطيط1980االحصاءالجهاز المركزي للحصاءالمجموعة االحصائية السنوية###

###ج310923العراق وزارة التخطيط1990االحصاءالجهاز المركزي للحصاءالمجموعة االحصائية السنوية###



###ج310923العراق وزارة التخطيط1974االحصاءالجهاز المركزي للحصاءالمجموعة االحصائية السنوية###

###ج310923العراق وزارة التخطيط1997االحصاءالجهاز المركزي للحصاءالمجموعة االحصائية السنوية###

###ج310923العراق وزارة التخطيط1992االحصاءالجهاز المركزي للحصاءالمجموعة االحصائية السنوية###

###ج310923العراق وزارة التخطيط1983االحصاءالجهاز المركزي للحصاءالمجموعة االحصائية السنوية###

###ج310923العراق وزارة التخطيط1987االحصاءالجهاز المركزي للحصاءالمجموعة االحصائية السنوية###

###ج310923العراق وزارة التخطيط1985االحصاءالجهاز المركزي للحصاءالمجموعة االحصائية السنوية###

###ج310923العراق وزارة التخطيط1975االحصاءالجهاز المركزي للحصاءالمجموعة االحصائية السنوية###

###ج310923العراق وزارة التخطيط1992االحصاءالجهاز المركزي للحصاءالمجموعة االحصائية السنوية###

###ج310923العراق وزارة التخطيط1998االحصاءالجهاز المركزي للحصاءالمجموعة االحصائية السنوية###

###ج310923العراق وزارة التخطيط1986االحصاءالجهاز المركزي للحصاءالمجموعة االحصائية السنوية###

###ج310923التخطيط1992االحصاءالجهاز المركزي للحصاءكتاب االحصاء السنوي###

###ج310923التخطيط1991االحصاءالجهاز المركزي للحصاءكتاب االحصاء السنوي###

###ج310923التخطيط1970االحصاءالجهاز االحصائية السنويةالمجموعة االحصائية السنوية###

###ج310923التخطيط1990االحصاءالجهاز االحصائية السنويةالمجموعة االحصائية السنوية###

###ج310923التخطيط1990االحصاءالجهاز االحصائية السنويةالمجموعة االحصائية السنوية###

###ج310923التخطيط1993االحصاءالجهاز االحصائية السنويةالمجموعة االحصائية السنوية###

###ج310923التخطيط1991االحصاءالجهاز االحصائية السنويةالمجموعة االحصائية السنوية###

###ج310923التخطيط1971االحصاءالجهاز االحصائية السنويةالمجموعة االحصائية السنوية###

###ج310923التتخطيط1972االحصاء الجهاز االحصائية السنوية1965دليل التعداد العام للسنة ###

###ج310923التتخطيط1االحصاء الجهاز االحصائية السنوية1965دليل التعداد العام للسنة ###

###89ز3 .658الكويت فرات السالسل1989ادارةزكي محمود هاشمادارة الموارد البشرية ###

###ف515.428نيوريوك دار ماكر1972االحصاء فرانك ايرزسلسلة ملخصات  شوم المعادالت التفاضلية###

###282ف001.4العراق الكلية الفكرية1987االحصاءهليبر. ا ف ا سمقدمة بحوث العمليات ###

###244ع001.4العراق وزارة التعليم1988احصاءعبد ذياب جزاعبحوث العمليات في مجال االنتاج والتخزين والنقل###

###244ع001.4العراق وزارة التعليم1988االحصاءعبد ذياب جزاعبحوث العمليات في مجال االنتاج والتخزين والنقل###

###949ق  43 .001بغداد دار الشون الثقافية1993االحصاءعامر ابرهيم قنديلجيالبحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات###

###924ف 001.4سوريا دار الكتب1991ادارةفواد زكرياالتفكير العلمي ###

###384م657الهية العامة للتعليم1985ادارةمحمد علي حسنالتنظيم المحاسبي للشراءوالتخزين###
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###242ع 658االسكندرية دار التعليم الجامعي2011عبد السالم ابو محسننظم االدارة الحديثة###

###242ع 658االسكندرية دار التعليم الجامعي2011عبد السالم ابو محسننظم االدارة الحديثة###

###ح929 6ز332االسكندرية دار التعليم الجامعي2013محمد صالح الحناويمبادي دراسات االستثمار###

###ح929 6ز332االسكندرية دار التعليم الجامعي2013محمد صالح الحناويمبادي دراسات االستثمار###

###ع1528ز332االسكندرية دار التعليم الجامعي2013عصام عمر احمدالبنوك الوصفية والشرعية###



###ع1528ز332االسكندرية دار التعليم الجامعي2013عصام عمر احمدالبنوك الوصفية والشرعية###

###

المحاسبة المالية في شركات االشخاص شركات 

###228ر3ز657االسكندرية دار التعليم الجامعي2013محمد محمود البابليالتضامن والتوصية

###
###894س45ز657االسكندرية دار التعليم الجامعي2013سعيد كامل محمددراسات متقدمة  في المراجعة الخارجية

###

موسوعة التدريب في التنمية واالستثمار ادارة االموال 

###89ع4ز658االسكندرية دار التعليم الجامعي2013علي سعد محمد داودواالستثمار

###
###م384 46ز657االسكندرية دار التعليم الجامعي2012محمد الفيومي محمدالمحاسبة االستراتيجية التعليم المالي الداء الشركات

###

منهج البحث العلمي في المجال االداري كيفية اعداد 

###384 م42ز001االسكندرية دار التعليم الجامعي2012محمد سامي راضيوسائل الماجستير والدكتورة

###

منهج البحث العلمي في المجال االداري كيفية اعداد 

###384 م42ز001االسكندرية دار التعليم الجامعي2012محمد سامي راضيوسائل الماجستير والدكتورة

###
###349و45ز657االسكندرية دار التعليم الجامعي2010وجدي حامد حجازيمعايير الدولية للمراجعة شرح وتحليل

###

سلسلة من الحرب  في مجال االدارة من الحرب 

###238ج658بيروت مكتبة لبنان2011جاري جاجليارديومتدرب المارب

###

سلسلة من الحرب  في مجال االدارة من الحرب 

###238ج658بيروت مكتبة لبنان2011جاري جاجليارديومتدرب المارب

###

سلسلة من الحرب  في مجال االدارة من الحرب 

###238ج658بيروت مكتبة لبنان2011جاري جاجليارديومتدرب المارب

###
###84ن332بيروت الدار للعلوم2000رفعت صدقي النمر مقاالت ومقابالت1في المصارف واالقتصاد ج

###84ن 332بيروت الدار للعلوم2000رفعت صدقي النمركلمات وساىل ومراجعات###

###
###528و6ز332بيروت دار المنهل للبناني2003وسام مالك1البورصات واالسواق المالية العامليةج 

###
###528و6ز332بيروت دار المنهل للبناني2003وسام مالك1البورصات واالسواق المالية العامليةج 

###
###528و6ز332بيروت دار المنهل للبناني2003وسام مالك1البورصات واالسواق المالية العامليةج 

###428و658بيروت مكتبة لبنان2011بيتر ف وراكراساسيات بيتر وراكر###

###428و658بيروت مكتبة لبنان2011بيتر ف وراكراساسيات بيتر وراكر###

###428و658بيروت مكتبة لبنان2011بيتر ف وراكراساسيات بيتر وراكر###

###893ك 658القاهرة دار الفاروق للنشر2003بريان كليجادارة العقل للجميع###

###893ك 658القاهرة دار الفاروق للنشر2003بريان كليجادارة العقل للجميع###

###492ع 336لبنان مكتبة لبنان2008عدنان صمدي عابديناالحتيال المالي###

###998ل658مصر الشركة المصرية2003لونجمان خطط االعمال التجارية ###

###998ل658مصر الشركة المصرية2003لونجمان خطط االعمال التجارية ###

###998ل658مصر الشركة المصرية2003لونجمان خطط االعمال التجارية ###

###528و9ز330بيروت دار المنهل للبناني2012وسام مالكتطور الفكر االقتصادي###

###89ع 658االردن الثراء للنشر2012علي هاديالفكر العلماني###

###
###252ب 332عمان دار االيام2103مازن حسنالتمويل الخارجي دائرة على الهيكلية

###
###252ب 332عمان دار االيام2103مازن حسنالتمويل الخارجي دائرة على الهيكلية

###99ق8ز658الموسس الجامعة بيروت2008كاتريل فيوالتسويق االلكتروني###

###
###243ا330الريان دار المريخ2010مايكل ايدجماناالقتصاد الكلي النظرية والسياسية

###998م8ز658القاهرة دار الفاروق2008هلين سبيكادارة التسويق###

###949ا8ز658مجد بيروت2008محي اوديجيةالتسويق في خدمة المشروع###

###949ا8ز658مجد بيروت2008محي اوديجيةالتسويق في خدمة المشروع###

###
###384م380بيروت دار المنهل اللبناني2010محمد ديابالتجارة الدولية في عصر العولمة

###
###384م380بيروت دار المنهل اللبناني2010محمد ديابالتجارة الدولية في عصر العولمة

###496و330بيروت دار المنهل اللبناني2011وديع طوروسمبادي اقتصادية###

###
###182ز330بيروت دار المنهل اللبناني2010بسام الحجارعلم االقتصاد والتحليل االقتصادي

###
###182ز330بيروت دار المنهل اللبناني2010بسام الحجارعلم االقتصاد والتحليل االقتصادي

###496و330بيروت دار المنهل اللبناني2010وديع طوروساالقتصاد السياسي###



###496و330بيروت دار المنهل اللبناني2010وديع طوروساالقتصاد السياسي###

###
###324ع 332بيروت دار المنهل اللبناني2009بسام الحجارنظام النقد العالمي واسعار الصرف

###
###324ع 332بيروت دار المنهل اللبناني2009بسام الحجارنظام النقد العالمي واسعار الصرف

###899ت 330بيروت دار المنهل اللبناني2008فردريك نلونمدخل الى االقتصاد الجزئي###

###899ت 330بيروت دار المنهل اللبناني2008فردريك نلونمدخل الى االقتصاد الجزئي###

###
###692ح 330بيروت دار المنهل اللبناني2010احمد شفيق الخطيبعربي-قاموس االقتصاد والتجارة  انكليزي 

###
###582ا4ز332بيروت دار المنهل اللبناني2006اسالم ون الينالف باء بورصة خيرات مالية وشرعية

###
###582ا4ز332بيروت دار المنهل اللبناني2006اسالم ون الينالف باء بورصة خيرات مالية وشرعية

###
###952م 658بيروت دار المنهل اللبناني2011موسئ خليلاالدارة المعاصرة في المبادي مع الوظائف المحاسبة

###
###952م 658بيروت دار المنهل اللبناني2011موسئ خليلاالدارة المعاصرة في المبادي مع الوظائف المحاسبة

###

دور المشاريع الصغيرة في مكافحة الفقر والبطالة في 

###29ز331االعدادات ثقافة للنشر والتوزيع2009زياد ابو الفحمالعالم

###

دور المشاريع الصغيرة في مكافحة الفقر والبطالة في 

###29ز331االعدادات ثقافة للنشر والتوزيع2009زياد ابو الفحمالعالم

###
###389ل4ز332بيروت مكتبة العصرية2010لحلو موسئ بوفاريسياسة  الصرف االجنبي وعالقتها بالسياسة النقدية

###
###389ل4ز332بيروت مكتبة العصرية2010لحلو موسئ بوفاريسياسة  الصرف االجنبي وعالقتها بالسياسة النقدية

###
###264ش336الدار العربية للعلوم-بيروت2011سمير الشاعرالمالية العامة والنظام المالي واالسالمي

###842ش 4ز001العراق مكتبة الذاكراة2001حامد سعد نوربحوث العمليات###

###495ق 331االردن دار وائل2007مدحت القريشياقتصاديات العمل ###

###829زس 330عمان دار الثقافة2009محمد مروان السجانمبادئ التحليل االقتصادي###

###84ع 7ز658االردن دار وائل2008عمر وصفي عقيليادارة المواد###

###826زش 658عمان دار المسيرة2007خليل محمد الشماعمبادي االدارة ###

###249و957ز338عمان مكتبة المجتع العدلي2011محمود حسين العواديالعولمة وابعادها االقتصادية###

###494ح651عثمان دار صغاء2012محمد سرور حكمتادارةالمكاتب###

###724و47ز657عمان مكتبة المجتمع القومي2011سامي محمد الوقاداساسيات المحاسبة المتقدمة###

###294ط9ز338عمان دار الراية2011عالء فرج الطاهرالتخطيط االقتصادي###

###29ا0065ز368عمان دار صفاء2011عبد احمد ابو بكرادارة اخطار شركات التامين###

###
###59ح 956ز339عمان دار صفاء2011حسن كريم حمزةالعولمة المالية والنمو االقتصادي

###952ع336عمان دار صفاء2012عبد الكريم جابرالتمويل الدولي ونظريات التجارة###

###582ا657سوريا دمشق 2011اسماعيل اسماعيل2المحاسبة المتوسطة ###

###823ص 368االردن دار اساامة2011عز الدين فالحالتامين###

###839ر657عمان دار المسيرة2011نضال محمود الرمحينظم المعلومات المحاسبية مدخل رقابي###

###835ز657عمان دار المسيرة2011رافت سالمةالمحاسية الحكومية ###

###284ع 382مكتبة المجتمع العربي2011عامر محد خطابالتجارة االلكترونية###

###49و562ز658مكتبة المجتمع العربي2009محمود حسين الواديضمان الجودة###

###28ع658دار اسامة للنشر والتوزيع2011ابراهيم بدر شهابمعجم االدارة موسوعة ادارية###

###384ا445ز657دار صفاء للنشر عمان2011احمد حلمي جمعةالتدقيق الداخلي والحكومي###

###
###س1959ز371دار صفاء للنشر عمان2011سوسن شاكر محمدتقويم جودة االداء في الموسسات التعلمية

###38ن658دار صفاء للنشر عمان2012نجم عبودنجمدراسة العمل والهندسة البشرية###

###
2011مروة  احمداالزمة المالية العامية واالقاف  المستقبلية

عمان مكتبة المجتمع 

###455ق330العربي للنشر والتوزيع

###246ع 15ز658دار صفاء للنشر والتوزيع2012جليل كاظم مدلولاستتراجيات االدارة المالية###

###4ز658مكتبة المجتمع العربي عمان2011عبد الرزاق حمةالسلوك التنظيمي في المنظمات###

###384ا45ز657دار صفاء لنشر والتوزيع2011احمد حلمي جمعةالتدقيق والتاكيد المتقدم###

###24ع 310االردن دار الحامد2012عبد الحسين زينياالرقام القياسية###



###
2011مفلح محمد عقلمقدمة في االدارة المالية والتحليل المالي

عمان مكتبة المجتمع 

###783م15ز658العربي للنشر والتوزيع

###
###1822ز332دار صفاء للنشر2011عالء فرحان طالبالحوكمة الموسسية واالداء المالي االستراتيجي

###

االقتصاد الفعال دراسة تحليلية االبعاد االقتصاد 

###228و330دار صفاء للنشر2012نادية صالح مهديالمصرفي

###294ا4ز332مكتبة المجتمع العربي للنشر2011منير اسماعيل نقود وبنوك###

###224ع403ز658دار صفاء للنشر2012هاشم فوزي العبادينظم ادارة المعلومات###

###494ح658االردن دار الحامد2012محمد سرور الحريريادارة االعمال الدولية والعالمية###

###

الموتمرالعربي والفارسي والتركي فيالغزل الكردي 

###944ب800العراق موسسة حمدي2010بندر علي اكبرالكالسيكي

###528ع519االردن دار صفاء2010عزام صبرياالحصاء الرياضي###

###
###394ا657عمان مكتبة الجتمع العربي2010احمد محمد ابو شعالةمعايير المحاسبة الدولية واالبالغ المالي

###894ح8ز005االردن دار الحامد2007محمد دباسحماية انظمة المعلومات###

###267ع332مصر دار الفكر2008عاطف وليماسواق االوراق المالية###

###
###269ق 519.053االردن دار الحامد2005دالل القاضياالحصاء االدارين واالقتصاديين

###529ع 300العراق بيت الحكمة2004عباس العزاويتاريخ علم الفلك في العراق###

###384م338.19565االردن دار وائل1999محمد رفيق اميناالمن الغذائي###

###384م338.19565االردن دار وائل1999محمد رفيق اميناالمن الغذائي###

###384م338.19565االردن دار وائل1999محمد رفيق اميناالمن الغذائي###

###
2009الجهاز المركزي لالحصاء2008المسح البيئي لنشاط الخدمات الطبية في العراق 

العراق الجهاز المركزي 

###524ج310لالحصاء

###
2009الجهاز المركزي لالحصاءاالحصاء الصناعي للمنشات الصناعية الكبيرة

العراق الجهاز المركزي 

###524و310لالحصاء

###658.4949االردن دار اليازور2009زكريا الدوريالفكر االستتراتيجي###

###599ح658االردن در الحامد2010حسين حريممبادي االدارة الحديثة ###

###
###299د332السعودية دار المريخ2010جوزيف دانيالزاقتصاديات النقود والتمويل الدولي

###
###949و658االردن دار اليازور2010زكرياالدوريمبادي ومدخل االدارة ووضائفها

###992ا001.64العراق دار المكتب2011ايهاب عبد السالمspss.17البرنامج االحصائي###

###299ع004.65االردن دار وائل2011مزهر الهانيشبكات الحاسوب وتراسل البانات###

###299ع004.65االردن دار وائل2011مزهر الهانيشبكات الحاسوب وتراسل البانات###

###
###249م910العراق دار المكتب2010ماهر صيري كاظملمحات من اثار وحضارة بالد  الرافدين

###828ط900لبنان دار المكتب العلمية2007طالل حربرحلة ابن بطوطة###

###959ف346بغداد المكتبة القانونية2007فوزي محمد ساميالقانون التجاري###

###284خ320العراق بيت الحكمة2012خالد عبد اللطيفوصف باشوية بغداد###

###
###245ف302لبنان مكتبة البصائر2010فارس كمال نظميمقاالت ودراسات في الشخصية العراقية

###tourism-managementc.s.batra2008daryagani new delhi338.47B277###

###645ب 900لبنان مكتبة البصاير2010بطرس حداد رحلة من اسطنبول الئ البصرة ###

###242ا320العراق موسسة العارف2008ابراهيم ميرزة محمدمدينة بغداد االبعاد االجتماعية###

###
###982س 300العراق بيت الحكمة2011سالي محسن لطيففلسفىة الفن عند شةبنهااور ونيشة

###592ح 340العراق بيت الحكمة2012حسيب الياس حديددراسات في الترجمة القانونية###

###
###244ف 331مصر دار الجغرافية2011فاروق احمدالتنمية المستديمة والسياحة دراسة اثروبلوبجي

###294م 910العراق مكتبة دار المرتضى2009ماهر صبري كاظمدراسات في التاريخ االندلسي###

###
###949ز658عمان دار االيام2013خالد عبد الوهاب الزيديالقيادة االدارية وتكوير منظمات التعليم العالي

###
###949ز658عمان دار االيام2013خالد عبد الوهاب الزيديالقيادة االدارية وتكوير منظمات التعليم العالي

###04ز658اسكندرية دار العالق للنشر2006بول جاميلادارة المعلومات ###

###
###528و332بيروت دار المنهل اللبناني2000وسام مالكالنقودوالسياسات النقدية الداخلية



###ع3728ز658بيروت الموسسة الجامعية2008جان مارك لوغالادارة الموارد البشرية###

###ع3728ز658بيروت الموسسة الجامعية2008جان مارك لوغالادارة الموارد البشرية###

###948ب7ز338اسكندرية دار الفاروق2006مالكوم بيركينبناء الشركات المتكاملة###

###948ب7ز338اسكندرية دار الفاروق2006مالكوم بيركينبناء الشركات المتكاملة###

###ت4985ز658لبنان مكتبة لبنان2006ارثر اية ثومسوناالدارة االستراتيجية###

###ت4985ز658لبنان مكتبة لبنان2006ارثر اية ثومسوناالدارة االستراتيجية###

###ت4985ز658لبنان مكتبة لبنان2006ارثر اية ثومسوناالدارة االستراتيجية###

###
###567زم330لبنان مكتبة لبنان2007مصطفى هنيمعجم المصطلحات االقتصادية والمالية

###
###567زم330لبنان مكتبة لبنان2007مصطفى هنيمعجم المصطلحات االقتصادية والمالية

###
###567زم330لبنان مكتبة لبنان2007مصطفى هنيمعجم المصطلحات االقتصادية والمالية

###
###429ب4ز658لبنان مكتبة لبنان2003جون م برايسونالتخطيط االستراتيجي للموسسات العامة

###
###429ب4ز658لبنان مكتبة لبنان2003جون م برايسونالتخطيط االستراتيجي للموسسات العامة

###998ف658لبنان مكتبة لبنان2012كاثي فيوكتوظيف االفضل###

###99ك 658لبنان مكتبة لبنانبالويليام اس لجينالتغير الفعال###

###929ر658لبنان مكتبة لبنان2012ستيفن بي روبينزادارة االفراد###

###929ر658لبنان مكتبة لبنان2012ستيفن بي روبينزادارة االفراد###

###929ر658لبنان مكتبة لبنان2012ستيفن بي روبينزادارة االفراد###

###924ب658لبنان مكتبة لبنان2008توم بيترزسلسلة اساسيات توم بيترز###

###924ب658لبنان مكتبة لبنان2008توم بيترزسلسلسة اساسيات توم بيترز###

###924ب658لبنان مكتبة لبنان2008توم بيترزسلسلسة اساسيات توم بيترز###

###924ب3ز303بيروت مكتبة لبنان2008توم بيترزالموهبة ###

###924ب3ز303بيروت مكتبة لبنان2008توم بيترزالموهبة ###

###924ب3ز303بيروت مكتبة لبنان2008توم بيترزالموهبة ###

###29ك657القانون دار الفاروق2009روبر كاوالمحاسبة االدارية###

###384ز5ز658عمان الثراء للنشر2012احمد يوسف عريفاتادارة العمليات االنتاجية###

###259زع025االردن عالم الكتب الحديث2011غازي خليفة جراداتالتصنيف في التصنيف###

###259زع025االردن عالم الكتب الحديث2011غازي خليفة جراداتالتصنيف في التصنيف###

###
###492ع657بيروت مكتبة لبنان2010عدنان عابدينمعجم مصطلحات المحاسبة المالية واالدارية

###45ب658مصر لونجمان2005يورك برستوظيف الوقت###

###45ب658مصر لونجمان2005يورك برستوظيف الوقت###

###45ب658مصر لونجمان2007يورك برتسالمقابالت الشخصية الناجحة###

###45ب658مصر لونجمان2007يورك برتسالمقابالت الشخصية الناجحة###

###23ح632ز332عمان مكتبة المجمع العربي2009علي توفيق الحاجادارة البوصات المالية###

###23ح632ز332عمان مكتبة المجمع العربي2009علي توفيق الحاجادارة البوصات المالية###

###394م658االردن عالم المكتب الحديث2009مجدي عوضالريادة في االعمال###

###

قاموس مصطلحات المصارف والمال واالستثمار 

###249ق332بيروت مكتبة لبنان2005تحسين التاجي الفاروقانكليزي عربي

###

قاموس مصطلحات المصارف والمال واالستثمار 

###249ق332بيروت مكتبة لبنان2005تحسين التاجي الفاروقانكليزي عربي

###

قاموس مصطلحات المصارف والمال واالستثمار 

###249ق332بيروت مكتبة لبنان2005تحسين التاجي الفاروقانكليزي عربي

###

موسوعة المصطلحات االدارية  واالجتماعية 

###998م004بيروت مكتبة لبنان2007هاشم حسن ناصراالقتصادية والتجارة انكليزي عربي

###

موسوعة المصطلحات االدارية  واالجتماعية 

###998م004بيروت مكتبة لبنان2007هاشم حسن ناصراالقتصادية والتجارة انكليزي عربي

###

موسوعة المصطلحات االدارية  واالجتماعية 

###998م004بيروت مكتبة لبنان2007هاشم حسن ناصراالقتصادية والتجارة انكليزي عربي



###
###249ق 332بيروت مكتبة لبنان2004تحسين التاجي الفاروقيقاموس االسواق واالوراق المالية انكليزي عربي

###
###249ق 332بيروت مكتبة لبنان2004تحسين التاجي الفاروقيقاموس االسواق واالوراق المالية انكليزي عربي

###
###249ق 332بيروت مكتبة لبنان2004تحسين التاجي الفاروقيقاموس االسواق واالوراق المالية انكليزي عربي

###
###992خ330بيروت مكتبة لبنان1993احمد شفيق الخطيبقاموس االقتصاد والتجارة عربي انكليزي

###
###992خ330بيروت مكتبة لبنان1993احمد شفيق الخطيبقاموس االقتصاد والتجارة عربي انكليزي

###
###992خ330بيروت مكتبة لبنان1993احمد شفيق الخطيبقاموس االقتصاد والتجارة عربي انكليزي

###
###658.4القاهرة دار الفاروق2009بزماد دماراالدارة االستراتيجية لمستويات االداء

###
###658.4القاهرة دار الفاروق2009بزماد دماراالدارة االستراتيجية لمستويات االداء

###
###262ب658عمان جليس الزمان2010محمد تركي البطانيادارة المعرفة بين النظرية والتطبيق

###24ع336.2دار اعريب للنشر2011عبد المجيد قديدراسات في علم الضرائب###

###24ع336.2دار اعريب للنشر2011عبد المجيد قديدراسات في علم الضرائب###

###
###28د2010mArcAf pvblisHERs338.9فيرنر دوبلرتخطيط وتقيم وادارة مشاريع التنمية

###
###28د2010mArcAf pvblisHERs338.9فيرنر دوبلرتخطيط وتقيم وادارة مشاريع التنمية

###925م332دار جليس للنشر والتوزيع2010سفيان خليلالقرارات المالية###

###925م332دار جليس للنشر والتوزيع2010سفيان خليلالقرارات المالية###

###
###824ع216.985موسسة ثائر العصامي للكتاب2013عمار مجيد كاظمدراسات في االقتصاد االسالمي

###
###824ع216.985موسسة ثائر العصامي للكتاب2013عمار مجيد كاظمدراسات في االقتصاد االسالمي

###
###424ع 339.46دار الجرير2010عدنان داود العذاريقياس موشرات ظاهرة الفقر في الوطن العربي

###
###424ع 339.46دار الجرير2010عدنان داود العذاريقياس موشرات ظاهرة الفقر في الوطن العربي

###89ع 658دار الثقافة عمان2011علي هادي جبراالتجاهات الكمية قي االدارة###

###294ج515دار الجرير للنشر والتوزيع2010صادق علي الجبوريالرياضيات واالقتصاد###

###294ج515دار الجرير للنشر والتوزيع2010صادق علي الجبوريالرياضيات واالقتصاد###

###
###929س339دار الفاروق لالستثمارات2008االقتصاد الكلي النظرية والسياسية

###
###دار الثقافة عماندار الثقافة عمان2012عبد الالابراهيم الفقينظم المعلومات المجوسية ودعم

###239ر658دار الحرير للنشر2011ربحي مصطفي علياناساسيات ادارة الوقت###

###294ع337دار دجلة عمان2011عبد االمير رحيمة العبوددراسات في االقتصاد الدولي###

###294ع337دار دجلة عمان2011عبد االمير رحيمة العبوددراسات في االقتصاد الدولي###

###269ق657دار الثقافة للنشر والتوزيع2012حسين القاضينظرية المحاسبة###

###
.658دار الفاروق للنشر القاهرة2008برجان هوب كنازاالدارة االلكترونية للمواد البشرية ###928ه

###
.658دار الفاروق للنشر القاهرة2008برجان هوب كنازاالدارة االلكترونية للمواد البشرية ###928ه

###288ز332.1مكتبة الجامعة االردن2012احمد محمود الزاملتسويق  الخدمات المصرفية###

###288ز332.1مكتبة الجامعة االردن2012احمد محمود الزاملتسويق  الخدمات المصرفية###

###298ش985ز217دار الجواهر القدس عمان2008محمد فاروقالنمو السكاني###

###
###389م330.12دار التعليم للجامعي2013نخبة الخبراء االقتصاديندراسات حول اراء المنظمة االقتصادية

###
.380دار المنهل اللبناني2012محمد ديار النظريات المحدثة للتجارة الدولية ###384م

###229ج 658.045دار الفاروق القاهرة2008جون جاتورناادارة االمداد والتوزيع###

###496و330الموسسة الحديثة للكتاب2011وديع طوروسمبادي االقتصاد القياسي###

###259ج216.985دار العربية للعلوم2011جيتفان كوسالتمويل االسالمي###

###989ر658.8دار الفاروق2006جنيفر رويفن تسويق المعلومات###

###658.958دار المريخ2012جاري ديسلرادارة الموارد البشرية###

###898و658دار المريخ للنشر2004الن ولميزادارة التسعير بنجاح###

###897ع346الدار العربية للعلوم2009لورنزكليفورداخالقيات العمل التجاري###

###897ع346الدار العربية للعلوم2009لورنزكليفورداخالقيات العمل التجاري###

###
###349و657.45دار التعليم الجامعي2010وجدي حامد حجازيمعايير الدولية للمراجعة شرح وتحليل



###499ا658.7دارالمريخ2010توني ارنولدمقدمة ادارة المواد###

###
###384م338.7دار المنهل اللبناني2009محمد ديابدراسات الجدول االقتصادية واالجتماعية للمشاريع

###
###228ب346دار الفاروق اللنشر2008جون سكيلبكادارة الترخيص وحقوق الملكية

###29ر658.3124دار الفاروق2007ليزني رايتقنيات التدريب###

###242ا338.9دار المنهل اللبناني2006ابراهيم فورباشكالية التمنية في العالم###

###
###995س336الموسسة الحديثة طرابلس لبنان2005فاطمة الويسالمالية العامة موازنة ضرائب

###384ا332التعليم الجامعي للنشر والتوزيع2013احمد شعبان حمدالسياسات النقدية والمصرفية###

###332.404دار التعليم الجامعي2012عصران جاللاالستثمار والتمويل###

###
###827ع658.8دار المناهج للنشر والتوزيع2010بشير عباس العالقاالستراتجيات التسويقية في االنترنيت

###
###624س320مركز حمورابي2012بهاء عدنان السعيدياالستراتيجية االمريكية تجاة ايران

###
###624س320مركز حمورابي2012بهاء عدنان السعيدياالستراتيجية االمريكية تجاة ايران

###
2011كمال البصريالموازنة الفدرالية وتحديات االقتصادية العراقي

المعهد العراقي لالصالح 

###549ب330االقتصادي

###
2011كمال البصريالموازنة الفدرالية وتحديات االقتصادية العراقي

المعهد العراقي لالصالح 

###549ب330االقتصادي

###
2011كمال البصريالموازنة الفدرالية وتحديات االقتصادية العراقي

المعهد العراقي لالصالح 

###549ب330االقتصادي

###
###98ب 332البنك المركزي العراقي2010البنك المركزي العراقالتقرير السنوي لالستقرار المالي في العراق

###
###98ب 332البنك المركزي العراقي2010البنك المركزي العراقالتقرير السنوي لالستقرار المالي في العراق

###792ن310عمان اليازوري2011عبد الخالق عبد الجبار النقيباالحصاء الحياتي###

###
###949و658االردن دار اليازوري2009زكريا مطلك الدوريادارة التمكين واقتصاديات الثقة

###827ع659االردن دار اليازوري2010بشير العالقاالعالن الدولي###

###827ع659االردن دار اليازوري2010بشير العالقاالعالن الدولي###

###
###898ت332.1االردن دار اليازوري2012ارشد فواد التميمياالسواق المالية اطار في التنظيم

###
###359ل657.48االردن دار اليازوري2013الحسن عبد اللةمدخل الئ الرياضيات المالية وتطبيقاتها

###
###359ل657.48االردن دار اليازوري2013الحسن عبد اللةمدخل الئ الرياضيات المالية وتطبيقاتها

###
###38ن658االردن دار اليازوري2010نجم عبود نجمادارة الالملموسات ادارة مااليقاس

###
###38ن658االردن دار اليازوري2010نجم عبود نجمادارة الالملموسات ادارة مااليقاس

###894س333االردن دار اليازوري2011سمير سعدون مصطفىالطاقة البديلة ###

###894س333االردن دار اليازوري2011سمير سعدون مصطفىالطاقة البديلة ###

###242ع657االردن دار اليازوري2009رياض العبداللةنظرية محاسبة###

###827ع658.3االردن دار اليازوري2010بشير العالقالقيادة االدارية وتكوير منظمات التعليم العالي###

###569م657.4االردن دار اليازوري2010حيدر علي المسعوديادارة تكاليف الجودة###

###
###922ش002االردن جمعيات المكتبات2012يونس احمد اسماعيلتصنيف ديوي العشري والكشاف النسبي

###242ع 657االردن دار اليازوري2009رياض العبداللةنظرية محاسبية###

###242ع 657االردن دار اليازوري2009رياض العبداللةنظرية محاسبية###

###
###994م658عمان دار جليس الزمان2010بسام محمود ادارة المعرفة بين النظرية والتطبيق

###849ب 658.8االردن دار اليازوري2007ثامر البكريالتسويق االخضر###

###849ب 658.8االردن دار اليازوري2007ثامر البكريالتسويق االخضر###

###258ج658.7االردن دار اليازوري2008جاسم ناصرتخطيط ورقابة التخزين###

###258ج658.7االردن دار اليازوري2008جاسم ناصرتخطيط ورقابة التخزين###

###
###424م001.64عمان دار صغاء للنشر2011احمد نافع المدادحةالحوسبة فب المكتبات ومراكز المعلومات

###
###424م001.64عمان دار صغاء للنشر2011احمد نافع المدادحةالحوسبة فب المكتبات ومراكز المعلومات

###294ط351عمان دار الراية2009عالء فرج الطاهرالحكومة االلكترونية###

###294ط351عمان دار الراية2009عالء فرج الطاهرالحكومة االلكترونية###



###
###294ع330.956عمان دار غيداء2009صالح عربي العبيديالدور االقتصادي للرجوازيين الوطنيين

###
###294ع330.956عمان دار غيداء2009صالح عربي العبيديالدور االقتصادي للرجوازيين الوطنيين

###
###94س658.022عمان دار الراية2011سيد سالم عرفةالجديد في ادارة المشاريع الصغيرة

###
###94س658.022عمان دار الراية2011سيد سالم عرفةالجديد في ادارة المشاريع الصغيرة

###945ش658.403عمان دار صغاء للنشر2010شهرزاد محمد شهابالقدرة علئ اتخاذ القرار###

###945ش658.403عمان دار صغاء للنشر2010شهرزاد محمد شهابالقدرة علئ اتخاذ القرار###

###94س658عمان دار الراية2012سيد سالم عرفةاتجاهات حديثة في ادارة التغير###

###94س658عمان دار الراية2012سيد سالم عرفةاتجاهات حديثة في ادارة التغير###

###494ج658االردن دارصغاء2012محمد سرور بن حكمتادارة االزمات###

###494ج658االردن دارصغاء2012محمد سرور بن حكمتادارة االزمات###

###429ط658عمان دار صغاء للنشر2012حسين احمد الطراونةادارة  الوقت###

###429ط658عمان دار صغاء للنشر2012حسين احمد الطراونةادارة  الوقت###

###284س001.64عمان دار صغاء للنشر2010ايمان السامرائيالنشر االلكتروني###

###284س001.64عمان دار صغاء للنشر2010ايمان السامرائيالنشر االلكتروني###

###330.239عمان دار صغاء للنشر2012ربحي مصطفى علياناقتصاد المعرفة###

###
###783م658.151االردن مكتبة المجتمع2011مفلح محمد عقلمقدمة في االدارة المالية والتحليا المالي

###
###783م658.151االردن مكتبة المجتمع2011مفلح محمد عقلمقدمة في االدارة المالية والتحليا المالي

###724و657االردن مكتبة المجتمع2011سامي محمد الوقادالمحاسبة المتوسطة###

###294ع332.6االردن مكتبة المجتمع2012فاضل محمد العبيديالبيئة االستثمارية###

###294ع332.6االردن مكتبة المجتمع2012فاضل محمد العبيديالبيئة االستثمارية###

###567م657.1االردن مكتبة المجتمع2012مصطفى يوسف كافي2مبادي المحاسبة الماليةج###

###567م657.1االردن مكتبة المجتمع2012مصطفى يوسف كافي2مبادي المحاسبة الماليةج###

###567م657.1االردن مكتبة المجتمع2012مصطفى يوسف كافي1مبادئ المحاسبة المالية ج###

###567م657.1االردن مكتبة المجتمع2012مصطفى يوسف كافي1مبادئ المحاسبة المالية ج###

###64د338.56االردن مكتبة المجتمع2010رعد رفيق داللاقتصاديات الوطن العربي###

###64د338.56االردن مكتبة المجتمع2010رعد رفيق داللاقتصاديات الوطن العربي###

###249و658.562االردن مكتبة المجتمع2012محمود حسين الوادي2ضمان الجودة ج###

###249و658.562االردن مكتبة المجتمع2012محمود حسين الوادي2ضمان الجودة ج###

###567م 338.956االردن مكتبة المجتمع2010مصطفئ رجبالعولمة ذلك الخطر القادم###

###567م 338.956االردن مكتبة المجتمع2010مصطفئ رجبالعولمة ذلك الخطر القادم###

###294ز332.7االردن مكتبة المجتمع2008حمزة محمود الزبيديادارة االئتمان المصرفي###

###294ز332.7االردن مكتبة المجتمع2008حمزة محمود الزبيديادارة االئتمان المصرفي###

###
###827ع658.8االردن موسسة الوراق2011بشير عباس العالقاالتصاالت التسويقية االلكترونية

###
###952ع658.4االردن موسسة الوراق2011محمود حسين العيساوياالدارة االستراتيجية المستدامة

###924ج330السعودية دار المريخ1999جيمس جوارتيناالقتصاد الكلي النظرية والسياسية###

###94ه331السعودية دار المريخ2004مارتن هورالملكية الفكرية###

###94ه331السعودية دار المريخ2004مارتن هورالملكية الفكرية###

###598ن658السعودية دار المريخ2010نسيم حنامبادي التسويق###

###598ن658السعودية دار المريخ2010نسيم حنامبادي التسويق###

###859و330السعودية دار المريخ2011جي هولتون ولسوناالقتصاد الجزئي المفاهيم###

###859ج330السعودية دار المريخ2010جيمس جوارتينياالقتصاد الجزئي االختبار العام###

###859ج330السعودية دار المريخ2010جيمس جوارتينياالقتصاد الجزئي االختبار العام###

###
###924ج330السعودية دار المريخ1999جيمس جوارتينياالقتصاد الكلي النظرية والسياسية

###289ل658االردن موسسة الوراق2011غسان قاسم الالميادارة سلسلة التجهيز###



###289ل658االردن موسسة الوراق2011غسان قاسم الالميادارة سلسلة التجهيز###

###629ب330عمان دار المسيرة2010ابراهيم محمد البطلينةالنظم االقتصادية  في االسالم###

###629ب330عمان دار المسيرة2010ابراهيم محمد البطلينةالنظم االقتصادية  في االسالم###

###294ز332.1االردن موسسة الوراق2011حمزة محمود الزبيديادارة المصارف###

###294ز332.1االردن موسسة الوراق2011حمزة محمود الزبيديادارة المصارف###

###
Lab manual oraelg Date Base384م004عمان مكتبة المجتمع2010محمد سليمان خرسان###

###
Lab manual oraelg Date Base384م004عمان مكتبة المجتمع2010محمد سليمان خرسان###

###
###88ك657.9دار المريخ2012كينيث ا كيمحوكمة الشركة االطراف الراصدة والمشاركة

###
###88ك657.9دار المريخ2012كينيث ا كيمحوكمة الشركة االطراف الراصدة والمشاركة

###
###982ك657.7دار المريخ2010في كومارادارة عالقة العميل مدخل قاعدة البيانات

###
###249م657دار المريخ للنشر2011محمد المبروك ابوزيدالمحاسبة الدولية وانعكاساتها على الدول العربية

###
###499ا658.7دار المريخ للنشر2010توني ارنولدمقدمة ادارة المواد امدادات االعمال وتخطيط العمليات

###
###499ا658.7دار المريخ للنشر2010توني ارنولدمقدمة ادارة المواد امدادات االعمال وتخطيط العمليات

.658السعودية دار المريخ2004كولين كارنالصندوق ادوات االدارة التغير### ###229ك

.658السعودية دار المريخ2004كولين كارنالصندوق ادوات االدارة التغير### ###229ك

###952و658.156السعودية دار المريخ2003فرد ويشون1التمويل االداري ج###

###
###264ح658السعودية دار المريخ1993حامد سوادي عطية دليل الباحثين في االدارة والتنظيم

###
###264ح658السعودية دار المريخ1993حامد سوادي عطية دليل الباحثين في االدارة والتنظيم

###289ب658السعودية دار المريخ2010رونالد اتش بالوادارة اللوجستيات###

###289ب658السعودية دار المريخ2010رونالد اتش بالوادارة اللوجستيات###

###87خ658.5السعودية دار المريخ1984خالد يوسف الخلفاالنتاجية القياسية###

###982س658.4السعودية دار المريخ2012اودا سيكاراتطرق البحث في االدارة###

###958و658السعودية دار المريخ2011جاري ديسلراساسيات االدارة###
































































