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سنة النشر
عزب محمد عزب

محمود عودة
اسماعیل ابراھیم القزاز

ظاھر محمود كاللدة
خضیر كاظم حمود
كاظم نزار الركابي

نجم العزاوي
عبد الرزاق الشحادة

اسماعیل یحیى التكریتي
عبد الرحمن توفیق

محمد صدیق البھنسي

العربي بلقاسم فرحاتي
فاروق عبد العال محمد

نبیل عبد الرحمن حیاوي
محمد مطر

لؤي محمد ودیان

صالح الدین حسن  السیسي
كارمین جالو
اكرم مؤمن
كن النغدون

فرید فھمي. د
علي حسین العجمي
احمد حسن خمیس
احمد حسن خمیس
احمد حسن خمیس

اكرم مؤمن
عمار موسى

احمد حسن خمیس
عزب محمد عزب
عزب محمد عزب

جویس كوكس
احمد حسن خمیس
عزب محمد عزب

شركة ادوبي لالنظمة
والبرامج

المجموعة المتحدة للتدریب
والتنمیة

فراي.كورتس د
سعد صدیق البھنسي

عزب محمد عزب

المؤلف
               #C تعلم بدون تعقید

اسالیب االتصال والتغییراالجتماعي   
  six sigma   واسالیب حدیثة في ادارة الجودة

االتجاھات الحدیثة في القیادة االداریة  
االتصال الفعال في ادارة االعمال 

العولمة والمنافسة(االدارة االستراتیجیة   )
التدریب االداري 

٢الجودة والتمیز في منظمات االعمال ج 

قضایا معاصرة(المحاسبة االداریة   )
المدربون الناجحون ماذا یفعلون؟ 

P3 برمجة وادارة المشاریع 

تاھیل الموارد البشریة قدیما وحدیثا 
حلول اسئلة وتمارین المحاسبة القومیة والحكومیة 

 وتعدیالتھ١٩٦٩ لسنة ٨٣قانون المرافعات المدنیة رقم  
مبادئ المحاسبة المالیھ 

٢محاسبة التكالیف المعیاریة    تكالیف  

موسوعة جرائم الفساد االقتصادي جرائم الفساد 
اسرار بسیطة العظم رجال االعمال في العالم 10

 مقاال نموذجیا٥٠خطوات لكتابة المقال في اختبار التوفل  10
سؤال وجواب في ادارة االعمال 100

سؤال وجواب 1350
بطاقة للتمییز االداري 181

3DS MAX 2014  المھام االساسیة
3DS MAX 2014  المھام المتقدمة

3DS Max 2010
محادثة باالنجلیزیة للعمل والدراسة والسیاحة والسفر للخارج 52

ADO .NET  للمطور
ADOBE premiere pro CS6

ASP.NET المھام االساسیة
ASP.NET المھام المتقدمة

Access 2013 خطوة..خطوة
Adobe Premiere pro

Adobe after effects CS6
Adobe photoshop ادوبي فوتوشوب CS4

Dreamweaver CS5 احترف تصمیم مواقع االنترنت

Exel 2013 خطوة...خطوة
Flash 8.0 الرسوم المتحركة

Html 5
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سنة النشر
عزب محمد عزب

المجموعة المتحدة للتدریب
والتنمیة

عزب محمد عزب
طارق ضیاء الشرقاوي
طارق ضیاء الشرقاوي

فراي. كورتیس د
مایك ھوتك

Catapult
Perspection .Inc.

OnlineTrainingSolu
tion

جویس كوكس
مركز التعریب والبرمجة

مترجم(نبیل كوراني  )
نجوى الخباز

عزب محمد عزب
عزب محمد عزب

جیري جویس
كریس جامسا

یونغ. مایكل ج
احمد حسن خمیس
احمد حسن خمیس
احمد حسن خمیس
احمد حسن خمیس
عزب محمد عزب

احمد حسن خمیس
عزب محمد عزب

مجموعة المتحدة للتدریب
والتنمیة

عزب محمد عزب
Activeeducation

online training
solutions
ریبكا ریوردان
جورج شبارد
اندرو دوثي

جایمس سیمیك
مركز التعریب والبرمجة
activeeducation
مركز التعریب والبرمجة
مركز التعریب والبرمجة

عزب محمد عزب
جویس كوكس

عزب محمد عزب

المؤلف
JavaScript

JavaScript دلیلك لبرمجة الویب

MYSQLتعلم بدون تعقید شرح بالصوت والصورة
Maya 2014 المھام االساسیة
Maya 2014 المھام المتقدمة

Microsoft Office Excel 2007 اكسل خطوة خطوة
Microsoft SQL Server 2008خطوة....خطوة

Microsoft Word 2000  خطوة...خطوة
Microsoft Word 2002  خطوة خطوة
Microsoft Word 2003  خطوة خطوة

Microsoft access 2010  خطوة٠٠خطوة
Microsoft exchange 2000 server قم موارد

Office 2010 دورة خاصة
Oracle 9i للمبتدىء

Oracle JDeveloper JSF and ADF
PHP

PLAIN SIMPLE بلمحة
Visual Basic - Net افكار وتقنیات

XML  خطوة..خطوة
adobe after effects

adobe indesign
after effects cs6

autoCAD 2010 تعلم بدون تعقید
c++. net 2012 مھام متقدمة

flash cs5
java 6.0 المھام االساسیة

javaScript

jave 6.0 المھام المتقدمة
microsoft  fron page2000

microsoft  windows XP   خطوة...خطوة

microsoft ADO.NET 2.0خطوة...خطوة
microsoft ASP. NET 2.0    خطوة...خطوة

microsoft ASP.NET خطوة..خطوة
microsoft MCSE االستعداد االقصى

microsoft excel 2000 بلمحة
microsoft internet explorer5 خطوة...خطوة

microsoft word 2000
microsoft word 2000د ورة دراسیة

oracle JDeveloper servlets and JSP
power point 2013 خطوة.. خطوة

visual basic . net  المھام المتقدمة
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ن.د

جامعة البصرة
المنظمة العربیة التنمیة االداریة

دار القلم
ھال للنشر والتوزیع
معھد االدارة العامة

دار الفرقان
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جامعة بغداد  
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المكتبة الوطنیة
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مركز االبجدیة للصف
التصویري

المنظمة العربیة التنمیة االداریة
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سنة النشر
عزب محمد عزب
جوان بریبیر ناو

جوان المبرت
برھان محمد نوري

صالح الدین عرفة محمود
اتحاد االقتصادیین العرب

فالیري یورك
المنظمة العربیة للتنمیة

االداریة
عبد الستار ابراھیم

محمد ندا
عبد الفتاح خضر
عبد الھادي درة

عبد الوھاب ابراھیم
محمد أمین السید علي

محمد فھمي العطروسي
عبد الوھاب مطر الداھري

نادر احمد ابو شیخة
المنظمة العربیة لتنمیة

االداریة
مایكل یانكس
دالل صادق

جماعة من االقتصادیین
االلمان

مدحت ابو نصر
جمال غانم  زیدان

عبد الكریم كامل عبد الكاظم
رودولف غیفلیون

برایان تریسي
مھیب النقري

جمال ابو طالب
سعد علي العنزي
سعد علي العنزي

محمد شفیق طنیب
محمد شفیق طنیب

اسامة العامري
عمار بن عیشي

ولید عبداهللا حماد

ھبة فؤاد علي

بالل خلف السكارنة
بالل خلف السكارنة

المؤلف
visual basic.net المھام االساسیة

windows vista  خطوة...فیستا خطوة
word 2013 خطوة...خطوة

آفاق التطورات االقتصادیة الدولیة المعاصرة العولمة وتحریر
التجارة

آفاق التعلیم الجید في مجتمع المعرفة
آفاق التنمیة الزراعیة العربیة

آفاق الخلیج في الثمانینات
آفاق جدیدة في التنمیة البشریة والتدریب

آفاق جدیدة في دراسة االبداع
آلیات التفاوض الفعال

أزمة البحث العلمي في العالم العربي
أسالیب مناقشة الحاالت االداریة في التعلیم الجامعي االداري

والتدریب االداري
أسس البحث االجتماعي

أسس التسویق
أسس السكرتاریة والحفظ

أسس ومبادئ االقتصاد الزراعي
أصول التفاوض

ألیات مكافحة الفساد والرشوة في االجھزة الحكومیة العربیة

أمن الكمبیوتر
أمن المعلومات

ااجورواالنتاجیة

اادارة الذات المفھوم واالھمیة والمحاور
االسكرتاریھ واالدارة المكتبیة

االنظم االقتصادیة المقارنة
مناھج وتطبیقات:ابحث االجتماعي المعاصر 

ابدأ باالھم ولوكان صعبا
windows xp professional ابدا مع

٢٠٠٠ابدا مع مایكروسوفت اكسیل 
ابداعات االعمال قراءات في التمیز االداري والتفوق التنظیمي
ابداعات االعمال قراءات في التمیز االداري والتفوق التنظیمي

ابعاد التنمیة في الوطن العربي
ابعاد التنمیة في الوطن العربي

اتجاھات ادارة المعلومات
اتجاھات التدریب وتقییم اداء االفراد

اتجاھات الشباب السعودي نحو التعلیم الفني

اتجاھات المستھلكین نحو دولة المنشا واثرھا على تصمیم المزیج
التسویقي

اتجاھات حدیثة في التدریب
اتجاھات حدیثة في التدریب
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دار المسیرة للنشر والتوزیع
عالم الكتب

دار المسیرة
لنغ كندرسلي

دار قندیل
الثقافة

دار العلمیة الدولیة- دار الثقافة 
دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع
مجد المؤسسة الجامعیة

للدراسات
بمیك

ن.د

دار المناھج للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

دار وائل للنشر والتوزیع

دار وائل للنشر والتوزیع

معھد االدارة العامة

مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع
ن.د

منشأة المعارف
الیازوري
العبیكان

المعھد العربي للتخطیط
المعھد العربي للتخطیط

مجموعة النیل العربیة
المركز القومي للترجمة

مكتبة لبنان
اكادیمیا انترناشیونال

دار الشباب للنشر والترجمة
والتوزیع

ن.د

دار الرشید للنشر
الجمعیة  المصریة النشر

المعرفة والثقافة
العبیكان

شعاع للنشر والعلوم
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سنة النشر
بالل خلف السكارنة
كوثر حسین كوجك

سلیمان الدروبي
یورك بریس

علي خلف حجاحجة
االستاذ الدكتور نواف كنعان

نواف كنعان
محمد عبد الفتاح باغي
محمد عبد الفتاح باغي

ویز. دونالد ھـ 

خبراء مركز الخبرات المھنیة
لالدارة

منظمة االقطار العربیة
المصدرة للبترول

عالء عبد الرزاق السالمي
عالء عبد الرزاق محمد

السالمي
عالء عبد الرزاق محمد

السالمي
عالء عبد الرزاق محمد

السالمي
یوسف محمد القبالن

محمد توفیق عبد الفتاح بطاح
معھد التخطیط القومي

مبدر الویس
ابراھیم عواد المشاقبة

بوب غارات
اسماعیل سراج الدین

زكي فتاح

ویز. دونالد ھـ 
شتیر كفال

یورك برس
ویلیام والرسون

فؤاد مال حسین وآخرون

جوزیف الیاس اسعد

محمد ناجي الجوھر
ولیام جیمس

بیفرلي كاي
نجوى خباز

المؤلف
اتجاھات حدیثة في التدریب

اتجاھات حدیثة في المناھج وطرق التدریس
اتخاذ القرار والسیطرة على المشكالت واالزمات

اتخاذ القرارات
اتخاذ القرارات االداریة
اتخاذ القرارات االداریة

بین النظریة والتطبیق( اتخاذ القرارات االداریة   )
اتخاذ القرارات التنظیمیة
اتخاذ القرارات التنظیمیة

اتخاذ القرارات الصعبة

اتخاذ القرارات المالیة لالدارة العلیا

اتفاقیات انشاء منظمة االقطار العربیة المصدرة للبترول والشركات
المنبثقة عنھا
اتمتة المكاتب

اتمتة المكاتب المتقدمة

اتمتة المكاتب المتقدمة

اتمتة المكاتب المتقدمة

اثار التدریب الوظیفي عل الرضا الوظیفي بالمملكة العربیة
السعودیة

اثار الحساب الجاري في العملیات المصرفیة
اثار عوائد النفط على التنمیة االقتصادیة العربیة

اثر التطور التكنولوجي على الحریات العامة
اثر الخصخصة على ادارة تطویر المنتجات

اثنتا عشرة مقدرة تنظیمیة
اجتماع الخبراء حول سیاسات االستخدام وانتقال العمالة العربیة

 مارس٢- ٤اجتماع خبراء حول التكنولوجیا والتنمیة الكویت من 
1987

اجراء  المقابالت الشخصیة بنجاح
اجراء المقابالت

اجراء المقابالت الشخصیة برنامج التطویر الذاتي
خطوة.. اجراء مقابالت التوظیف خطوة 

اجھزة التخطیط في االقطار العربیة

مزایاھا ، انواعھا ، استخدامھا في.. اجھزة العرض الضوئیة 
الثقافة العمالیة

اجھزة العالقات العامة في العراق االھداف والوظائف
احادیث للمعلمین والمتعلمین في علم النفس

احبب عملك التتركھ
خطوة بخطوة oracle احترف

عنوان الكتاب



المركز المصري لتبسیط للعلوم

شعاع للنشر والعلوم
دار البركة للنشر والتوزیع
دار البركة للنشر والتوزیع

الدار العربیة
ن.د

مركز البحوث
مطابع الھیئة المصریة العامة

للمكاتب
دار وائل للنشر والتوزیع

المكتبة الوطنیة
عالم الكتب

ن.د
دار النضال
دار قرطبة

مكتبة ابن سینا
مكتبة جریر

ن.د
شعاع للنشر والعلوم
الدار العربیة للعلوم

مكتبة ابن سینا
مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع

دار المسیرة
دار المسیرة للنشر والتوزیع

مكتبة الرسالة الحدیثة
دار مجدالوي للنشر والتوزیع

مركز الكتب الثقافیة
دار المسیرة

دار وائل للنشر والتوزیع
المجدالوي للنشر

دار الفكر لنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

الرضا
دار الحامد للنشر والتوزیع
دار الحامد للنشر والتوزیع
دار الرایة للنشر والتوزیع
دار الرایة للنشر والتوزیع

المؤلف
دار وائل للنشر والتوزیع

مكتبة لبنان
دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

شعاع للنشر والعلوم

دار النشر
2010

2003
2001
2001
2009
1998
2005
1973

2001
1977
1998

1989
1985
2005
2010
2001
2009
2007
1995
2001
2006
2009
2009
1986
2003
1985
2009
2009
1998
2012
2003
2000
2011
2011
2012
2011
2012
2009
2001
2010
2009
2003

سنة النشر
المجموعة المتحدة للتدریب

والتنمیة
محمد شیخو معمو

نسم عبد الوھاب مطر
نسیم عبد الوھاب مطر

انطوان او الكتنیان
ضیاء احمد القاضي

خالد خلیل الظاھر
عبد/ یاقوت العشماوي 

الحمید خان
ناجي معال

نزار محمد عبد المجید
محمد منیر مرسى

فخري الدباغ
عبد المجید رشید الصوفي

طارق السویدان
احمد عبداهللا

جون ویلسون
توبي دوج

محمد شیخو معمو
كیت كینان

عصام جوده غزالي
نجم عبود عبود

بالل خلف السكارنھ
بالل خلف السكارنھ

محمد عبد الغني المصري
عبد القادر الشیخلي

عادل حسن
خالد وھیب الراوي

طاھر محسن منصور
محمد جودت ناصر
سوزان سمیر ذیب

نجم عبود نجم
رعد حسن الصرن

عاكف لطفي
عاكف لطفي الخصاونة

اسامة خیري
اسامة خیري

سید محمد جاد الرب
عبد الباري ابراھیم درة

یورك برس
عبد الباري ابراھیم درة
عبد الباري ابراھیم درة
یوشع ابراھیم منصورة

المؤلف
adobe dreamweaver احترف تصمیم مواقع االنترنت

CS5
احترف دریم ویفر ام اكس
احترف لغة فیجوال بیسك
احترف لغة فیجوال بیسك

احداث تأثیر تجاري عبر شبكة االنترنت
احصاء ونظم المعلومات

احكام تادیب الموظفین في المملكة العربیة السعودیة
احكام وقرارات المحكمة العلیا

احوال التسویق
احوال العمل والعمال في الخلیج العربي

اختبار القیادة التربویة ومجموعة االختبارات الموضوعیة في
العلوم التربویة

القیاس العراقي(اختبار المصفوفات المتتابعة  )
(X) اختبار كاي

اختبر معلوماتك حول االستراتیجیات
اختبر نفسك في التعبیرات االصطالحیة وتعبیرات اللغة االنجلیزیة

اختر اسلوبك االداري
اختراع العراق

اختراق برمجیات وتطبیقات الوبب
اختیار الموظف المناسب

اخطاء شائعة في انجلیزیتك قل والتقل
اخالقیات االدارة ومسئولیة االعمال في شركات االعمال

اخالقیات العمل
اخالقیات العمل

اخالقیات المھنة
اخالقیات الوظیفھ العامة

ادارة  االنتاج
ادارة  المخاطر المالیة

ادارة استراتیجیة منظمات االعمال المتوسطة والصغیرة
ادارة اعمال التامین بین النظریة والتطبیق

ادارة االئتمان
المفاھیم والخصائص والتجارب الحدیثة(ادارة االبتكار  )

١االسس التكنولوجیة وطرائق التطبیق ج: ادارة االبتكار واالبداع 
ادارة االبداع واالبتكار في منظمات االعمال
ادارة االبداع واالبتكار في منظمات االعمال

ادارة االبداع واالبتكارات
ادارة االبداع واالبتكارات

ادارة االبداع والتمیز التنافسي
ادارة االجتماعات
ادارة االجتماعات

الجوانب السلوكیة:ادارة االجتماعات 
ادارة االجتماعات الجوانب االجرائیة

ادارة االجتماعات وفن قیادة العمل

عنوان الكتاب



دار الفاروق لالستثمارات
الثقافیة

دار الفكر لنشر والتوزیع
مكتبة جریر

ن.د
ن.د
ن.د

الدار الجامعیة
دار الثقافة للطباعة والنشر
دار صفاء للنشر والتوزیع

الدار الجامعیة
ایتراك

الیازوري
الیازوري

الثقافة
دار الثقافة للطباعة والنشر

ن.د

دار وائل للنشر والتوزیع
مدیریة المكتبات والوثائق

العامة
دار وائل للنشر والتوزیع

اثراء للنشر والتوزیع
دار النھضة العربیة

النھضة العربیة
دار الجامعات المصریة

دار الحامد للنشر والتوزیع
دار اسامة النشر و التوزیع

دار المسیرة للنشر والتوزیع
دار الحامد

االھلیة للنشر والتوزیع
المسیرة للنشر والتوزیع

والطباعة
مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع

دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

دار صفاء للنشر والتوزیع
دار المریخ اللنشر

المسیرة للنشر والتوزیع
والطباعة

دار الریحاني
المعھد العربي للتنمیة

دار  الشروق للنشر والتوزیع
والطباعة

دار النشر
2008

2011
2001
1984

2006
2012
2012

2007
2001
2013
2013
2009
2012
1993

2006
1986

2006
2010
1978
1986
1988
2007
2010
2010
2003
2002
2009

2011
2005
2008
1997

2006

1984
1976
1990

سنة النشر
جیني ھیل

سامح عبد المطلب عامر
شوارتز. اندرو أي 

ماریون اي ھاینز
محسن احمد الخضیري

محسن االخضري
احمد ماھر

ماجد عبد المھدي المساعدة
محمد سرور بن حكمت

الحریري
احمد ماھر

السید علیوة
عاصم االعرجي

عاصم محمد االعرجي
قاسم نایف علوان
قاسم نایف علوان

احمد عقاد جاویش

محمد مطر
نادر احمد ابو شیخة

محمد مطر
یوسف ابو فارة

جمیل احمد توفیق
جمیل احمد توفیق
جمیل احمد توفیق

علي عباس
محمود العكة
علي عباس
علي عباس

شوقي ناجي جواد
علي عباس

محمد سرور الحریري
سعاد نائف برنوطي

سعاد نایف البرنوطي
زیاد رمضان

محمد محمد الھادي
خضیر كاظم حمود

جولیا جابر
فرید راغب النجار

مصطفى نبیل شاویش

المؤلف
ادارة االداء

ادارة االداء
ادارة االداء

دلیل شامل لالشراف الفعال(ادارة االداء  )
ادارة االزمات
ادارة االزمات
ادارة االزمات
ادارة االزمات
ادارة االزمات

ادارة االزمات
ادارة االزمات في المستشفیات
ادارة االزمات واتخاذ القرارات
ادارة االزمات واتخاذ القرارات

بین النظریة والتطبیق(ادارة االستثمار   )
ادارة االستثمار بین النظریة والتطبیق

ادارة االستثمار رؤى ججدیدة في تقییم واختیار المشروعات
االستثماریة

ادارة االستثمارات
ادارة االستشارات

ادارة االستشمارات
ادارة االسعار
ادارة االعمال

مدخل وظیفي(ادارة االعمال  )
مدخل وظیفي(ادارة االعمال  )

ادارة االعمال الدولیة
ادارة االعمال الدولیة
ادارة االعمال الدولیة

االطار العام(ادارة االعمال الدولیة  )
مدخل تتابعي(ادارة االعمال الدولیة  )

ادارة االعمال الدولیة المدخل العام

ادارة االعمال الدولیة والعالمیة المعاصرة
ادارة االعمال الصغیرة
ادارة االعمال الصغیرة

ادارة االعمال المصرفیة
ادارة االعمال المكتبیة المعاصرة

ادارة االعمال باللغة االنكلیزیة وكتابة الرسائل

ادارة االعمال بین العلم والممارسة
ادارة االعمال في االنظمة الصحیة والطبیة

ادارة االفراد

عنوان الكتاب



دار مجدالوي للنشر والتوزیع
التعلیم العالي

مكتبة المجتمع العربي للنشر
والتوزیع

مكتبة المجتمع العربي للنشر
والتوزیع

مكتبة لبنان
دار الجامعات المصریة

دار المكتب الوثائق
الشركة العربیة لنشر والتوزیع
الشركة العربیة لنشر والتوزیع

مؤسسة الشباب الجامعة
ن.د

الدار الجامعیة
دار  المثنى للطباعة والنشر

الجامعة المستنصریة
مكتبة غریب

حورس الدولیة
مكتبة الوعي العربي

دار الكتاب الحدیث
مؤسسة المعاھد الفنیة

جامعة عین شمس
جامعة البصرة
جامعة بغداد  
جامعة البصرة

مركز الكتب الثقافیة
دار المناھج للنشر والتوزیع

دار صفاء للنشر والتوزیع
ن.د

مكتبة الذاكرة
دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

النھضة العربیة
دار الراتب الجامعیة

ن.د
جامعة القاھرة

دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

دار المسیرة
دار المسیرة

جامعة البصرة
دار الحامد للنشر والتوزیع
دار الرایة للنشر والتوزیع
دار صفاء للنشر والتوزیع

دار المكتب

دار النشر
1996
1987
2010

2010

2001
1978
1990
1992
1992
1986

0
1984
1986
1975
1985
2006
1975
2000
1984

1986
1978
1986
1983
2011
2009
2006
2004
2006
2000
1982

1998
1994
2003
2003
2007
2007
1990
2010
2010
2009
1987

سنة النشر
مھدي حسن زویلف

رضا عبد الرزاق وھیب
مھدي حسن زویلف

مھدي حسن زویلف

یورك برس
عادل حسن

نعمة شلبیة الكعبي
نبیل الحسیني النجار
نبیل الحسیني النجار

صالح الشنواني
عاطف محمد عبید

عادل حسن
مھدي حسن زویلف
مھدي حسن زویلف

علي السلمي
محمد الصیرفي. د

جندورن. جان س
dione coyle

عبد الستار محمد العلي
احمد سرور محمد

عبد الستار محمد العلي
كاظم جواد شبر

عبد الستار العلي
فؤاد الشیخ سالم

محمد ابدیوي
خضیر كاظم ھادي
عبدالكریم محسن

عبد الكریم محسن
عبدالستار محمود العلي
عبد الستار محمد العلي

منصور فھمي
محمد جمال احمد قبیعة

ھشام الغریري
السوقي حامد ابو زید

زیاد رمضان
فالح حسن عداي

نجم العزاوي
نجم العزاوي

عبد الباقي عنبر فالح
محمد عبداهللا العوامرة

ھاشم حمدي رضا
علي فالح الزعبي

ابي سعید الدیوه جي

المؤلف
ادارة االفراد
ادارة االفراد
ادارة االفراد

ادارة االفراد

ادارة االفراد
ادارة االفراد

مدخل تطبیقي(ادارة االفراد  )
ادارة االفراد والعالقات االنسانیة
ادارة االفراد والعالقات االنسانیة
ادارة االفراد والعالقات االنسانیة
ادارة االفراد والعالقات االنسانیة
ادارة االفراد والعالقات االنسانیة
ادارة االفراد والعالقات الصناعیة
ادارة االفراد والعالقات الصناعیة

ادارة االفراد والكفاءة االنتاجیة
ادارة االفكار

ادارة االقتصاد الحدیث
ادارة االقتصاد العالمي

ادارة االنتاج
ادارة االنتاج

ادارة االنتاج بین النظریة والتطبیق
ادارة االنتاج بین النظریة والتطبیق

٢ادارة االنتاج بین النظریة والتطبیقیة ج
ادارة االنتاج والتنظیم الصناعي

ادارة االنتاج والعملیات
ادارة االنتاج والعملیات
ادارة االنتاج والعملیات
ادارة االنتاج والعملیات
ادارة االنتاج والعملیات

مدخل كمي(ادارة االنتاج والعملیات   )
ادارة االنتاج وتنظیم المصانع

٩٨ادارة االنترنیت باستخدام ویندوز 
مدخل استراتیجي"ادارة البقاء  "
ادارة البنوك
ادارة البنوك
ادارة البنوك
ادارة البیئة
١٤٠٠٠نظم ومتطلبات تطبیق االیزو -ادارة البیئة

ادارة التامین
ادارة التجزئة

ادارة التحول والقیادة الفعالة
ادارة الترویج واالتصاالت التسویقیة

ادارة التسویق

عنوان الكتاب



دار الحكمة للطباعةوالنشر
مكتبة المجتمع العربي للنشر

والتوزیع
دار الجامعات المصریة

الدار الجامعیة
المناھج

جامعة بغداد  
دار المناھج للنشر والتوزیع
دار الثقافة للطباعة والنشر

مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع
مكتبة لبنان
دار الحامد
دار الحامد

دار الرضا للنشر
دار الحامد

دار الحامد للنشر والتوزیع
دار الحامد للنشر والتوزیع

الشركة العربیة المتحدة
دار المریخ اللنشر
دار المریخ اللنشر

دار الحامد

شركة الحوار الثقافي
الیازوري
الیازوري

دار الفكر لنشر والتوزیع
الیازوري

مكتبة االمارات
مؤسسة المجد للطباعة والنشر

الیازوري
الیازوري
الیازوري

ن.د
عالم الكتب

مكتبة الذاكرة
 بلقیس التجاریة

دار النھضة العربیة
ن.د

مطابع الھیئة المصریة العامة
للمكاتب

ن.د
الدار الجامعیة

دار النشر
1988
2006

1976
1984
2006
1986
2007
2012
2012
2014
2009
2006

2003
2006

2011
2011
2009
2004
2004
2006

2006
2012
2010
2011
2010
1981
1985
2008
2008
2009

0
2012
2013
1988
1975
1997

1985

1997
2006

سنة النشر
خضیر كاظم حمود

دعاء مسعود ضمره

محمد الحناوي
محمد سعید عبد الفتاح

محمود جاسم الصمیدعي
ثامر یاسر البكري

محمد جاسم الصمیدعي
محمد سرور الحریري
محمد سرور الحریري

 كیجان٠وارین ج 
نظام موسى سویدان

محمد بن یوسف النمران
العطیات

محسن احمد الخضیري 
محمد بن یوسف النمران

العطیات
خضر مصباح الطیطي
خضر مصباح الطیطي

حسن محمد احمد
االن ولیمز
االن ولیمز

محمد بن یوسف النمران
العطیات
مایك بیر

احمد یوسف دودین
بشیر العالق

سامح عبد المطلب عامر
حیدر علي المسعودي
فوزي عبد اهللا العكش

ناھدة محمد الجنابي
زكریا مطلك الدوري
زكریا مطلك الدوري
زكریا مطلك الدوري

احسان دھش
رضا ابراھیم الملیجي

سعد علي حمود العنزي
عبد المعطي محمد. د

ناجي البصام
یوسف عیسى بن حسن

الصابري
احمد رشید

نائل عبد الحافظ العواملھ
جمال الدین محمد مرسي

المؤلف
ادارة التسویق
ادارة التسویق

ادارة التسویق
ادارة التسویق
ادارة التسویق
ادارة التسویق
ادارة التسویق

ادارة التسویق الدولي المعاصر
ادارة التسویق الدولي والعالمي المعاصر والحدیث

ادارة التسویق العالمي
ادارة التسویق في المنظمات غیر الربحیة

ادارة التغییر

ادارة التغییر
ادارة التغییر  والتحدیات العصریة لمدیر القرن الحادي والعشرین

ادارة التغییر التحدیات واالستراتیجیات للمدراء المعاصرین
ادارة التغییر التحدیات واالستراتیجیات للمدراء المعاصرین

ادارة التغییر التنظیمي
ادارة التغییر بنجاح
ادارة التغییر بنجاح

ادارة التغییر والتحدیات العصریة للمدیر

ادارة التغییر والتحول
ادارة التغییر والتطویر التنظیمي

ادارة التفاوض
ادارة التفاوض

ادارة التكالیف الجودة استراتیجیا
ادارة التكنولوجیا في الدول النامیھ

ادارة التمریض
ادارة التمكین واقتصادیات الثقة
ادارة التمكین واقتصادیات الثقة
ادارة التمكین واقتصادیات الثقة

ادارة التمكین واالندماج
ادارة التمیز المؤسسي بین النظریة والتطبیق

ادارة التناقضات
ادارة التنمیة دراسة تحلیلة مقارنة

ادارة التنمیة في العراق
ادارة التنمیة في دولة االمارات العربیة المتحدة

ادارة التنمیة للدول النامیة

ادارة التنمیة وتطبیقاتھا في االردن
ادارة الثقافة التنظیمیة والتغییر

عنوان الكتاب



المنظمة العربیة التنمیة االداریة

دار الحامد
دار الدكتور للعلوم

مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع
دار صفاء للنشر والتوزیع

دار المسیرة
المسیرة للنشر والتوزیع

والطباعة
دار صفاء للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

دار المسیرة
دار المسیرة

دار وائل للنشر والتوزیع
دار صفاء للنشر والتوزیع

المكتب الجامعي الحدیث
دار صفاء للنشر والتوزیع

مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع
دار  الشروق للنشر والتوزیع

والطباعة
دار الثقافة للطباعة والنشر

مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع
الیازوري

دار صفاء للنشر والتوزیع
معھد االدارة العامة

الیازوري
مركز البحوث
دار الشروق

دار  الشروق للنشر والتوزیع
والطباعة

دار المسیرة للنشر والتوزیع
دار صفاء للنشر والتوزیع

دار المسیرة للنشر والتوزیع
دار المسیرة للنشر والتوزیع

المكتبة الوطنیة
ن.د

دار الحامد
دار المناھج للنشر والتوزیع

دار الحامد
دار  الشروق للنشر والتوزیع

والطباعة
دار الفجر للنشر والتوزیع

مركز البحوث
دار صفاء للنشر والتوزیع
دار صفاء للنشر والتوزیع

دار النشر
2003

2002
2012
2003
2001
2007
2006

2007
2008
2007
2008
2004
2007
2008
2010
2004
2007

2009
2004
2009
2010
1997
2009
2010
2006
2006

2007
2006
2002
2002
2002
2004
2004
2013
2007
2001

2008
2004
2011
2011

سنة النشر
بسمان فیصل محجوب

طالل محمود كداوي
صباح مجید النجار

حمید عبد النبي الطائي
مأمون الدرادكة

خضیر كاظم حمود
-محمد عوض الترتوري

اغادیر عزمات
سوسن شاكر مجید
محفوظ احمد جودة
خضیر كاظم حمود
عبد الستار العلي

محفوظ احمد جودة
سوسن شاكر مجید

محمد عبد الفتاح محمد
نجم عبود نجم

مؤید عبد الحسین الفضل
عبد الحمید عبد المجید

البلداوي
قاسم نایف علوان

مؤید عبد الحسني الفضل
محمد عبد العال النعیمي

نجم عبداهللا نجم
ستیفن كوھین

محمد عبد العال النعیمي
میسر ابراھیم احمد الجبوري

قاسم نایف علوان
قاسم نایف علوان المحیاوي

خضیر كاظم احمد
مأمون سلیمان درادكة

خضیر كاظم حمود
خضیر كاظم حمود

خلیل ابراھیم محمود العاني
سامي عبد القادر سعید

عبد المھدي بواعنھ
سلمان زیدان

اسامة عزمي سالم
اسامة شھوان

مدحت ابو النصر
طالل بن عاید االحمدي

احسان دھش جالب
احسان دھش جالب

المؤلف
دراسة تطبیقیة(ادارة الجامعات في ضوء المواصفات العالمیة 

لكلیات العلوم االداریة و
ادارة الجدوى االقتصادیة للمشروعات

ادارة الجودة
ادارة الجودة الشاملة
ادارة الجودة الشاملة
ادارة الجودة الشاملة
ادارة الجودة الشاملة

ادارة الجودة الشاملة
ادارة الجودة الشاملة
ادارة الجودة الشاملة
ادارة الجودة الشاملة
ادارة الجودة الشاملة
ادارة الجودة الشاملة

ادارة الجودة الشاملة بمنظمات الرعایة االجتماعیة
ادارة الجودة الشاملة في عصر االنترنت

ادارة الجودة الشاملة من المستھلك الى المستھلك
وتقنیات الحدیثة في) الموثوقیة(ادارة الجودة الشاملة والمعولیة 

تطبیقھا واستدامتھا
٩٠٠١-٢٠٠٠ادارة الجودة الشاملة ومتطلبات االیزو 

ادارة الجودة الشاملھ
ادارة الجودة الشاملھ

ادارة الجودة الشاملھ في عصر االنترنت
دلیل عملى لواقع حقیقي(ادارة الجودة الكلیة في الحكومة  )

ادارة الجودة المعاصرة
ادارة الجودة جوانب نظریة وتجارب واقعیة

ادارة الجودة في الخدمات
ادارة الجودة في الخدمات

ادارة الجودة وخدمة االداء
ادارة الجودة وخدمة العمالء
ادارة الجودة وخدمة العمالء
ادارة الجودة وخدمة العمالء

٩٠٠١ : ٢٠٠٠ادارة الجودة ومتطلبات االیزو 
ادارة الحفالت والمؤتمرات

ادارة الخدمات والمؤسسات الصحیة
ادارة الخطر والتامین
ادارة الخطروألتامین

ادارة الدولة المفاھیم والتطور

ادارة الذات
ادارة الرعایة الصحیة

ادارة السلوك التنظیمي في عصر التغییر
ادارة السلوك التنظیمي في عصر التغییر

عنوان الكتاب



دار صفاء للنشر والتوزیع
ن.د

دار المریخ اللنشر
دار المسیرة

المسیرة للنشر والتوزیع
والطباعة

النھضة العربیة
النھضة العربیة

مكتبة المجتمع العربي للنشر
والتوزیع

مكتبة المجتمع العربي للنشر
والتوزیع

مكتبة المجتمع العربي للنشر
والتوزیع

مكتبة المجتمع العربي للنشر
والتوزیع

دار الشؤون لثقافة العامة
دار الحامد
دار الحامد

مكتبة لبنان
الدار العربیة

الیازوري
الیازوري
الیازوري

دار اسامة النشر و التوزیع
اثراء للنشر والتوزیع

دار الرایة للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

دار الفكر العربي
الدار العربیة للعلوم

المكتبة الوطنیة
الدار الجامعیة

ن.د
دار وائل للنشر والتوزیع

الیازوري
ن.د

مكتبة عین شمس
دار الفجر للنشر والتوزیع

المؤسسة العربیة الدراسات
والنشر

المؤسسة العربیة الدراسات
والنشر

دار المریخ اللنشر
دار المریخ اللنشر
عالم الكتب الحدیث

دار النشر
2011
2009
2004
2003
2007

1983
1983
2011

2013

2005

2005

1989
2008
2007
2005
1984
2011
2011
2011
2012
2008
2011
2006
2007
2006
2005
2006
2014
2006
2014
2001
1975
2008
1983

1983

2005
2005
2013

سنة النشر
احسان دھش جالب

رفاعي محمد رفاعي
جیرالد جرینیرغ

مراد شلبایة
مراد شلیایة

علي الشرقاوي/ علي شریف 
علي شریف

مھدي حسن زویلف

مھدي حسن زویلف

مھدي حسن زویلف

مھدي حسن زویلف

سلیمان عبیدات
معن محمود عیاصرة

معن محمود عیاصرة. د
یورك برس

محمد امین البنھاوي
اونیس عبد المجید اونیس
أونیس عبد المجید أونیس
اونیس عبد المجید اونیس
بسام عبد الرحمن الجرایدة

طارق شریف یونس
ھاشم حمدي رضا
خالد امین عبداهللا

محمد الصیرفي
سونیك غوتیا

اسماعیل ابراھیم الطراد
فرید النجار

صادق راشد الشمري
خالد امین عبد اهللا. د

صادق راشد الشمري
محمد محمود حشر

ابراھیم عبد الرحیم ھمیمي
مدحت ابراھیم ابو النصر

عبد القادر الشیخلي

عبد القادر الشیخلي

نیكي ھاییس
نیكي ھاییس

نعیم ابراھیم الظاھر

المؤلف
ادارة السلوك التنظیمي في عصر التغییر

ادارة السلوك في المنظمات
ادارة السلوك والمنظمات

ادارة الشبكات
ادارة الشبكات

ادارة الشراء والتخزین
ادارة الشراء والتخزین
ادارة الشراء والتخزین

ادارة الشراء والتخزین

مدخل كمي(ادارة الشراء والتخزین  )

مدخل كمي(ادارة الشراء والتخزین  )

مفھوم حدیث الدارة المواد(ادارة الشراء والتخزین  )
ادارة الصراع واالزمات وضغوط العمل
ادارة الصراع واالزمات وضغوط العمل

ادارة الضغوط والتعامل معھا
ادارة العاملین في المكتبات

ادارة العالقات االنسانیة
ادارة العالقات االنسانیة
ادارة العالقات االنسانیة

ادارة العالقات العامة
ادارة العالقات العامة

ادارة العالقات العامة والبروتوكوالت
ادارة العلمیات المصرفیة
ادارة العلمیات واالنتاج

ادارة العمالء
ادارة العمالت االجنبیة

ادارة العملیات االستراتیجیة
ادارة العملیات المصرفیة
ادارة العملیات المصرفیة

ادارة العملیات المصرفیة مداخل وتطبیقات
ادارة العملیات المعرفیة الدولیة

ادارة العملیات واالنتاج
ادارة العملیة التدریبیة

الجزائر ، القاھرة ، عمان ، دمشق: ادارة العواصم العربیة   ،
بغداد

الجزائر ،القاھرة،عمان، دمشق،بغداد/ ادارة العواصم العربیة

ادارة الفریق استراتیجیة النجاح
ادارة الفریق استراتیجیة النجاح

ادارة الفساد

عنوان الكتاب



ن.د
الجامعة المستنصریة
دار النھضة العربیة

دار الجامعات العربیة
الدار الجامعیة

دار صفاء للنشر والتوزیع
دار الرایة للنشر والتوزیع

دار الحامد
الیازوري

المكتبة العصریة
ن.د

دار الفكر لنشر والتوزیع
دار الحامد للنشر والتوزیع

دار الحامد
مكتبة النھضة

المؤلف
دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

مؤسسة المعاھد الفنیة
المكتب العربي الحدیث
دار الجامعات المصریة

دار المناھج للنشر والتوزیع
جامعة بغداد  

 دار الجیل للطباعة
مؤسسة المعاھد الفنیة

الیازوري
دار االوائل للنشر

معھد االدارة العامة
مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع

الیازوري
دار الحامد

دار  الشروق للنشر والتوزیع
والطباعة

الدار الجامعیة
دار الفاروق لالستثمارات

الثقافیة
معھد االدارة العامة

شعاع للنشر والعلوم
مؤسسة المعاھد الفنیة

شعاع للنشر والعلوم
الیازوري

دار النشر
1973
1984

1975
1986
2010
2011
2008
2010
2010

2013
2008
2008
1986
2002
2008
2009
2005
1985
1988
1981
2011
1982

0
1984
2008
2005
1990
2000

2005
2003

2007

2007
2009

2005
1984
2008
2004

سنة النشر
ابراھیم عبد اهللا ادم/ جیمس 

عبد الجبار مندیل
منصور فھمي

احمد صقر عاشور
احمد صقر عاشور

ثناء علي القباني
سامي حریز

سامي محمد ھشام حریز
نجم عبود نجم

احمد محمد غنیم
نایف ثامر حسین

طلعت مصطفى السروجي
احمد عثمان طلحة
احمد عثمان طلحة

نفیسة باشرى
احمد عقاد جاویش

محمد عبیدات
محمد مطر
محمد مطر

غانم فنجان موسى
علي الشرقاوي

محمد صالح الحناوي
محمد عبد الفتاح الصیرفي

غانم محمد یونس
محمد ماھر علیش

رعد رزوق اسطیفان
كامل سرمك حسن
سلطان احمد خلیفة

حسان محمد نذیر حرستانى
رعد رزوق اسطیفان

وآخرون
ثامر یاسر البكري

عبد المھدي بواعنة

سلیم بطرس جلدة

فرید النجار
بوب ویجینز

معھد االدارة العامة

عمر بن حمد بن حمود
كوكر دخیل االسدي
عمار مصطفى حوا
جھاد عبداهللا عفانھ

المؤلف
ادارة الفصل

ادارة القطاع االشتراكي
ادارة القوى البشریة

ادارة القوى العاملة  االسس السلوكیة وادوات البحث التطبیقي
االسس السلوكیھ وادوات البحث التطبیقي/ادارة القوى العاملة

ادارة الكلفة وتحلیل الربحیة
ادارة الكوارث والمخاطر

ادارة الكوارث والمخاطر االسس النظریة والتطبیقیة
ادارة الالملموسات
ادارة اللوجستیات
ادارة المؤسسات

ادارة المؤسسات االجتماعیة االصالح والتطویر
ادارة المؤسسات العاملة

منظور استراتیجي(ادارة المؤسسات العاملة في الدول  النامیة  )
ادارة المبیعات
ادارة المبیعات

ادارة المبیعات والبیع الشخصي
ادارة المحافظ االستثماریة
ادارة المحافظ االستثماریة

ادارة المخازن
ادارة المخازن
ادارة المخازن
ادارة المخازن
ادارة المخازن

ادارة المخازن الحدیثة
ادارة المخازن المستشفیات

ادارة المراسم
ادارة المراسم اطر مفاھیمیة

ادارة المستشفیات
ادارة المستشفیات

ادارة المستشفیات
التشریع الصحي(ادارة المستشفیات والخدمات الصحیة 

(والمسؤولیةالطبیة
ادارة المستشفیات والمراكز الصحیة

ادارة المستشفیات وشركات االدویة
ادارة المستندات في المكاتب والمؤسسات

ادارة المستودعات في المملكة العربیة السعودیة بین النظریة
والتطبیق

ادارة المشاریع
ادارة المشاریع االنشائیة

ادارة المشاریع التشید
ادارة المشاریع الصغیرة

عنوان الكتاب



الیازوري
دار جون وایلي وابنائة

دار الرضا للنشر
العبیكان

اكادیمیا انترناشیونال
مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع

دار المكتب الوثائق
ن.د

دار الثقافة للطباعة والنشر
مؤسسة المعاھد الفنیة

الدار الجامعیة
دار النھضة العربیة

النھضة العربیة
دار الفكر لنشر والتوزیع

ن.د
المسیرة للنشر والتوزیع

والطباعة
دار الحامد

دار  الشروق للنشر والتوزیع
والطباعة

دار المسیرة للنشر والتوزیع
المسیرة للنشر والتوزیع

والطباعة
المجدالوي للنشر

المركز المصري لتبسیط للعلوم
المركز المصري لتبسیط للعلوم

العبیكان
العبیكان

مكتبة الذاكرة
مؤسسة عبد الحمید شومان
مؤسسة عبد الحمید شومان

عالم الكتب الحدیث
الشركة المصریة العالمیة
دار صفاء للنشر والتوزیع
دار صفاء للنشر والتوزیع
دار الفجر للنشر والتوزیع
دار صفاء للنشر والتوزیع
دار صفاء للنشر والتوزیع

المناھج
المناھج

المكتب الجامعي
عالم الكتب

عالم الكتب الحدیث

دار النشر
0

1984
2007
2008
2009
2010
1989

2008
1987
1988
1976
1976
1987
2009
2004

2000
2006

2011
2009

1987
2014
2014

2003
2003
2013

2009
2005
2012
2008
2009
2008
2008
2007
2007
2005
2009
2009

سنة النشر
جھاد عبداهللا عفانة

محمد ابراھیم الجاراهللا
ظافر محمود
ولید شحادة

جورج ج كوبس
محمود العبیدي

زاھد عبد الحمید
مؤید/ عبد النافع حسوان 

سعید
غانم فنجان موسى
غانم فنجان موسى

محمد سعید والمخازن
مصطفى زھیر
مصطفى زھیر

بسام ابو خضیر
ماجد العطیة
ماجد العطیة

كاسر نصر المنصور
فالح حسن الحسیني

عبد الستار محمد العلي
عبد الستار محمد العلي

عبد المعطي محمد عساف
طارق ضیاء الشرقاوي
طارق ضیاء الشرقاوي

دیفیدسن فریم. ج
دیفید سن فریم.ج

اسعد حمید العلي
محمود سالمة عبد القادر
محمود سالمة عبد القادر

نعیم ابراھیم الظاھر
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وائل محمد صبحي ادریس
جاري دیلر

مؤید سعید السالم
محمد قاسم الخصاونة

عدنان تایھ النعیمي
محمد شفیق الطنیب

درید درغام
درید درغام

صادق راشد الشمري
جاري دیسلر

محمد عبد اهللا عبد الرحیم
صادق راشد الشمري

محمد مزید الصحن
عبد القادر محمد بودقھ
عبد القادر محمد بودقھ

محمود حسن صوان
محمد ازھر سعید السماك

ماھر سلیمان
علي جبرین

علي ھادي جبرین
مركز الخبرات المھنیة

المؤلف
ادوات القیادة

ادوات تحدید االحتیاجات التدریبیة
ادوات نجاح القائد االداري

ادوبي الستریتر
٨٫٠ادوبي الستریتر

CS4 ادوبي فوتو شوب
CS3 ادوبي فوتوشوب

اربعة قرون من تأریخ العراق الحدیث
ارجوحة التنمیة في العراق

ازالة علل البرامج
ازمة االبداع في ثقاتنا المعاصرة

ازمة البحث العلمي في العالم العربي
ازمة التنمیة االقتصادیة العربیة

اسئلة واجوبة في االقتصاد التحلیلي واالقتصاد الریاضي واالقتصاد
القیاسي

اساسات ادارة االعمال المكاتب
اساسات ادارة االعمال المكاتب
اساسیات ادارة االعمال المكاتب

اساسیات ادارة الوقت
اساسیات االتصال
اساسیات االتصال

اساسیات االتصال نماذج ومھارات
اساسیات االحصاء االجتماعي

اساسیات االداء وبطاقة التقییم المتوازن
اساسیات االدارة

اساسیات االدارة االستراتیجیة
اساسیات االدارة العامة
اساسیات االدارة المالیة
اساسیات االدارة المالیة

١اساسیات االدارة المالیة الحدیثة ج
٢اساسیات االدارة المالیة الحدیثة ج

اساسیات االدارة المالیة مداخل وتطبیقات
اساسیات االدارة المبادىء والتطبیقات الحدیثة

اساسیات االدارة والتنظیم
اساسیات االستثمار في المصارف االسالمیة

اساسیات االعمال
اساسیات االقتصاد االشتراكي وقوانین تطوره
اساسیات االقتصاد االشتراكي وقوانین تطوره

اساسیات االقتصاد الجزئي
اساسیات االقتصاد الصناعي

اساسیات االنرنت
اساسیات البحث العلمي وكتابة التقاریر العلمیة والعملیة

اساسیات البحث ومشاریع التخرج وكتابة التقاریر في االدارة
اساسیات التحلیل المالي

عنوان الكتاب



دار المسیرة للنشر والتوزیع
دار المریخ اللنشر
دار المریخ اللنشر

جامعة دمشق
معھد االدارة العامة

ذات السالسل
دار المكتب

االكادیمیون للنشر والتوزیع
الدار الجامعیة

دار الرضا للنشر
دار  الشروق للنشر والتوزیع

والطباعة
الدار الجامعیة

المسیرة للنشر والتوزیع
والطباعة

المسیرة للنشر والتوزیع
والطباعة

دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

الیازوري
دار صفاء للنشر والتوزیع

المكتبة الوطنیة
دار وائل للنشر والتوزیع

دار الراتب الجامعیة
اثراء للنشر والتوزیع

الدار العربیة للعلوم
مكتبة جریر

الرضا

الدار الدولیة االستثمارات
الثقافیة

ن.د
دار المطبوعات الجدیدة

الدار الجامعیة
دار  الكتب العلمیة

دار المسیرة للنشر والتوزیع
دار المریخ اللنشر

الدار العربیة
الدار العربیة للعلوم

الدار العربیة للعلوم
العبیكان

الیازوري
دار االسراء للنشر والتوزیع

دار النشر

2008
2009
2009
2011
2016
1990
1988
2010
1987
1999
1983

2006
2005

2005

2002
2002
2009
2009
1989
2003
2000
2010
2004
1998
2003

2000

2004
1983
1985

0
1997
1983
2007
2007

2004
2000
2009
2005

سنة النشر
(بمیك)

محمد ابراھیم عبیدات
فیلیب كوتلر
فیلیب كوتلر
علي الخضر

ایمان بنت سعود ابو خضیر
علي عبد الرحیم

خالد عبد الرحمن الھیتي
احمد یوسف دودین

عبد العزیز فھمي ھیكل
انیس حبلي

فكري عبد الحمید عشماوي

ناصر نور الدین عبد اللطیف
عبدالناصر احمد حمیدان

عبد الناصر احمد حمیدان

عبد السمیع الدسوقي
عبد السمیع الدسوقي
طالل محمد الججاوي

عالء فرحان طالب
مجلس البحث العلمي

ابراھیم نائب
انیس محمد وفیق الحبلي

عالء حسین الحمامي
تید بورد مان

ماكیل تودبیترسون
واثق حمد ابو عمر

سالم توفیق النجفي

علي عباس
امجد السید العادلي

محمود یونس محمد
ھیثم عبد القادر الجنابي

رضوان ولید العمار
سعید محمد المصري

سولد كوالتي
مركز التعریب

مترجم(والبرمجة )
داریوش دیر اخشاتي

صالح بن عبداهللا ابو عباة
ابراھیم الجزراوي

جمال نادر

المؤلف

اساسیات التسعیر في التسویق المعاصر
الكتاب االول(اساسیات التسویق  )
الكتاب الثاني(اساسیات التسویق  )

اساسیات التسویق في المشروعات الصغیرة
اساسیات التعلم بالممارسة

اساسیات التكالیف والمحاسبة االداریة
اساسیات التنظیم الصناعي

اساسیات التنمیة االداریة واالقتصادیة في الوطن العربي
اساسیات الریاضھ البحتة لالقتصادیین

٨٫٠اساسیات الكورل درو
اساسیات المحاسبة المالیة

اساسیات المحاسبة المالیة
اساسیات المحاسبة المالیة الخاصة

اساسیات المحاسبة المالیة الخاصة

١اساسیات المحاسبة المالیة ج
٢اساسیات المحاسبة المالیة ج
اساسیات المعرفة المحاسبیة
اساسیات المقارنة المرجعیة

اساسیات برمجة الحاسبات الشخصیة
C++اساسیات برمجة بلغة

اساسیات تصمیم مواقع االنترنت ولغة الوب
اساسیات تكنولوجیا شبكات الحاسوب

٦اساسیات ثردي ستودیو ماكس 
٢٠٠٠اساسیات ثریدي ستودیو ماكس 

تقییم" اساسیات دراسات الجدوى االقتصادیة واالجتماعیة 
"المشروعات الخاصة والعامة

اساسیات علبم االقتصاد

اساسیات علم االدارة
اساسیات علم االرشاد الزراعي

اساسیات علم االقتصاد
اساسیات علم االقتصاد الكلي
اساسیات في  االدارة المالیة

اساسیات في دراسة االدارة العامة
اساسیات قواعد البیانات
اساسیات قواعد البیانات

٧اساسیات مایا 
اساسیات ممارسة طریقة العمل مع الجماعات

اساسیات نظم المعلومات المحاسبیة
اساسیات ومفاھیم التجارة االلكترونیة

عنوان الكتاب



ذات السالسل
دار الشباب للنشر والترجمة

والتوزیع
القادسیة

الدار العربیة للعلوم
دار وائل للنشر والتوزیع

دار الثقافة للطباعة والنشر
الجامعة االردنیة

دار  الشروق للنشر والتوزیع
والطباعة

ن.د

ن.د
البصرة/ دار الحكمة 
مكتبة لبنان

جامعة الموصل

ن.د
دار الراتب الجامعیة

الدار العربیة للعلوم
الیازوري

مكتبة المخار للنشر والتوزیع

الیازوري
الرضا

المؤسسة العربیة الدراسات
والنشر

المؤسسة العربیة الدراسات
والنشر

المعرفة الجامعیة
جامعة البصرة

دار احیاء العلوم
مركز التوثیق االعالمي لدول

الخلیج
الیازوري

مطابع معھد االدارة العامة

المكتبة الوطنیة

دار الراتب الجامعیة
دار الراتب الجامعیة

مركز البحوث
الدار العربیة للعلوم

دار النشر
1989
1987

1986

1996
2008
2009
1977
2005

1983

2008
1993
2002
1984

1402
1985

1996
2009
1987

2005
2000
1980

1980

1989
1986
1987
1985

2011
1982

1981

0
1985
1406
2003

سنة النشر
محمود عودة

علي ابو القاسم

صبحي عبد اللطیف المعروف

كیت كینان
فوزي غرابة

كامل محمد المغربي
فوزي غرایبة

عبد الحمید عبد المجید
البلدواي

أركان أونجل

محمد الصیرفي
عدنان ھاشم الوردي

یورك برس
محمد عبد الوھاب احمد

العزاوي
یوسف بن ابراھیم السلوم

عبد العزیز فھمي ھیكل

كیت كینان
بشیر العالق

. احمد سلیمان عودة

ثوار ثابت عارف
حسین علي

حكمت شریف النشاشیبي

حكمت شریف النشاشیبي

احمد عبد الخالق
محمود محمد داغر

بشیر عبد الرحیم الكلوب
نعیمة حسن رزوقي

محمد عبد العال النعیمي
عبد العظیم الحسن محمد

نصر
عالء الدین حسین مكي

خماس
ح مدیك

مدبك. ج
علي السلیمان الصوینع

روجر جینینغز

المؤلف
اسالیب االتصال والتغیر االجتماعي

اسالیب االحصاء التطبیقي

، اسالیب االرشاد النفسي والتوجیة التربوي المقابلة االرشادیة
المالحظة ، السجل الم

اسالیب االقناع االداري
اسالیب البحث العلمي
اسالیب البحث العلمي

اسالیب البحث العلمي في العلوم االجتماعیة واالنسانیة
التخطیط لبحث وجمع(اسالیب البحث العلمي والتحلیل االحصائي 

وتحلیل البیانات یدویا و
دراسة مفاھیم البحث الخصائي العلوم/اسالیب البحث العلمي

االجتماعیھ
اسالیب التعامل

اسالیب التنبؤ االحصائي طرق وتطبیقات
اسالیب التوجیھ المثلى

اسالیب بحوث العملیات في تخطیط االنتاج في المنشآت الصناعیة

اسالیب تخطیط والمیزانیة والمتابعة
مدخل الى دراسات الجدوى باستخدام(اسالیب تقییم االستثمارات 

(الكومبیوتر
اسالیب حل المشاكل االداریة

اسالیب وطرق اعداد التقاریر والخطب التقلیدیة وااللكترونیة
عناصره/في التربیة والعلوم االنسانیة/ اسایات البحث العلمي

ومناھجھ والتحلیل االحصا
اسایات تكنولوجیا الحاسبة

استثمار االبداع في عالم االعمال من الفكرة الى المنتج
استثمار االرصدة وتطویر االسواق المالیة العربیة

مالحظات(استثمار االرصدة وتطویر االسواق المالیة العربیة 
(عامة

استخبارات الشخصیة
استخدام اسلوب تنسیق الخطط والبرامج االنمائیة

استخدام االجھزة في عملیة التعلیم والتعلم
استخدام الحاسبات االلكترونیة في اخراج وانتاج كشافات الدوریات

استخدام الطرق االحصائیة في تصمیم البحث العلمي
استخدام العینات في مجال البحوث المیدانیة

استخدام القوة في القانون الدولي

استخدام الكومبیوتر
استخدام الكومبیوتر في االرشیف

استخدام الموظفین للمكتبات الحكومیة
٢٠٠٣استخدام انفوباث 

عنوان الكتاب



مركز الخبرات المھیئة لالدارة
بیمك

مركز جامعة القاھرة
دار المناھج للنشر والتوزیع

دار صفاء للنشر والتوزیع
دار صفاء للنشر والتوزیع

اثراء للنشر والتوزیع
عالم الكتب

دار وائل للنشر والتوزیع
دار الحامد

عالم الكتب
مكتبة لبنان

مركز الخبرات المھیئة لالدارة
بیمك

دار الثقافة للطباعة والنشر
دار الحامد

العبیكان
دار اسامة النشر و التوزیع
دار اسامة النشر و التوزیع

ن.د
المكتبة الوطنیة

الیازوري
دار االیام للنشر والتوزیع

دار الحامد للنشر والتوزیع
دار الحامد للنشر والتوزیع

دار المطبوعات الجدیدة
دار منشورات عویدات

مركز دراسات الوحدة العربیة
مجموعة النیل العربیة

دار وائل للنشر والتوزیع
المركز المصري لتبسیط للعلوم

الدار العربیة للعلوم
مركز الخبرات المھیئة لالدارة

دار   شعاع
شعاع للنشر والعلوم

دار  الكتب العلمیة
الدار العربیة للعلوم

المكتب الجامعي
الدار العربیة للعلوم

دار صفاء للنشر والتوزیع
شعاع للنشر والعلوم
مكتبة نھضة الشرق

دار العلم للمالیین
مكتبة ابن سینا

دار النشر
2005

2002
2011
2012
2012
2008
2003
2004
2007

2011
2001
2006

2008
2014
1998
2010
2010
1999
1988
2011
2014
2010
2009
1980
1982
1981
2001
2005
2013
2007
1996
2005
2000
2007
2003
1984
1995
2007
2007
1985
1979
2010

سنة النشر
خبراء مركز الخبرات المھنیة

لالدارة
عبد الحمید بسیوني

سلمان زیدان
جلیل كاظم مدلول العارضي
جلیل كاظم مدلول العارضي

حسین عجالن حسن
حسن حسین زیتون

نزار عبدالمجید البرواري
محمود جاسم محمد

الصمیدعي
R.N.Misra

یورك برس
خبراء مركز الخبرات المھنیة

في االدارة
غسان یوسف قطیط

حسین ولید حسین عباس
ابراھیم عبد اهللا المنیف

فایز الخاطر
فایز الخاطر

دافید ویلیسون
ھاشم حسین  ناصر المحنك

عالء فرحان طالب
عالء فرحان طالب
عالء فرحان طالب

باسم الحمیري
عبد المنعم بالبع

جان شوتزل
مصطفى عمر التیر

محسن فتحي عبد الصبور
مھند النابلسي

احمد حسن خمیس
جیري بوارس
ابراھیم الفقي

مامون نعیم. د
ترجمة ھالھ الطویل

محمد كامل عبد الحافظ
مایكل موریسون

محمد بھجت جاد اهللا كشك
كیت كینان

ریحي مصطفى ملیحان
محمد شیخو معمو

عبد الوھاب ابراھیم
فاخر عاقل

عزالدین محمد نجیب

المؤلف
استخدام تكنولوجیا المعلومات في التدریب

استخدام شبكة االنترنت في المدارس ودعم التعلیم
استراتیجیات ادارة الوقت

استراتیجیات االدارة المالیة
استراتیجیات االدارة المالیة

استراتیجیات االدارة المعرفیة
استراتیجیات التدریس رؤیة معاصرة لطرق التعلیم والتعلم

استراتیجیات التسویق
استراتیجیات التسویق مدخل كمي وتحلیلي

استراتیجیات التغییر في ادارة الموارد البشریة
استراتیجیات التفاوض

استراتیجیات الفوز بالعمل والحیاة

استراتیجیات تنمیة مھارات التفكیر العلیا
استراتیجیة ادارة الموارد البشریة

استراتیجیة االدارة الیابانیھ
استراتیجیة التدریب الفعال
استراتیجیة التدریب الفعال

استراتیجیة التغییر
استراتیجیة السوق والسلعة للتنمیة االقتصادیة

استراتیجیة العملیات واالسبقیات التنافسیة
استراتیجیة محاربة الفساد االداري والمالي

استرتیجیة المحیط االزرق والمیزة التنافسیة المستدامة
استشارات االداریة

استصالح وتحسین االراضي
استطالع الراي العام

استمارات استبیان ومقابلة لدراسات في مجال علم االجتماع
اسرار الترویج في عصر العولمة

اسرار الحیود السداسي
CS6 ILLustrator اسرار الرسم والطباعة وفصل االلوان

اسرار النجاح الدائم تطویر حیاة مثمرة
دلیل االنطالق وتحریر الطاقات الكامنة(اسرار قادة التمیز  )

اسرار وخفایا
ACCESS 2000 اسرار وخفایا

٤الكتاب (اسرار وخفایا مایا  )
XMLوHTML اسرع اسھل

اسس االدارة العامة
اسس االدارة الناجحھ

اسس االدارةالمعاصرة
PHP اسس االمان في
اسس البحث االجتماعي

اسس البحث العلمي في العلوم السلوكیة
اسس الترجمة من االنجلیزیة الى العربیة وبالعكس

عنوان الكتاب



 دار الجیل للطباعة
المكتبة االكادیمیة

دار الجامعات المصریة
جامعة البصرة

دار الحامد
دار الحامد

دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

دار الحامد
معھد االدارة العامة

مؤسسة الشباب الجامعة
مؤسسة الشباب الجامعة
مكتبة النھضة المصریة

مكتبة ابن سینا
ن.د

دار  الكتب العلمیة
ن.د

المجدالوي للنشر
مكتبة ابن سینا

دار اسامة النشر و التوزیع
اتحاد المصارف العربیة

ن.د
الدار العربیة للعلوم
الدار العربیة للعلوم
الدار العربیة للعلوم

ن.د
مكتبة االنجلو المصریة
مكتبة االنجلو المصریة

منشأة المعارف
مكتبة عین شمس

ن.د
دار الجبل للطباعة

دار المناھج للنشر والتوزیع
معھد االدارة العامة

دائرة االعالم والنشر
دار المكتب

دار الكتب المصریة
دار المسیرة

دار المسیرة للنشر والتوزیع
دار  الشروق للنشر والتوزیع

والطباعة
دار المسیرة للنشر والتوزیع

المسیرة للنشر والتوزیع
والطباعة

دار النشر
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-   
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2005
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0

1969
1979
2005
2004

1985
1988
1976
2008
2010
1984

2007
1999

سنة النشر
محمود احمد تیم

جیرادر أ نیرنبرج
عباس السید ابراھیم

ھادي جابر
عبد المعطي محمد عساف

عبد المعطي عساف
خالد شحادة الخطیب
خالد شحادة الخطیب
رضوان حلوة حنان

 ادلر٠ماثیو د
نعمة اهللا نجیب ابراھیم
نعمة اهللا نجیب ابراھیم

زیدان عبد الباقي
علي الجوھري

ایاد عبد الموجود احمد
شریف فتحي الشافعي

صباح محمود محمد
مھدي حسن الزویلف

عصام جودة غزالي
عصام حسین. د

احمد فھمي االمام
یوسف محمد القبالتي

یورام ویند
یورایم ویند

باتریك فورسایت
محمد عساف

عبد الكریم درویش
عبد الكریم درویش

ابراھیم عبد العزیز شیحا
كمال حمدي ابو الخیر

عاطف محمد عبید
احمد بدر

وجیھ محجوب
مدني عبد الرحمن تاج الدین

نوري عبد اللطیف 
عبد الرزاق محمد عثمان

محمود عساف
نادر احمد ابو شیخة
نادر احمد ابو شیخة
محمد شاكر عصفور

محمد شاكر عصفور
محمد شاكر عصفور

المؤلف
اسس التصنیف والتصنیف العملي

اسس التفاوض
اسس الریاضة لالقتصادیین

٢ ج١اسس الریاضیات ج
اسس العالقات العامة
اسس العالقات العامة
اسس المالیة العامة
اسس المالیة العامة

اسس المحاسبة المالیة
اسس جدیدة في تحلیل التكلفة والمنفعة

اسس علم االقتصاد
اسس علم االقتصاد
اسس علم السكان

اسس قواعد اللغة االنجلیزیة
اسس محاسبة التكالیف للصناعات النامیة

اسس ومبادىء االستشعار عن بعد
اسس ومشكالت التخطیط الحضري واالقلیمي
اسلوب دراسة الحالة بین النظریة والتطبیق
اسھل الطرق لمعرفة قواعد اللغة االنجلیزیة

اسواق االوراق المالیة
اسواق االوراق المالیة في البالد العربیة

اسیاسات التفاعل الجماعي في العمل
اصول اتخاذ القرارات االداریة الحاسمة
اصول اتخاذ القرارات االداریة الحاسمة

اصول اعداد التقاریر
اصول االدارة

اصول االدارة العامة
اصول االدارة العامة
اصول االدارة العامة
اصول االدارة العلمیة

اصول االدارة والتنظیم
اصول البحث العلمي ومناھجھ
اصول البحث العلمي ومناھجھ

اصول التحقیق الجنائي وتطبیقاتھا في المملكة العربیة السعودیة
(دراسة مقارنة)

اصول التدقیق
اصول التدقیق والرقابة الداخلیة

اصول التسویق
اصول التفاوض
اصول التفاوض

اصول التنظیم واالسالیب

اصول التنظیم واالسالیب
اصول التنظیم واالسالیب

عنوان الكتاب



دار منشورات عویدات
المؤلف

الدار العربیة للعلوم
ن.د

المؤلف
الدار الجامعیة

زمزم ناشرون وموزعون
المسیرة للنشر والتوزیع

والطباعة
دار المسیرة

المسیرة للنشر والتوزیع
والطباعة

الدار العربیة للعلوم
دار المسیرة للنشر والتوزیع
دار المسیرة للنشر والتوزیع

الدار العربیة للعلوم
الدار العربیة للعلوم
الدار العربیة للعلوم

مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع
الدار الجامعیة

دار الجامعات المصریة
دار الجامعات المصریة

ن.د
مركز البحوث

المجلس الوطني الثقافة والفنون
دار مھرات للعلوم

عالم الكتب
مركز الخبرات المھیئة لالدارة

بیمك
المكتبة الوطنیة

الدار الجامعیة
دار الفكر العربي

ن.د

الدار الدولیة لنشر والتوزیع
الدار العربیة للعلوم

المسیرة للنشر والتوزیع
والطباعة

ن.د

المؤسسة العربیة الدراسات
والنشر

مجموعة النیل العربیة
دار صفاء للنشر والتوزیع

دار النشر
1974
1972
1999
2007
1981
1987
2010
2005

2004
2005

1996
2006
2009
1997
1999
1996
2001
1984

1985
1981
2003
-   

2008
1999
2004

1985

2008

1982

1991
2002
2007

1988

1984

2001
2012

سنة النشر
جاك شومییة

محمد سامي عبد الحمید
غراھام ھارت

باسل عبدالغني
خالد امین عبد اهللا

فاروق عبد العال محمد
حامد طلبة محمد ابو ھیبة

حسام الدین مصطفى الخداش

حسام الدین الخداش
عبد الناصر ابراھیم نور

كیت كینان
محمد شاكر عصفور
محمد شاكر عصفور

مالكوم سیكرت
براین فینش
كیت كینان

حمید الطائي
عبد الغني بسیوني عبد اهللا

محمد كمال عطیھ
محمد كمال عطیة

فواز الزعبي
جیمس تشامبى

عبد القادر الشیخلي
سامي حسن عرار

دونا انشایدا
مركز الخبرات المھنیة

لالدارة
حسین الدوري

امین السید احمد
جوي ھاریسون

عبد الحمید/ بشیر زنداح 
رضا

جاك دنكان. و
كریس جامسا

محمود حسین الوادي

فیریكانت. باش. باكمان   .
كنز بدرج وستن

ترجمة/ انطوان منصور   :
حنا الغاوي

محسن احمد الخضیري
ربحي مصطفى علیان

المؤلف
اصول التوثیق

اصول القانون الدولي العام
اصول الكتابة العلمیة خالل ثالثین دقیقة

اصول المحاسبة
اصول المحاسبة

اصول المحاسبة الضریبیة
اصول المحاسبة القومیة
اصول المحاسبة المالیة

١اصول المحاسبة المالیة  ج
٢اصول المحاسبة المالیة  ج

اصول المفاوضة االداریة
اصول الموازنة العامة
اصول الموازنة العامة

اصول تحضیر المیزانیات الناجحة
اصول تصمیم خطط العمل
اصول تفویض الصالحیات

اصول صناعة السیاحة
اصول علم االدارة العامة
اصول محاسبة التكالیف
اصول محاسبة التكالیف

اصول محاسبة الشركات في االردن
اعادة ھندسة االدارة المطلب الحتمى للقیادة الجدیدة

اعداد البحث القانوني
اعداد البحوث دلیلك الكامل في تصمیم مشاریع البحوث وادارتھا

اعداد الطالب للقرن الحادي والعشرین
اعداد وتأھیل اخصائي التدریب

دراسة تحلیلیة الھم االصول العامة(اعداد وتدریب القوى البشریة 
في التنمیة االداریة

اعداد وعرض القوائم المالیة في ضوء معاییر المحاسبة
اعمال السكرتاریة

اعمال النسخ في االجھزة الحكومیة في المملكة العربیة السعودیة

افكار عظیمة في االدارة
visual basic .net افكار وتقنیات

اقتصاد الجزئي

اقتصاد الحرب والدفاع

اقتصاد الصمود

اقتصاد المعرفة
اقتصاد المعرفة

عنوان الكتاب



شعاع للنشر والعلوم
دار صفاء للنشر والتوزیع
دار صفاء للنشر والتوزیع

المكتبة الوطنیة
دار النھار

مؤسسة الشباب الجامعة
المكتب العربي الحدیث

جامعة بغداد  
الجامعة المستنصریة

المكتب العربي الحدیث
ن.د

المسیرة للنشر والتوزیع
والطباعة

مكتبة غریب
جامعة بغداد  

مؤسسة الشباب الجامعة
المنھل

االكادیمیون للنشر والتوزیع
دار الجامعات المصریة

ن.د
مطبعة صوت الخلیج

ن.د
دار االرشاد

 دار الطباعة الحدیثة
دار وائل للنشر والتوزیع

الدار الجامعیة
دار المكتب

دار المسیرة
دار صفاء للنشر والتوزیع

ن.د

جامعة الموصل
دار الجامعات المصریة

الجامعة المستنصریة
دار الكتاب الحدیث
منشورات عویدات

دار الثقافة للطباعة والنشر
معھد االدارة العامة

العبیكان

ن.د
ن.د

الجامعة المستنصریة

دار النشر
2010
2012
2010
-   

2005

1989
1985
1977
1970
1987
1979
2002

0
1982
1986
1996
2011
1987
1973
1978
1970
1970
1969
2007
1985
1989

2007
2010
1977

1980
1979
1984
2009
1961
2010
2010
2004

1991
1975

سنة النشر
باسم غدیر غدیر

ربحي مصطفى علیان
ربحي مصطفى علیان

طارق شكر محمود
توفیق كسبار

عبدالسالم ابو قحف
علي شریف

عبد الخالق محمد عبد
عبد الوھاب مطر الداھر

محمد فرید الصحن
سعید عبود السامرائي

حسام علي داود 

عبد الفتاح قندیل
عبد الوھاب مطر الداھر

رمزي علي ابراھیم سالمة
عادل خلیفة

مفید ذنون یونس
محمد محروس اسماعیل

راشد البراوي
راشد البداوي

سعید عبود السامرائي
سعید عبود السامرائي
محمود محمد الجنیب

مدحت القریشي. د
یونس احمد البطریق

عادل فلیح العلي

محمد الطائي
ربحي مصطفى علیان

عصام: ترجمة / سنك . م
عبد اللطیف احمد

محمد ازھر السماك
محمود مختار احمد بدیري

عبد المنعم السید علي
نادر ادریس التل
ھوبیر دیروفیل
روز روزتري

سامح محمد رضا
لي.ج.روبرت

جوتنماخر. ن . ل 
مكتب التربیة الدولي: اعداد 

فلیح حسن خلف الغزي

المؤلف
اقتصاد المعرفة
اقتصاد المعرفة

اقتصاد المعلومات
اقتصاد النفط العراقي

 في حدود اللیبرالیة١٩٤٨-٢٠٠٢اقتصاد لبنان السیاسي 
االقتصادیة

مدخل بیئي ومنھجي(اقتصادیات االدارة  )
منھج القرارات(اقتصادیات االدارة  )

اقتصادیات االرض واالصالح الزراعي في النظریة والتطبیق
اقتصادیات االصالح الزراعي

اقتصادیات االعمال
اقتصادیات االقطار العربیة

اقتصادیات التجارة الخارجیة

اقتصادیات التخطیط
اقتصادیات التعاون الزراعي

اقتصادیات التنمیة
اقتصادیات الدول العربیة وتحدیات التنمیة رؤیة جدیدة

اقتصادیات السكان
اقتصادیات الصناعة

اقتصادیات العالم العربي من الخلیج الى المحیط
اقتصادیات العالم العربي من المحیط الى الخلیج

اقتصادیات العراق
اقتصادیات العراق
اقتصادیات العراق
اقتصادیات العمل

اقتصادیات المالیة العامة
االیرادات العامة) الكتاب الثاني (اقتصادیات المالیة العامة  

والموازنة العامة للد
اقتصادیات المعلومات
اقتصادیات المعلومات

اقتصادیات المنشآت الصناعیة االشتراكیة

اقتصادیات النفط
اقتصادیات النقود

٢اقتصادیات النقود والمصارف ج
اقتصادیات انتقالیة

اقتصادیات بلدان حوض البحر المتوسط
اقرا االخرین بصورة اعمق لغة الجسد مالمح الوجة الھاالت

اكتشف الغش والتالعب في القوائم المالیھ
دلیلك الكتشاف القدرات القیادیة الكامنھ/ اكتشف القائد في ذاتك 

داخلك
اآلت المفكرة

اآلفاق المستقبلیة في استخدام الحاسبات االلكترونیة في التعلیم
االئتمان المصرفي ودوره في االقتصاد العراقي

عنوان الكتاب



شركة المطبوعات للتوزیع
والنشر

دار المسیرة للنشر والتوزیع
دار الفجر للنشر والتوزیع

العبیكان
اثراء للنشر والتوزیع
اثراء للنشر والتوزیع

مكتبة لبنان
دار المریخ اللنشر

الرضا
جماعة الفاصیل االدبي والفكري

الیازوري
ن.د

دار الجبل للطباعة
ذات السالسل

دار الفكر الجامعي
دار وائل للنشر والتوزیع

دار المكتب الوثائق
دار المكتب الوثائق

النھضة العربیة
المنھل

دار وائل للنشر والتوزیع
عالم الكتب

دار المسیرة للنشر والتوزیع
دار الحامد

المؤلف

الدار الجامعیة
دار المسیرة للنشر والتوزیع
دار الثقافة للطباعة والنشر
دار صفاء للنشر والتوزیع

دار الثقافة للطباعة والنشر
الدار العربیة للموسوعات
الدار العربیة للموسوعات

دار الحامد
المعرفة الجامعیة

دار الطلیعة للطباعة والنشر
دار الرضا للنشر
المجدالوي للنشر

دار الشؤون لثقافة العامة
دار صفاء للنشر والتوزیع

المكتب الجامعي
دار الحامد
دار الحامد
دار الحامد

دار النشر
2009

2011
2008
2008
2009
2009
2014
2008
2001
1998
2010
1985

0
1979
2008
2004
1990
1990
1982
2008
2006
2002
2010
2001
2013

2005
2010
2011
2009
2008
1983

2006
0

1982
2000
2006
1991
2005
1984
2007
2006
2009

سنة النشر
مریم نور

بالل خلف السكارنة
ابرافیم جوبتا
جیف موزي

مؤید عبد الحسین الفضل
مؤید عبد الحسین الفضل

ریتشارد فرانس
روبرت فلود
حسین علي

عبد الستار ابراھیم
بشیر العالق

باكاكس. ت
محمد عبده محجوب

زكي محمود ھاشم
حسین عبد العال محمد

رامي حكمت فؤاد الحدیثي
غانم فنجان موسى
غانم فنجان موسى

حمدي فؤاد علي
كامل بربر
محمد مطر

محمد منیر مرسى
محمد حسنین العجمي
سرمد كوكب الجمیل

احمد زكي حسین متولي
الشریف

محمد علي اللیثي
محمد حسنین

علي ھادي جیرین
احمد حلمي جمعة
علي ھادي جبریل

جارفي. ولیم د
جارفي ولیم

علي عیاصرة
سامیة محمد جابر

مصطفى  حجازي   
ھاتیرسللي.اي.میشیل

صلح خلیل ابو اصبع
غوران ھدبرو

ربحي مصطفى علیات
خیري خلیل الجمیلي

صباح حمید علي
ثامر البكري
ثامر البكري

المؤلف
االبداع

االبداع االداري
االبداع االداري في القرن الحادي والعشرین

االبداع المؤسسي
االبداع في اتخاذ القرارات االداریة
االبداع في اتخاذ القرارات االداریة

االبداع في ادارة االعمال
االبداع في حل المشاكل

االبداع في حل المشكالت
وتطبیقاتھ... االبداع قضایاه 

االبداع واالبتكاریة في االعالن
االبعاد الصحیة للتحضر

في دراسة المجتمع-االتجاه السوسیوانثروبولوجي -
االتجاھات الحدیثة في ادارة االفراد والعالقات االنسانیة

االتجاھات الحدیثة في ادارة الجودة والمواصفات القیاسیة
االتجاھات الحدیثة في ادارة الصیانة المبرمجة

االتجاھات الحدیثة في ادارة الموارد البشریة
االتجاھات الحدیثة في ادارة الموارد البشریة

االتجاھات الحدیثة في االدارة البرمجة الخطیة وبیرت
االتجاھات الحدیثة في االدارة وتحدیات المدیرین
االتجاھات الحدیثة في التحلیل المالي واالئتماني

االتجاھات الحدیثة في التعلیم الجامعي المعاصرة واسالیب تدریسھ
االتجاھات الحدیثة في القیادة االداریة والتنمیة البشریة

االتجاھات الحدیثة في مالیة االعمال الدولیة
االتجاھات الحدیثة للمراجعة في ظل العولمة المعاییر

االتجاھات الحدیثھ في اقتصایات االدارة مدخل الى االلفیھ الثالثھ
االتجاھات الحدیثھ في القیاده االداریھ

االتجاھات الكمیة في االدارة
االتجاھات المعاصرة في التدقیق والتاكید

االتجاھات واالدوات الكمیة في االدارة
االتصال اساس النشاط العلمي
االتصال اساس النشاط العلمي

االتصال االداري واسالیب القیادة االداریة في المؤسسات التربویة
االتصال الجماھیري والمجتمع الحدیث

االتصال الفعال في العالقات االنسانیة واالدارة
االتصال واالتصال االداري

االتصال واالعالم في المجتمعات المعاصرة
االتصال والتغیر االجتماعي في الدول النامیة

االتصال والعالقات العامة
االتصال ووسائلھ والخدمة االجتماعیة

اسس ومفاھیم ومراسالت االعمال-االتصاالت االداریة
االتصاالت التسویقیة

االتصاالت التسویقیة والترویج

عنوان الكتاب



دار الحامد
مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع

دار الفكر الجامعي

دار الفكر الجامعي
القادسیة

ن.د
مكتبة القاھرة الحدیثة

النھضة العربیة
وكالة المطبوعات

دار المعارف
جامعة الموصل
جامعة الموصل

منشورات الحلبي الحقوقیة
دار المناھج للنشر والتوزیع

دار  المكتب   الجامعي
دار وائل للنشر والتوزیع

اكادیمیة الدراسات العامة
دار المعارف

المركز العربي للبحوث التربوي

ن.د
النھضة العربیة

دار العلم للمالیین
ن.د

دار المسیرة
دار   شعاع

جامعة عین شمس
االمریخ

دار المطبوعات  الجامعیة
دار المطبوعات الجدیدة

دار الحامد للنشر والتوزیع
ن.د

دار الحامد
الشرق

المعھد القومي للتخطیط
الجامعة المستنصریة

المعرفة الجامعیة
مؤسسة الرسالة

الشرق
جامعة الموصل

مكتبة الوعي العربي
دار منشورات عویدات

دار النشر
2005
2013
2013

2012
1984

0
1970
1985
1980

1974
1978
2015
2006

0
2000

2003
1971
1981

2006
1989
1987

0
2003
2007
1977
2006
1987
1987
2010
1975
2005
1997

1988
1985
1986
1980
1983
-   

1980
1980

سنة النشر
ثامر البكري

داود سلیمان شمو
نزیة عبد المقصود محمد

مبروك
احمد مصطفى محمد

محمد كاظم العطار
محمد كاظم العطار

فاروق محمد العادلى
احمد انور عمر

عبد الكریم ابراھیم االمین
كیث لودن

عدنان رؤوف
ضیاء مجید حسین الموسوي
محمود سامي نعمة  الجبوري

كامل فلیفل
فاروق عبد العظیم احمد

عبداهللا فالح المنیزل

سعد الالفي مؤمن
لطفي ھندي

المركز العربي للبحوث
التربویة

مصطفى حسین باھي
عبد الرحمن عیسوي
عبد الرزاق شریفي
سعدیة حافظ منتصر

عدنان حسین الجادرجي
لجنة التالیف والترجمة
محمد فتحي محمد علي

ادوارد مینیكا
محمد عوض عبد السالم
محمد عوض عبد السالم

ثائر فیصل شاھر
محمد حسن عمر

دالل القاضي
عبد الحمید عبد المجید

البلدواي
محمد باقر حسین

عدنان محمود حیدر
غریب محمد سید احمد

انیس كنجو
تایلر.لیونا أ

عبد الجلیل ابراھیم الزوبعي
فرانسوا سلیة
فرنسوا سلیھ

المؤلف
االتصاالت التسویقیة والترویج

االتیكیت وفن التعامل
االثار االقتصادیة لالستثمارات االجنبیة

االثار االقتصادیة للفساد االداري
االثار القانونیة للتخطیط االقتصادي في نطاف الملكیة المشتركة
االثار القانونیة للتخطیط االقتصادي في نطاق الملكیة االشتراكیة

االجتماع الصناعي
االجراءات الفنیة للمكتبات

االجراءات المكتبیة
االجور التشجیعیة
االجور واالنتاجیة

االجور ودور النقابات العمالیة في تحدیدھا
االحتالل وانتھاك حقوق االنسان

االحصاء
االحصاء

االحصاء االستدالي وتطبیقاتھ في الحاسوب باستخدام الرزم
(SPSS)االحصائیة
االحصاء االستنتاجي

االحصاء التجریبي
االحصاء التربوي

االحصاء التطبیقي
االحصاء السیكولوجي التطبیقي

(Baic) االحصاء الوصفي مع برامج كمبیوتر بلغة
االحصاء الوصفي مع مقدمة في الحاسبات االلكترونیة

االحصاء الوظیفي
SPSS االحصاء باستخدام

االحصاء في اتخاذ القرارات التجاریة وبحوث العملیات
١+٢االحصاء في االدارة 

االحصاء في العلوم االجتماعیة
االحصاء في العلوم االجتماعیة المفھومات والمبادىء االساسیة

االحصاء في العلوم االداریة والمالیة
االحصاء لالداریین

االحصاء لالداریین واالقتصادیین
االحصاء للعلوم االداریة والتطبیقیة

االحصاء للمخططین والباحثین
االحصاء للمكتبین

االحصاء والقیاس في البحث االجتماعي
االحصاء وطرق تطبیقھ في میادین البحث العلمي

االختبارات والمقاییس
االختبارات والمقاییس النفسیة

االخالق والحیاة االقتصادیة
االخالق والحیاة االقتصادیة

عنوان الكتاب



العبیكان
دار الفكر لنشر والتوزیع

الیازوري
المؤلف

دار دجلة للنشر والتوزیع
دار الجامعات المصریة

الدار الدولیة لنشر والتوزیع
الیازوري

النھضة العربیة
دار المسیرة

دار مجدالوي للنشر والتوزیع
الدار الدولیة لنشر والتوزیع

الدار الجماھیریة لنشر والتوزیع
الدار الدولیة لنشر والتوزیع

المركز الوطني للوثائق
دار الفجر للنشر والتوزیع

الیازوري
الیازوري
الفاروق

الیازوري
ن.د

دار وائل للنشر والتوزیع
دار االوائل للنشر

دار وائل للنشر والتوزیع
الدار الجامعیة

دار وائل للنشر والتوزیع
دار المسیرة للنشر والتوزیع
دار الثقافة للطباعة والنشر

الیازوري
جامعة/ عمادة شؤون المكتبات

الملك
مركز التنمیة االداریة

دار المسیرة للنشر والتوزیع
دار المسیرة للنشر والتوزیع

الیازوري
الدار الجامعیة

دار الفاروق لالستثمارات
الثقافیة

مطبعة المغرب
معھد االدارة العامة
دار  الكتب العلمیة

العبیكان
دار المسیرة

دار وائل للنشر والتوزیع

دار النشر
2002
2007
2013
1981
2007
1978

1995
2002
1999
2000
1983
1996
1997
1996
1985
2008
2005
1998
2003
2002
2007
2007
2006
2011
2006
2011
2004
2004
2005
1995

1998
2007
2007
2014
2007
2008

2013
2014
2001
2011
2009
2009

سنة النشر
كاتزنباخ. جون ر

كامل محمد المغربي
صالح عبد القادر النعیمي

عمر الجوھري
زید منیر عبوي
ابراھیم الغمري

بیتر دراكر
سعد غالب یاسین

فوزي حبیش
محمد رسالن الجیوسي

فیصل فخري مرار
بیتر دراكر

بشیر عباس العالق
بیتر دراكر

میشیل كوك
بتس.أ.روبرت

زكریا مطلك الدوري
سید غالب یاسین
جیمس سي كراج
سعد غالب یاسین

مصطفى محمود ابو بكر
طاھر محسن منصور
فالح حسن الحسیني

وائل محمد صبحي ادریس
ثابت عبد الرحمن ادریس

وائل محمد ادریس
عبد الغفور صالح بن حبتور

نعمھ عباس الخفاجي
زكریا مطلك الدوري

كامل السید غراب

اسماعیل محمد السید
عبدالعزیز صالح

عبد العزیز صالح بن حبتور
سعد علي حمود العنزي

فرید النجار
برنادر مار

محسن عبد علي الفریجي
رایز اندروز

ایھاب صبیح محمد زریق
كیتي كارلتون

محمد سمیر احمد
عالء عبد الرزاق السالمي

المؤلف
التوافق بین العقل والقلب(االداء الممیز   )

االدارة
االدارة
االدارة
االدارة

دراسة نظریة وتطبیقیة مع من الحاالت العملیة( االدارة  
(والمباریات التدریبیة

١المھام ج: االدارة  
االدارة  الدولیة

االدارة  العامة والتنظیم االداري
االدارة  علم وتطبیق

االسس والنظیات والوظائف( االدارة   )
٢المدیر ج)  : التطبیقات- المسئولیات - المھام (االدارة 

مبادى ، وظائف، تطبیقات(االدارة  )
٣االدارة العلیا ج : االدارة 

١االدارة االرشیفیة ج
االدارة االستراتیجیة
االدارة االستراتیجیة
االدارة االستراتیجیة
االدارة االستراتیجیة
االدارة االستراتیجیة
االدارة االستراتیجیة
االدارة االستراتیجیة
االدارة االستراتیجیة
االدارة االستراتیجیة
االدارة االستراتیجیة
االدارة االستراتیجیة
االدارة االستراتیجیة
االدارة االستراتیجیة
االدارة االستراتیجیة

اصول علمیة وحاالت عملیة(االدارة االستراتیجیة  )

مفاھیم وحاالت تطبیقیة- االدارة االستراتیجیة 
االدارة االستراتیجیة ادارة جدیدة في عالم متغیر
االدارة االستراتیجیة ادارة جدیدة في عالم متغیر

االدارة االستراتیجیة للموارد البشریة
االدارة االستراتیجیة للموارد البشریة
االدارة االستراتیجیة لمستویات االداء

االدارة االستراتیجیة مدخل صناعة المستقبل
االدارة االستراتیجیة واداء الخدمة العامة

االدارة االصول والنظریات
االدارة االعلى

االدارة االلكترونیة
االدارة االلكترونیة

عنوان الكتاب



دار وائل للنشر والتوزیع
دار الفكر الجامعي

دار ومؤسسة رسالن للطباعة
والنشر والتوزیع

االمریخ
المنظمة العربیة للتنمیة االداریة

معھد االدارة العامة
دار الفجر للنشر والتوزیع

الجامعة المستنصریة

دار وائل للنشر والتوزیع
مؤسسة الشباب الجامعة

عالم الكتب
عالم الكتب
دار قابس

ن.د
معھد االنماء العربي

الدار الدولیة للنشر والتوزیع
المركز العربي للخدمات الطالبیة

دار صفاء للنشر والتوزیع
ن.د

شركة دبوق العالمیة
الیازوري
الیازوري

دار صفاء للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

ن.د

دار النشر للجامعات
دار الفجر للنشر والتوزیع
دار الفجر للنشر والتوزیع

ن.د

الدار الجامعیة
النھضة العربیة

الیازوري
المكتب المصري الحدیث
مؤسسة الشباب الجامعة

النھضة العربیة
ن.د

دار الثقافة للطباعة والنشر
دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

دار النشر
2008
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1994
1994
2003
2006
2009
2008
1998
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2002

1967

1996
2013
2013
1963

1983
2005
2009
1971

0
1979
1983

1981
2010
2010

سنة النشر
عالء عبد الرزاق السالمي

محمد الصیرفي
مصطفى یوسف كافي

نجم عبود نجم
عادل حرحوش المفرجي

سعد غالب یاسین
ایان  دوج

علي/ مجید ابراھیم دمعة 
ھراد رھیف

ھاني عبد الرحمن صالح
صالح الشنواني

محمد منیر مرسي
محمد منیر مرسى

محمد ماجد خلوصي
خلیل النقیب
خلیل النقیب

تیودور لیفیت
عبد البارىء درة

محمود ذیاب العقایلة
عبدالستار محمد العلي

حسن راغب یزبك
بشیر العالق

سعد غالب یاسین
محمد عبد الفتاح الصیرفي
رامي حكمت فؤاد الحدیثي

مارشال ادورد دیموك
وأخرون

كایر. جوزیف ن
لورانس اوتول
لورانس اوتول

عبد المنعم/ عادل حسن 
فوزي

ابراھیم عبد العزیز شیحة
عادل حسن. د

صالح الدین الھیتي
محمد سعید عبد الفتاح

ابراھیم عبد العزیز شیحة
احمد صقر عاشور

عمر قاسم/ فیریل ھیدي 
القریوتي

محمد كمال میلي زعتر
ایمن عودة المعاني
ایمن عودة المعاني

المؤلف
االدارة االلكترونیة
االدارة االلكترونیة
االدارة االلكترونیة

االدارة االلكترونیة االستراتیجیة والوظائف والمشكالت
االدارة االلكترونیة مرتكزات فكریة ومتطلبات تاسیس عملیة

االدارة االلكترونیة وافاق تطبیقاتھا العربیة
االدارة االلكترونیھ

اسسھا النظریة ومجاالتھا العملیة: االدارة التربویة 

االدارة التربویة والسلوك التنظیمي
االدارة التسویقیة الحدیثة لمفھوم واالستراتیجیة

اصولھا وتطبیقاتھا: االدارة التعلیمیة 
االدارة التعلیمیة اصولھا وتطبیقاتھا

االدارة التنفیذیة لمشروعات التشیید والتحكم في التكلفة والوقت
االدارة التنمویة للوطن العربي
االدارة التنمویة للوطن العربي

االدارة الحدیثة
االدارة الحدیثة المفاھیم والعملیات منھج علمي تحلیلي

االدارة الحدیثة للسالمة الصناعیة المھنیة
االدارة الحدیثة للمخازن والمشتریات

االدارة الحدیثة للموارد البشریة
االدارة الحدیثة نظریات ومفاھیم

مدخل استتراتیجي(االدارة الدولیة  )
االدارة الرائدة

مقارنة مع النظم(االدارة الصناعیة الیابانیة في نظام االنتاج اآلني 
الصناعیة الغرب

االدارة العامة

االدارة العامة
االدارة العامة
االدارة العامة
االدارة العامة

االدارة العامة
االدارة العامة
االدارة العامة
االدارة العامة
االدارة العامة

مدخل بیئي مقارنة(االدارة العامة  )
منظور مقارن.. االدارة العامة 

النظیة والتطبیق/ االدارة العامة 
االدارة العامة الحدیثة
االدارة العامة الحدیثة

عنوان الكتاب



منشورات الحلبي الحقوقیة
الدار الجامعیة

عمادة شؤون المكتبات
المسیرة للنشر والتوزیع

والطباعة
المكتبة الوطنیة

دار الحریة
دار الحریة

المؤلف
مدیریة المطابع العسكریة
المؤسسة الجامعة والنشر

دار النھضة العربیة
المكتبة الوطنیة

دار الفكر لنشر والتوزیع
المنظمة العربیة للعلوم االداریة

مكتبة عین شمس
ن.د

مكتبة االنجلو المصریة
دار المعارف

االمریخ
مكتبة لبنان

الدار العربیة للعلوم
المعرفة الجامعیة

دار وائل للنشر والتوزیع
دار النھضة العربیة

المكتب العربي الحدیث
wiley

جامعة بغداد  
دار المسیرة للنشر والتوزیع

مكتبة جریر
جامعة بغداد  

دار وائل للنشر والتوزیع
شعاع للنشر والعلوم
شعاع للنشر والعلوم

دار الحامد

المنظمة العربیة للعلوم االداریة
دار المریخ اللنشر
دار المریخ اللنشر

مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع
دار المسیرة للنشر والتوزیع

الجامعة المستنصریة
مكتبة عین شمس
مكتبة عین شمس

دار النشر
2002
1988
1985
2009

1986
1975
1975
1985
1985
2000
1979
1986
1979
1986
1976
1978
1978
1975
1982
2003
2009
1988
2007
1985
1988
1986
1992
1997
1995
1975
2003
2010
2010

2008

1987
2009
2009
2004
2005
1978
1971
1975

سنة النشر
طارق مجذوب

علي شریف
محمد فتحي محمود

عبد العزیز صالح بن حبتور

عبد اللطیف القصیر
عامر الكبیسي
عامر الكبیسي

نادر احمد ابو شیخة
نادر احمد ابو شیخة

كامل بربر
احمد صقر عاشور

عبد اللطیف القصیر
فیریل ھیدي

ناصر محمد الصائغ
زكي محمود ھاشم

جالل محمد بكیر. د
ھنریخ. جون ر

محي الدین عباس االزھري
محمد محمد الھادي

محمود المساد
مارتال فیني

احمد طلعت البشیشي
عبد الستار الصیاح. د

جمیل احمد توفیق
عبد الغفار حنفي
محمد یونس خان

خلیل محمد حسن الشماع
كنجو عبود كنجو
محمد یونس خان

خلیل محمد حسن الشماع
عبد الستار مصطفى الصیاح

اجین برغام
اجین برغام

محمد سعید عبد الھادي

حنا رزوقي الصائغ
اوجین بریجھام
لوجین بریجھام

حمزة محمود الزبیدي
عدنان تایھ. د

حمزة محمود الشمخي
علي محمد حسین

سید الھواري

المؤلف
االدارة العامة العملیة االداریة والوظیفیة العامة واالصالح االداري

االدارة العامة المعاصرة
االدارة العامة المقارنة
االدارة العامة المقارنة

االدارة العامة المنظور السیاسي
االدارة العامة بین النظریة والتطبیق
االدارة العامة بین النظریة والتطبیق

االدارة العامة في المملكة االردنیة الھاشمیة
االدارة العامة في المملكة االردنیة الھاشمیة

االدارة العامة في لبنان
االدارة العامة مدخل بیئي مقارن

االدارة العامة منظور سیاسي
االدارة العامة منظور مقارن

االدارة العامة واالصالح االداري
االدارة العلمیة

االدارة العلمیة لالعمال المكتبیة
االدارة العلمیة لالنتاجیة

االدارة العلمیة للتسویق والمبیعات
االدارة العلمیة للمكتبات ومراكز التوثیق والمعلومات

االدارة الفعالة
االدارة الفعالة للموظفین

االدارة الفندقیة
االدارة المالیة
االدارة المالیة
االدارة المالیة
االدارة المالیة
االدارة المالیة
االدارة المالیة
االدارة المالیة
االدارة المالیة

اطر نظریة وحاالت علمیة(االدارة المالیة  )
 المفاھیم اساسیة تقییم االدوات المالیة١االدارة المالیة 
 اسس تقییم المشاریع تقییم الشركات القرارات٢االدارة المالیة 

التمویلیة االستراتیجیة
االدارة المالیة االستثمار والتمویل ، التحلیل المالي، االسواق

المالیة الدولیة
االدارة المالیة العامة ودورھا في التنمیة االداریة

االدارة المالیة الكتاب االول
االدارة المالیة الكتاب الثاني

االدارة المالیة المتقدمة
االدارة المالیة النظریة والتطبیق

االدارة المالیة بین النظریة والتطبیق
االدارة المالیة في المنشآت االقتصادیة

االدارة المالیة منھج اتخاذ قرارات

عنوان الكتاب



دار وائل للنشر والتوزیع
دار الثقافة للطباعة والنشر

دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

دار الثقافة للطباعة والنشر
دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع
المسیرة للنشر والتوزیع

والطباعة
ن.د

معھد االدارة العامة
المجلس الوطني الثقافة والفنون

الثقافة

المؤلف
مجد المؤسسة الجامعیة

للدراسات
الجامعة االردنیة
الجامعة االردنیة

دار الحامد للنشر والتوزیع
دار الرایة للنشر والتوزیع

مركز الخبرات المھیئة لالدارة
بیمك

مكتبة غریب
ایتراك

مكتبة عین شمس

دار وائل للنشر والتوزیع
دار كنوز المعرفة العلمیة

الرضا
جامعة بغداد  

بمیك
بیت االفكار الدولیة

دار المسیرة للنشر والتوزیع
دار المسیرة

مركز  الكتب الثقافیة
المكتب الجامعي

دار الفكر الجامعي
الدار الدولیة لنشر والتوزیع

ن.د
المكتب العربي الحدیث

مكتبة عین شمس
دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

الدار العالمیة

دار النشر
2010
2009
2002
2010
2013
2002
2010
2001

2001
1989
1987
2009

2000
2005

1985
1985
2015
2014
2008

1984
2006
1976

2010
2007
2000
1988
2002
1998
2008
2001
1985
1986
2007
1995
1984
1985

2007
2008
2001

سنة النشر
ایمن عودة المعاني
محمد علي الخالیلة

علي خطار شطناوي
ایمن عودة المعاني
محمد علي الخالیة

علي خطار شطناوي
ایمن عودة المعاني

عبد الرزاق الشیخلي

عبدالرزاق الشیخلي
ثامر بن ملوح المطیري

شاھر علي سلیمان الرواشده
محمد علي الخالیلة

علي شریف
موسى خلیل

محمد قاسم القریوتي
محمد قاسم القریوتي

باسم الحمیري
ھاشم حمدي رضا

عبد الرحمن توفیق

علي محمد عبد الوھاب
مرغاد الخضر
السید الھواري

احمد علي صالح
سعید ع لي الراشدي
محمد مرعي مرعي

بیتر دركر
سلسلة اصدارات بمیك

فرانك سنبیرغ
محمد رسالن الجیوسي
فھمي خلیفة الفھداوي

عادل حسن
سامیة محمد فھمي
احمد فوزي ملوخیة

دراكر. بیتر ف
عادل حسن
احمد ماھر

السید الھواري
صالح مھدي محسن العامري
صالح مھدي محسن العامري

كامل محمد المغربي

المؤلف
االدارة المحلیة
االدارة المحلیة
االدارة المحلیة
االدارة المحلیة
االدارة المحلیة
االدارة المحلیة
االدارة المحلیة

دراسة مقارنھ/ االدارة المحلیة 

االدارة المحلیة دراسة مقارنة
االدارة المحلیة في الممكلة العرییة السعودیة
االدارة المحلیة في المملكة العریبة السعودیة

االدارة المحلیة وتطبیقاتھا  في كل من االردن وبریطانیا وفرنسا
دراسة تحلیلیة(ومصر

االدارة المعاصرة
الممارسة- الوظائف - االدارة المعاصرة المبادىء 

االدارة المعاصرة بین النظریة والتطبیق
االدارة المعاصرة بین النظریة والتطبیق

االدارة الوظائف والممارسة
االدارة باالھداف
االدارة باالھداف

االدارة باالھداف النظریة والتطبیق
االدارة باالھداف واالدارة بالقیم

االدارة باالھداف والنتائج اسلوب فعال لالدارة ومنھج للتطویر
التنظیمي

االدارة بالذكاءات
االدارة بالشفافیة

االدارة بالنتائج االقتصادیة وبالحصیلة االجتماعیة
االدارة بالنتائج المھام االقتصادیة ومخاطر اتخاذ القرارات

نتائج افضل بموارد اقل.. االدارة بذكاء 
االدارة بضمیر

االدارة علم وتطبیق
االدارة في االسالم المنھجیة والتطبیق والقواعد

االدارة في القطاع الحكومي
االدارة في المؤسسات االجتماعیة
االدارة لرجال االعمال والحكومات

االدارة للمستقبل التسعینات ومابعدھا
االدارة مدخل الحاالت

االدارة مدخل بناء مھارات
االدارة واالصول واالسس العلمیة

االدارة واالعمال
االدارة واالعمال

االدارة والبیئة والسیاسة العامة

عنوان الكتاب



دار البدایة
دار صفاء للنشر والتوزیع
دار صفاء للنشر والتوزیع
دار صفاء للنشر والتوزیع

حورس الدولیة
مؤسسة الشباب الجامعة

المكتبة العصریة
مكتبة لبنان
مكتبة لبنان

المنظمة العربیة التنمیة االداریة
جامعة الدول العربیة

دار المسیرة
دار وائل للنشر والتوزیع

ابتراك للطباعة والنشر
والتوزیع

المكتبة الوطنیة
مكتبة النھضة
الكاظمة لنشر

المكتب المصري الحدیث
دار الدكتور للعلوم

الیازوري
دار وائل للنشر والتوزیع

المناھج
دار الشروق

المجدالوي للنشر

دار وائل للنشر والتوزیع
ن.د

المعھد العربي للتدریب
واالحصاء

المعھد العربي للتدریب
واالحصاء

شعاع للنشر والعلوم
الدار االكادیمیة للعلوم

دار الحامد
دار الحامد

دار الرسالة للطباعة
مركز االبجدیة للصف

التصویري
دار الثقافة للطباعة والنشر

دار المكتب الوثائق
المكتب العربي الحدیث

دار الحامد
دار المسیرة للنشر والتوزیع

دار النشر
2005
2005
2002
2002
2004
1985
2009
2006
2006
2009
2009
2004
2005
2012

1986
1985
1985
1970
2011
2008
2008
2003
2004

2005

2006
2004
1985

1984

2010
2010
2006
2006
1976
2008

2004
1990
1986
2000
1999

سنة النشر
ایمن الشنطي

عبد الحلیم كراجھ
عبد الحلیم كراجة
عبد الحلیم كراجھ
سامي جمال الدین

احمد محمد المصري
عبد العزیز علي حسن

ارثر ایھ تومسون
تومسون. ارثر  ایة 

المنظمھ العربیھ للتنمیھ
سلیم ابراھیم

فھمي خلیفھ الفھداوي
تریسي. ولیم د

اشرف عبد المحسن الشریف

كمال مسعود جرادة
محمود عباس حمودة

رمزي زكي
فیلیب ھاورز

سالم محمد عبود
یحیي محمد نبھان

محمد عبدالعال النعیمي
شفیق العتوم

عبد الحمید عبد المجید
البلداوي

حامد الشمرتي

صالح الدین حسین الحسیني
صالح الدین حسین الھیتي

محمد حسین باقر

محمد حسین باقر

دافید مرمان
دافید میرمان سكوت
كاسر نصر منصور

الدكتور كاسر نصر المنصور
فالح محمد حسن عبد الرحیم

یشار اوزجان

مؤید الفضل
مھدي حسن زویلف
محمد توفیق ماضي

خالد عبد الرحیم مطر الھیتي
خالد وھیب الراوي

المؤلف
االدارة والتحلیل المالي
االدارة والتحلیل المالي

اسس ، مفاھیم ، تطبیقات(االدارة والتحلیل المالي  )
اسس ،مفاھیم ، تطبیقات(االدارة والتحلیل المالي  )
االدارة والتنظیم االداري
االدارة والمدیر العصري

االدارةالمتمیزة للموارد البشریة
االداره االستراتیجیھ
االداره االستراتیجیھ

االداره الرشیده واالصالح الداري والمالي
االداره باالبداع

االدراره في االسالم
االدراه

االرشیف االلیكتروني في المنظمات الحكومیة

االرشیف غیر الجاري
االرشیف ودوره في مجال المعلومات االداریة

مساھمة نحو فھم افضل(االزمة االقتصادیة العالمیة الراھنة  )
االزمة السكانیة

االزمة المالیة العالمیة
االسئلة السابرة والتغذیة الراجعة

االسالیب االحصائیة
٢االسالیب االحصائیة    ج

االسالیب االحصائیة التطبیقیة

تطبیقات في منظمات اعمال(االسالیب االحصائیة في اتخاذ القرار 
(انتاجیة وخدمیة

االسالیب االحصائیة في العلوم االداریة
االسالیب االحصائیة في العلوم االداریة

االسالیب االحصائیة في تقدیر وتحلیل االستھالك والدخل العائلي

االسالیب االحصائیة لقیاس التضخم ودراسة اثاره وسبل معالجتھ

االسالیب الحدیثة في التسویق والعالقات العامة
االسالیب الحدیثة للعالقات العامة والتسویق
االسالیب الكمیة في اتخاذ القرارات  االداریة
االسالیب الكمیة في اتخاذ القرارات االداریة

االسالیب الكمیة في ادارة االنتاج
تقنیات وتطبیقات(االسالیب الكمیة في ادارة الرعایة الصحیة  )

االسالیب الكمیة في االدارة
االسالیب الكمیة في االدارة

االسالیب الكمیة في مجال  ادارة االنتاج والعملیات
االسالیب الكمیة مدخل اتخاذ القرارات االداریة

مفاھیم ، تحلیل ، استراتیجیة(االستثمار   )

عنوان الكتاب



الیازوري
دار منشورات عویدات

ن.د
دار المسیرة للنشر والتوزیع

دار الحامد
دار وائل للنشر والتوزیع

دار زھران
دار الدكتور للعلوم

دار صفاء للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

ن.د
الیازوري
الیازوري

دار المسیرة للنشر والتوزیع
دار المسیرة للنشر والتوزیع
دار المسیرة للنشر والتوزیع

دار صفاء للنشر والتوزیع
دار صفاء للنشر والتوزیع

ن.د
بیت االفكار الدولیة

منشأة المعارف
دار الجامعات المصریة

النھضة العربیة
دار الفكر العربي

الدار الجامعیة
مؤسسة الشباب الجامعة

الدار العربیة للموسوعات
عالم الكتب
دار المكتب

دار المكتب

الجامعة التكنولوجیة

المؤلف
الجامعة المستنصریة
الجامعة المستنصریة

المؤسسة العربیة الدراسات
والنشر

ن.د
دار صفاء للنشر والتوزیع
المسیرة للنشر والتوزیع

والطباعة
معھد االدارة العامة

دار النشر
2014
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0

1975
1981
1984
1985
1983
1977
1987

1982

1988

0
1987
1987
1982

2005
2002
2000

1988

سنة النشر
سعد علي حمود العنزي

علي مقلد
محمد صالح جبر

ارشد فؤاد التمیمي
محمد عوض عبد الجواد
فیصل محمود الشواورة

حسني علي خربوش
سالم محمد عبود

ھوشیار معروف كاكا موال
عبدالجبار حمد عبید

السبھاني
منظمة الصحة العالمیة
خالد محمد بني حمدان
خالد محمد بن حمدان

خالد محمد بني حمدان
الدكتور نادر احمد ابو شیخة

نادر احمد ابو شیخة
عادل ھادي البغدادي
عادل ھادي البغدادي

جایمس سیمبك
Merrill Douglass
صالح الدین علي الشامي

محمد علي محمد
عبد الحمید فراج
ابو زید رضون

محمد سمیر الصبان
محمد سمیر الصبان
بشیر عباس العالق

علي عجوه
فؤاد محمد عبد المنعم

الجمیعي
فؤاد محمد عبد المنعم

الجمیعي
جنان عبدالوھاب فیضي

محمد خلیل مرعي
امین رشید
امین رشید

بیار نترزیان

خالص جلبي
محمد عبد الفتاح الصیرفي

خالد وھیب الراوي

جراي. جیري ل

المؤلف
االستثمار االستراتیجي للموارد البشریة في لعبة كرة القدم

االستثمار الدولي
االستثمار باالسھم والسندات وتحلیل االوراق المالیة

االستثمار باالوراق المالیة
اوراق مالیة-سندات- االستثمار في البورصة اسھم 

االستثمار في بورصة االوراق المالیة
االستثمار والتمویل بین النظریة والتطبیق

االستثمار وفق نظام البناء والتشغیل والتمویل
االستثمارات واالسواق المالیة

االستخالق والتركیب االجتماعي في االسالم

٢٠٠٠االستراتیجیة العالمیة لتوفیر الصحة للجمیع بحول عام 
االستراتیجیة والتخطیط االستراتیجي
االستراتیجیة والتخطیط االستراتیجي

االستراتیجیة والتخطیط االستراتیجي منھج معاصر
االستشارات االداریة
االستشارات االداریة

االستشراف االستراتیجي ومستوى التمكین التنظیمي
االستشراق االسترتیجي

االستعداد االقصى لالمتحانات اساسیات شبكات االتصال
االستغالل االمثل للوقت

االستھالك ظاھرة بشریة في الرؤیة الجغرافیة
دراسة نظریة وتطبیقیة(االسس االجتماعیة للتنظیم واالدارة  )
االسس االحصائیة للدراسات السكانیة

االسس العامة في التحكیم في التجارة الدولیة
االسس العامة في القیاس واالتصال المحاسبي
االسس العامة في القیاس واالتصال المحاسبي

االسس العلمیة في التخطیط والسیطرة المخزنیة
االسس العلمیة للعالقات العامة

االسس النظریة والتطبیقیة الدارة االفراد

االسس النظریة والتطبیقیة لترتیب الوظائف

االسس النظریة والتطبیقیة لتصمیم مترجمات لغات برمجة
الحاسبات

االسعار
االسعار في االقتصاد المخطط
االسعار في االقتصاد المخطط

االسعار والعائدات ، العقود النفطیة في البالد العربیة وایران

االسالم والعنف
االسلوب الكمي في تخطیط المشروعات

االسواق المالیة والنقدیة

مدخل علم السلوك التطبیقي الدارة الناس(االشراف  )

عنوان الكتاب



المجدالوي للنشر
دار الكتاب الجامعي

دار الرایة للنشر والتوزیع
الرضا

دار وائل للنشر والتوزیع
المنظمة العربیة التنمیة االداریة

المنظمة العربیة التنمیة االداریة

الرضا
المؤسسة العربیة الدراسات

والنشر
دار المكتب الوثائق

ن.د
ن.د

عالم الكتب
دار صفاء للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

الجامعة المستنصریة
المؤلف

مكتبة عین شمس
دار الحامد

ن.د
المكتبة الوطنیة

دار المسیرة للنشر والتوزیع
المكتبة الوطنیة

دار العلم للمالیین
دار العلم للمالیین

ن.د
وكالة المطبوعات

القادسیة
ذات السالسل

دار الشؤون لثقافة العامة
دار الشؤون لثقافة العامة

جامعة الموصل
الھیئة العامة للكتاب

ن.د

الحریة للطباعة
ن.د

المعرفة الجامعیة
مكتبة مصر

ن.د
دار منشورات عویدات

دار النشر
1987
2005
2011
2003
2001
1997

1995

2002
1999

1990
1984
2002
1999
2012
2005

1978
1966
1976
2004
1979
1994
2010
2000
1983
1983
1980
1980
1986
1987
1988
1988
1985
1985
1975

1971
1976
2014
1972
1987
1974

سنة النشر
أوجیني مدانات

Kimball Wiles
ھاشم حمدي رضا
دیاال الحج عارف

محمد قاسم القریوتي
المنظمة العربیة للتنمیة

االداریة
نزیة االیوبي

حسین القاضي
واصف عازر

صباح محمود محمد
محمد جواد رضا
اكرام عبد العزیز

محمد منیر مرسى
احمد عارف العساف

احمد عبد الرحیم محمود
عودة

علي محمد علي حسین
علي عبد المجید عبدة
حسن محمد خیر الدین

حسام ابو علي الحجاوي
مفید القصیر

ناجي معال
محمود حسین الوادي

ناجي معال
سابا وشركاھم

اتحاد المحاسبین الدولي
محمد ازھر سعید السماك
محمد ازھر سعید السماك

ساطع علي العجاج
وجدي شركس
ایلیانور ھارمن
ایلیانور ھارمن

جمال اسد مزعل
انریك اوتیزا
حسن النجفي

حسن النجفي
حسین الدوري

اشرف فھمي خوخة
محمد عبد القادر حاتم

محمود متولى
یار ماتیلو

المؤلف
االشراف التربوي التعلیمي

االشراف التربوي رؤیة تفاعلیة
االصالح االداري

االصالح االداري الفكر والممارسة
االصالح االداري بین النظریة والتطبیق

االصالح االداري لدعم سیاسات االصالح االقتصادي في البالد
العربیة

االصالح االداري والتطویر المؤسسي في العالم العربي في ظل
التحدیات االقتصادیة الجد

االصالح االقتصادي في سوریا الى این ؟
االصالح االقتصادي والتنمیة البشریة في االردن

االصالح االكادیمي في العراق
االصالح الجامعي في الخلیج العربي

االصالح المالي بین نھج صندوق النقد الدولي والخیار البدیل
االصالح والتجدید التربوي في العصر الحدیث

االصوال العلمیة والعملیة الدارة الصغیرة والمتوسطة
االصول االجرئیة لشركات التجاریة

االصول العلمیة الدارة المبیعات
االصول العلمیة لالدارة والتنظیم

االصول العلمیة لالعالن
االصول العلمیة والعملیة في المحاسبة الحكومیة

االصول العلمیة والعملیة في محاسبة التكالیف
االصول العلمیة والعملیة للبیع الشخصي

االصول العلمیة والعملیة للضریبة العامة على المبیعات
االصول العلمیھ في اداره المبیعات

ادلة المراجعة الدولیة(االصول المحاسبیة الدولیة  )
ادلة المراجعة الدولیة(االصول المحاسبیة الدولیة  )

االصول في البحث العلمي
االصول في البحث العلمي

االطار القانوني لحركة البحث العلمي في العراق
االطار واالساسیات في المراجعة

االطروحة والكتاب
االطروحة والكتاب

االعتبارات االقتصادیة في التعلیم
االعتماد الجماعي على الذات كاستراتیجیة للتنمیة

االصول واالعراق الموحدة لالعتمادات.. االعتمادات المستندیة 
المستندیة

االعتمادات المستندیة بین النظریة والتطبیق
االعداد والتدریب االداریة بین النظریة والتطبیق

االعالم الدولي والتحول الدیمقراطي
االعالم والدعایھ نظریات وتجارب

االعالم والمجتمع في موكب التاریخ
االعالمیاء

عنوان الكتاب



دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

بیت االفكار الدولیة
دار دجلة للنشر والتوزیع

دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

معھد االدارة العامة
دار الشؤون لثقافة العامة

ن.د
دار الجامعات العربیة

ن.د
مجموعة النیل العربیة

دار زھران
دار المسیرة للنشر والتوزیع

المسیرة للنشر والتوزیع
والطباعة

االھلیة للنشر والتوزیع
دار صفاء للنشر والتوزیع
دار الحامد للنشر والتوزیع

المسیرة للنشر والتوزیع
والطباعة

دار المسیرة للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

ن.د
ن.د

دار المسیرة للنشر والتوزیع
ن.د
ن.د

الجامعة المستنصریة
منشاة المصارف

المكتب العربي الحدیث
المسیرة للنشر والتوزیع

والطباعة
منشاة المصارف

جامعة بغداد  
دار العلم للمالیین

دار الرایة للنشر والتوزیع
دار العلم للمالیین

دار الحریة
ن.د

دار الطلیعة للطباعة والنشر
مدیریة دار الكتب

دار الكتاب الحدیث

دار النشر
2003
2006
1998
2010

2008
2001

1986
1971
1979
2006
2010
1998
2011
2008

2007
2010
2012
2008

2009
1999
1973
-   

2010
2008

0
1980

0
1985
2007

1981
1980
1980
2012
1973
1979
1981
1978
2011

2009

سنة النشر
طاھر محسن الغالي

طاھر  محسن الغالبي
نیل باریت

عبد الفتاح عبد الرزاق
محمود

سعاد نایف برنوطي
سعاد نائف برنوطي

محمد عبد الرحمن المسیطیر
نور الدین عبداهللا الربیعي

عادل حسن
ابراھیم الغمري

جیمس غوارتني
موللي سكوت كاتو

منى محمد علي الطائي
كاظم جاسم العیساوي

كاظم العیساوي

ولید اسماعیل
طارق الحاج

نداء محمد الصوص
كاظم جاسم العیساوي

كاظم جاسم العیساوي
طاھر حیدر حردان

برورس. ف 
خزعل مھدي الجاسم
محمود حسین الوادي

نداء محمد صوص
خزعل مھدي الجاسم

أمین رشید كنونة
احمد بدیع بلیح

كامل بكري
علي عبدالفتاح ابو شرار

محمد دوبدار
عبد الوھاب مطر الداھري

عزمي رجب
اسماعیل محمد سلطان

عزمي رجب
انور نعیم قصیرة

فتح اهللا ولعلو
اوسكار النكھ

صالح یاسر حسن

edward ard e.zajac

المؤلف
االعالن
االعالن

االعالن على االنترنت
االعالن عن الدولة

االعمال
الخصائص والوظائف االداریة(االعمال  )

االعمال المالیة في شؤون الموظفین
االفاق التخطیطة النماط النقل  والمواصالت

االفراد في الصناعة
االفراد والسلوك التنظیمي

االقتصاد
االقتصاد االخضر
االقتصاد االداري
االقتصاد االداري
االقتصاد االداري

االقتصاد االداري
االقتصاد االداري
االقتصاد االداري
االقتصاد االداري

االقتصاد االداري
الزكاة-الربا-االقتصاد االسالمي المال

االقتصاد االشتراكي في مشكالتھ العامة
االقتصاد الجزئي
االقتصاد الجزئي
االقتصاد الجزئي
االقتصاد الجزئي
االقتصاد الدولي
االقتصاد الدولي
االقتصاد الدولي

االقتصاد الدولي والنظریات والسیاسات

االقتصاد الراسمالي الدولي في ازمتھ
االقتصاد الزراعي
االقتصاد السیاسي
االقتصاد السیاسي
االقتصاد السیاسي
االقتصاد السیاسي
االقتصاد السیاسي

القضایا العامة:االقتصاد السیاسي  )
االقتصاد السیاسي لالزمات االقتصادیة في النسق الراسمالي

العالمي
االقتصاد السیاسي لالنصاف

عنوان الكتاب



دار الطلیعة للطباعة والنشر
ن.د

دار وائل للنشر والتوزیع
ن.د
ن.د

المؤلف

مكتبة الرسالة الحدیثة
دار الكنوز االدبیة

ن.د
ن.د

الیازوري
دار المكتب

ن.د
المسیرة للنشر والتوزیع

والطباعة
دار المسیرة للنشر والتوزیع

دار الحامد
دار الطلیعة للطباعة والنشر

دار منشورات عویدات
دار الوحدة للطباعة والنشر

معھد االنماء العربي
دار صفاء للنشر والتوزیع

الدار الجامعیة
المؤلف

مركز الخبرات المھیئة لالدارة
بیمك

الدار الدولیة لنشر والتوزیع

الدار الدولیة لنشر والتوزیع
دار الرضوان

مركز االھرام للترجمة والنشر

الدار العربیة للعلوم

جامعة بغداد  
ن.د
ن.د

عالم الكتب
الدار الدولیة االستثمارات

الثقافیة
الدار العربیة للعلوم

دار الشؤون لثقافة العامة
دار الشمال للطباعة والنشر

دار النشر
1978
1979
2005

2009
1982

1977
1995

1982
1982
2009
1982
2006
2007

2010
2006
1995
1973
1981
1980
2008
1985
1981
2006

1999

1994
2004

0

2003

1981
2002
1986
1978
2011

1999
1999
2007

سنة النشر
اوسكار النكة

حمید جاسم حمید
مدحت القریشي

حمید جاسم محمد
كریكوري كالك

سعید عبود السامرائي

ھوشیار معروف
عباس النصراوي

فتح اهللا ولعلو
فتح اهللا ولعلو

حسین علي بخیت
عادل عبد الغني محبوب

حازم البیني
محمود حسین الراوي

محمود حسین الوادي
نزار سعد الدین العیسى

محمد سلمان غانم
ھنري شامبر
عادل حسین

محمود عبد الفضیل
ھاشم الشمري

مصطفى رشدي شیحة
مصطفى رشدي شیحھ

خبراء مركز الخبرات المھنیة
لالدارة

آركباور. جیمس بى 

بانكاج جیماوات
بسام محمد عیسى

محمد عبد المجید: ترجمة 
نصار

بن سمیث

محمد عبد الھادي دكلھ
عالء محمد عبد الھادي

وفاء جعفر امین
احمد عبد السالم ھیبھ

جیل-جودوین . جاي س 

االن سیمبسون
ناطق خلوصي

عبد الر حمن علوش

المؤلف
القضایا العامة:االقتصاد السیاسي
االقتصاد الصناعي
االقتصاد الصناعي
االقتصاد الصناعي

االقتصاد العالمي
االقتصاد العراقي الحدیث دراسة تحلیلیة في ھیكل االقتصاد

العراقي وآفاق تطوره
االقتصاد العراقي بین التبعیة واالستقالل

١٩٥٠االقتصاد العراقي بین دمار التنمیة وتوقعات المستقبل  -
2010

االقتصاد العربي والمجموعة االوربیة
االقتصاد العربي والمجموعة االوربیة

االقتصاد القیاسي
االقتصاد القیاسي

االقتصاد الكلي
االقتصاد الكلي

االقتصاد الكلي
االقتصاد الكلي مبادىء وتطبیقات

االقتصاد الكویتي الى این؟ خواطر وتساؤالت
االقتصاد المخطط

١٩٧٤- ١٩٧٩االقتصاد المصري بین االستغالل الى التبعیة 
االقتصاد المصري بین التخطیط المركزي واالنفتاح االقتصادي

االقتصاد المعرفي
االقتصاد النقدي والمصرفي
االقتصاد النقدي والمصرفي

االقناع

دلیل رجال االعمال حول كیفیة طرح شركاتھم الخاصة: االكتتاب 
لالكتتاب العام

االلتزام واستراتیجیة اتخاذ القرارت االداریة
االلف جملة االكثر استخداما في اللغة االنكلیزیة

الوقایة من الحوادث الصناعیة.. االمان الصناعي 

في طقم MICROSOFT WINDOWS االمان والحمایة
الموارد

االمن الغذائي العربي والتنمیة الزراعیة
االمن على شبكة االنترنت

المحاصیل الغذائیة(االنتاج الزراعي في القارة االفریقیة  )
االنتاج الزراعي في الوطن العربي

االنتخابات الحرة النزیھة

انطلق... االنترنت  استعد
االنترنت شبكة معلومات العالم

االنجلیزیة لجمیع المبتدئین

عنوان الكتاب



والتوزیع
دار الخلیج للنشر والتوزیع

ن.د
دار الشمال للطباعة والنشر

والتوزیع
دار الشمال للطباعة والنشر

والتوزیع
جامعة البصرة

مركز االسكندریة للكتاب
ن.د
ن.د

دار النھضة العربیة
العبیكان

دار المكتب الوثائق
المعرفة الجامعیة

ن.د

معھد االنماء العربي

ن.د
مجد المؤسسة الجامعیة

للدراسات
مركز البحوث

المعھد العربي للتخطیط
المعھد العربي للتخطیط

المعرفة الجامعیة
مركز االنماء القومي

الفكر الجدیر
مكتبة نھضة الشرق
مكتبة نھضة الشرق

دار الفكر لنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

مطبعة عصام
ن.د

دار الشؤون لثقافة العامة
الیازوري

دار المسیرة للنشر والتوزیع
المسیرة للنشر والتوزیع

والطباعة
دار الجامعات المصریة

دار الفكر لنشر والتوزیع
معھد االدارة العامة

مطبوعات المركز العربي

دار النشر

2004
2000
2001

2007

1989

1997
1970
2009

1982
1999
1989

0
1979

1978

1983
1980

1989
1981
1981
1985
1986
1979
1987
1987
1979
2002
1979

0
1993
2008
2010
2008

1981
1984
2008
1981

سنة النشر

عمر سلیم ناعسة
ذو الفقار سبتي

عبد الرحمن علوش

عبد الرحمن علوش

عبد الرزاق محمد صالح
شربجي

احمد محمد عبد الھادي
احمد الغندور

رائد جبار كاظم

منصور فھمي
كیت دفلین

عبد المھدي سلیم مظفر
عبد الھادي محمد والي

حسن النجفي

قسم/ معھد االنماء العربي 
الدراسات التربویة

ایان سیمـور
عبد القادر السید احمد

عبداهللا محمود العمران
المعھد العربي للتخطیط
المعھد العربي للتخطیط

محمد علي محمد
رودولف فیفایلون

تیودور كابلوف
محمد غریب عبد الكریم
محمد غریب عبد الكریم

احمد جمال ظاھر
محمد عبدالفتاح الصیرفي

عامر ابراھیم قندیلجي
ذوقان عبیدات

عامر ابراھیم قندیلجي
عامر قندیلجي
عامر قندیلجي
عامر قندیلجي

عزیز العلي العزي
ذوقان عبیدات

عبد الرحمن بن احمد
الزبیر سیف االسالم

المؤلف

االنجلیزیة لجمیع المستویات
االنجلیزیة للسفر

دورة دراسیة بدون معلم لدراسة اللغة(االنجلیزیة للمتقدمین 
االنكلیزیة عن طریق التس

االنجلیزیة للمسافرین

االنحدار الخطي المتعدد

االنحراف االداري في الدول النامیة
االندماج االقتصادي العربي

محمد باقر الصدر(االنسان في الفكر العربي واالسالمي المعاصر
(انموذجا

االنسان واالدارة
االنسان والمعرفھ في عصر المعلومات

االنظمة االقتصادیة المقارنة
االنفتاح االقتصادي بین النظریة والتطبیق

القواعد الدولیة لتغییر المصطلحات في عقود التجارة.. االنكوتیرم 
الخارجیة

االنماء التربوي

اداة تغییر: االوبك 
االوبك ماضیھا ، حاضرھا ، وآفاق تطورھا

االوراق التجاریة في النظام السعودي
البترول والتغیر االجتماعي في الوطن العربي

البترول والتغییر االجتماعي
البحث االجتماعي

البحث االجتماعي المعاصر
البحث السوسیولوجي

البحث العلمي التصمیم والمنھج واالجراءات
البحث العلمي التصمیم والمنھج واالجراءات

البحث العلمي الحدیث
البحث العلمي الدلیل التطبیقي للباحثین

البحث العلمي دلیل الطالب في الكتابة والمكتبة والبحث
البحث العلمي مفھومھ، اسالیبھ، ادواتھ

البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات
البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقلیدیة وااللكترونیة
البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقلیدیة وااللكترونیة
البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقلیدیة وااللكترونیة

تدوینھ ونشره/البحث العلمي
مصححھ ومنقحھ.اسالیبھ.ادواتھ.البحث العلمي،مفھومھ

البحث عن القاده
البحوث االعالمیة في الوطن العربي

عنوان الكتاب



للدراسات االع
وكالة المطبوعات

دار الرایة للنشر والتوزیع
مكتبة المجمع العربي للنشر و

التوزیع
مكتبة المجمع العربي للنشر و

التوزیع
الجامعة التكنولوجیة

دار الرضا للنشر
دار   شعاع

الیازوري
جامعة بغداد  

الدار العربیة للعلوم

دار   شعاع
دار المكتب

ن.د
دار الرضا للنشر

اكادیمیا انترناشیونال
معھد االدارة العامة

الیازوري
المؤلف

االھلیة للنشر والتوزیع
مركز دراسات الوحدة العربیة

دار الرشید للنشر
المكتبة الوطنیة
المؤسسةالعلمي

الدار الجامعیة
دار الراتب الجامعیة

دار الفكر الجامعي
المنھل
المنھل

مركز دراسات الوحدة العربیة
دار الشباب للنشر والترجمة

والتوزیع
مركز البحوث

ن.د
ن.د

دار وائل للنشر والتوزیع
الثقافة

جامعة الموصل
جامعة الموصل

ن.د

دار النشر

0
0

2013

1990
2001
2007

2004
1989

2000

2003
1989
2009

2000

2008
2002
2007
1981
1983
1976
1975
1980
2000
2007
2003
2003
1972
1987

2003
1985
1980
2008
2004
1979
1979
1987

سنة النشر

محمد سالم الصفدي
ابراھیم الفقي

زیاد عبد الكریم القاضي

زیاد عبد الكریم القاضي

محمد سماكة
سن شالیش حسن

ھالھ عبد الرحیم الطویل
(مترجم)

محمد حسین بصبوص
أمل عبد/ مكي ھادي جواد 

المطلب عباس
مركز التعریب والتدریب

مترجم(ایمان اللبني  )
خالد عبد الرحمن حسین

ستار جبار عالي
معتصم شفا عمري

مبارك واالس
سید حسب اهللا

سمیره بشیر حسو
ضاري خلیل محمود
اسامة بشیر الدباغ

انطوان زحالن
نجیب نجم الدین

فاروق رسام
عالء الدین جاسم البیاتي

مصطفى رشدي شیحھ
انیس محمد وفیق حبلي

محمد الصیرفي
وسام مالك

وسام المالك
توماس امیل

اسامة عبد الرحمن

جمیس ویلیسون
قحطان محمد صالح الجمیلي

صادق مھدي السعید
محمد مطر

علي جمعة محارب
عبد القادر یوسف الجبوري
عبد القادر یوسف الجبوري

رمزي زكي

المؤلف

البرمجة الخطیة وبحوث العملیات
البرمجة اللغویة العصبیة

C++ البرمجة بلغة

البرمجة بلغة الكینونة

البرمجة بلغة باسكال
borland jbuilder 4 البرمجة بلغة جافا باستخدام

٢٠٠٥البرمجة بلغة سي بالس باستخدام فیجول  ستدیو نت

البرمجة بلغة فیجوال بیسك للجمیع
البرمجة بلغة كوبول

طقم التدریب على' microsoft visual 6.0 البرمجة بواسطة
MCSD

البرمجة في بیئة فیجول ستدیو نت
البرمجة والتحلیل العددي

البرنامج الدولي االیراني وتداعیاتھ االقلیمیھ والدولیھ
البرید االلكتروني
البرید االلكتروني

البرید الوارد والصادر
البرید والحفظ

البسیط في شرح قانون العقوبات القسم العام
البطالة والتضخم المقوالت النظریة ومناھج السیاسة االقتصادیة

البعد التكنولوجي والوحدة العربیة
البلدان النامیة والنظام االقتصادي الدولي الجدید

البمجة بلغة فورتوان
البناء االجتماعي التغیر في المجتمع الریفي

البناء االقتصادي للمشروع
  المبادىء االساسیة٢٠٠٠البوربوینت 
البورصات

١البورصات واالسواق المالیة العالمیة ج
٢البورصات واالسواق المالیة العالمیة ج

البیئة واثرھا على الحیاة السكانیة
البیروقراطیة النفطیة ومعضلة التنمیة

البیروقراطیھ
الة العصر الكومبیوتر
التأمینات االجتماعیة

التأھیل النظري للممارسات المھنیة المحاسبیة
التادیب االداري في الوظیفة العامة

التاریخ االقتصادي
التاریخ االقتصادي

التاریخ النقدي للتخلف دراسة في اثر نظام النقد الدولي على

عنوان الكتاب



دار وائل للنشر والتوزیع
الدار المصریة

دار السالم
االدارة العامة
الدار الجامعیة

دار الطلیعة للطباعة والنشر

المناھج
دار المسیرة للنشر والتوزیع

الدار العربیة للعلوم
المنظمة العربیة التنمیة االداریة

مكتبة المجتمع العربي للنشر
والتوزیع

المسیرة للنشر والتوزیع
والطباعة

دار الكتاب الحدیث
الثقافة

الدار الجامعیة
ن.د

الدار الجامعیة
دار الرائد

مركز الخبرات المھیئة لالدارة
بیمك

دار الشباب للنشر والترجمة
والتوزیع

دار الرضا للنشر
دار االسرة للنشر والتوزیع

دار عالم الثقافة
دار عالم الثقافة

دار الدكتور للعلوم
دار الثقافة للطباعة والنشر
دار الثقافة للطباعة والنشر

دار وائل للنشر والتوزیع
دار الرشید للنشر

دار المناھج للنشر والتوزیع
ن.د

دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

دار المسیرة للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

الدار الجامعیة
مكتبة االنجلو المصریة

دار النشر

2004
1988

1987
1988
1985

1982

2004
2009
2002
2006
2008

2000

2010
2006
2006

2007
2005
2003

1986

2000
2006
2006
2006
2013
2006
2010
2005
1981
2014
1987
2008
2009
2013
2008
2006
2011

سنة النشر

محمد مطر
سامي عفیفي حاتم

بصري محمد صالح
محمد فاروق الباشا

حسین عبد اللطیف حمدان

جورج قرم

سعد غالب یاسین
خیري مصطفى كتانھ

یعقوب یوسف النجیدي
احمد عبد الخالق

نداء محمد الصوص

رشاد العصار

خالد محمد السواعي
عامر محمود الكسواني. د

فرید النجار
حسن النجفي

فرید النجار
منى احمد الطائي

مركز الخبرات المھنیة
لالدارة

فؤاد مرسي

جورج بركات
سلیمان الدروبي
سلیمان الدروبي
سلیمان الدروبي

فیحاء عبد اهللا یعقوب
فوزي محمد سامي

مراد محمود المواجدة
بشار جمیل عبدالھادي

شعیب احمد سلیمان
محمد شعبان امام سید
تركي ابراھیم سلطان

محفوظ جودة
محفوظ جودة

حمزة محمد دودین
محفوظ جودة. د

ابراھیم علي ابراھیم عبد ربھ
ثروت محمد عبد المنعم محمد

المؤلف
التكوین التاریخي للتخلف بدول العالم الثالث

التاصیل النظري للممارسات المھنیة المحاسبیة
تأمینات النقل الدولي برامج/ التامین الدولي الخطر والتامین

ضمان االستثمارات االجن
التامین في االدارة  المخزنیة

التامینات االجتماعیة ونظامھا في المملكة العربیة السعودیة
دراسة تحلیلیة مقارنھ الحكام الرھن والتامین/ التامینات العینیة 

واالمتیاز
التبعیة االقتصادیة ، مازق االستدانة في العالم الثالث في المنظار

التاریخي
التجارة االلكترونیة
التجارة االلكترونیة

التجارة االلكترونیة مبادئھا ومقوماتھا
التجارة االلكترونیة والعولمة

التجارة الخارجیة

التجارة الخارجیة

التجارة الدولیة
التجارة عبر الحاسوب

التجارة واالعمال االلكترونیھ المتكاملھ في مجتمع المعرفھ
التجارة والقانون بدءًا في سومر

٢١التجدید التنظیمي لمنظومات التعلیم في القرن 
التحدث باالنكلیزیة

التحدث على المأل والعرض الجید

التحدي العربي لالزمة االقتصادیة العالمیة

٣التحریك في برنامج  D STOUDIO MAX
التحفیز عن طریق ادارك الذات
التحفیز عن طریق ادراك الذات
التحفیز عن طریق ادراك الذات

التحكم المؤسسي واستتراتیجیة وظیفة التدقیق
التحكیم التجاري الدولي

التحكیم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي
التحكیم في منازعات العقود االداریة

التحكیم في منازعات تنفیذ الخطة االقتصادیة العامة
التحكیم كوسیلة لتسویة المنازعات في العقود الدولیة

التحلیات الكمیة في اتخاذ القرارات
SPSS التحلیل االحصائي االساسي باستخدام
spss التحلیل االحصائي االساسي باستخدام

SPSS التحلیل االحصائي المتقدم للبیانات باستخدام
SPSS التحلیل االحصائي باستخدام

Excel XP التحلیل االحصائي باستخدام اكسیل اكس بي
التحلیل االحصائي للمتغیرات المتعددة

عنوان الكتاب



المكتب الجامعي
مكتبة االنجلو المصریة

دار النھضة العربیة
الرضا

دار الجامعات المصریة
دار الجامعات المصریة

الدار الجامعیة
شعاع للنشر والعلوم

ن.د
جامعة البصرة

وزارة التعلیم العالي
دار الجامعات المصریة

مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

ن.د
الدستور التجاریة

دار وائل للنشر والتوزیع
دار االعصار العلمي للنشر

والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

دار الطلیعة للطباعة والنشر
الیازوري

عمادة شؤون المكتبات
مكتبة لبنان

ن.د
ادارة البحوث والدراسات

المعرفة الجامعیة
المكتب الجامعي

جامعة بغداد  
الدار العربیة للعلوم

دار اسامة النشر و التوزیع
الدار العربیة للعلوم

دار وائل للنشر والتوزیع
بمیك

مكتبة لبنان
دار الحامد للنشر والتوزیع

الجامعة المستنصریة
دار النھضة العربیة

الجامعة المستنصریة
المؤلف

الیازوري

دار النشر

2001
2011

1973
2005
1983
1983
1985
2003
1986
1986
1982
1973
2000
2005
1997
2006
2006
2011

2005
1982
2008
1984
2002
1978
1983

1987
1981
1970
1995
2010
1995
2009
2005

2003
2011
1978
1975
1983

0
2008

سنة النشر
ابراھیم

عبد الحمید عطیھ
مصطفى حسین باھي

ابراھیم درویش
یونس ابراھیم حیدر

محمد علي اللیثي
محمد علي اللیثي

عبد الرحمن یسري احمد
ابراھیم صدقي شیخ بندر

عبد السالم االدریسي
عبد السالم یاسین االدریسي

صبري رویف العاني
اسماعیل محمد ھاشم
حمزة محمود الزبیدي

منیر شاكر. د
محمد مطر

محمود عبد الحلیم الخالیلة. د
مؤید عبدالرحمن الدوري

احمد محمدج العداسي

منیر شاكر محمد
علي زیعور

عدنان تایة النعیمي
تركي ابراھیم سلطان

یورك برس
علي السید

امین عبد العزیز حسن

محمد عاطف غیث
سامیة محمد مھدي

عبد الجبار كریم
كیت كینان

حسام العربي
كیت كینان

ھوشیار معروف
عبد الرحمن/اصدرات بمیك

توفیق
برایسون. جون م

موفق محمد الضمور
كي كیر

عمرو محي
امین رشید كنونة

اسماعیل محمد ھاشم
بشیر العالق

المؤلف

التحلیل االحصائي وتطبیقاتھ
التحلیل االحصائي ومعالجة البیانات للبحوث التربویة والنفسیة

EXCEL والریاضیة باستخدام برنامج
التحلیل االداري

اسالیبھ ونماذجھ وادواتھ( التحلیل االستراتیجي  )
التحلیل االقتصادي
التحلیل االقتصادي
التحلیل االقتصادي

التحلیل االقتصادي الجزئي
التحلیل االقتصادي الكلي
التحلیل االقتصادي الكلي

التحلیل الریاضي لالدارة واالقتصاد
التحلیل الكلي والدورات التجاریة

التحلیل المالي
التحلیل المالي

التحلیل المالي االسالیب واالدوات واالستخدامات العملیة
التحلیل المالي باستخدام البیانات المحاسبیة

التحلیل المالي باستخدام الحاسوب
التحلیل المالي للقوائم المالیة

التحلیل المالي مدخل صناعة القرارات
التحلیل النفسي للذات العربیة

التحلیل والتخطیط المالي اتجاھات معاصرة
التحلیالت الكمیة في اتخاذ القرارات

التحول الى الكترونیة العمل
اصولھم ، ادواتھم ، تطبیقاتھم/ التخزین والمناولة 

التخزین ومشكالتھ في االجھزة الحكومیة بالمملكة العربیة
السعودیة

التخطیط االجتماعي
التخطیط االجتماعي التدخل لمواجھة المشكالت والحاجات

التخطیط االجتماعي والتنظیم
التخطیط االداري
التخطیط االداري
التخطیط االداري

التخطیط االستراتیجي
التخطیط االستراتیجي

التخطیط االستراتیجي للمؤسسات العامة وغیر الربحیة
التخطیط االستراتیجي للموارد البشریة في القطاع العام

التخطیط االقتصادي
التخطیط االقتصادي

دراسة نظریة/ التخطیط االقتصادي 
التخطیط االقتصادي والتنمیة والحسابات القومیة

التخطیط التسویقي مفاھیم وتطبیقات

عنوان الكتاب



الدار الجامعیة
ن.د
ن.د

ن.د

دار وائل للنشر والتوزیع
الجامعة المستنصریة

مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع
مدیریة المكتبات والوثائق

الوطنیة
الیازوري

ن.د
منظمة  التنمیة الصناعة لالم

المتحدة
وزارة الثقافة واالعالم

وكالة المطبوعات
بمیك

المنظمة العربیة التنمیة االداریة
المنظمة العربیة التنمیة االداریة

جامعة الموصل

دار المسیرة
جامعة بغداد  

النھضة العربیة
دار الشروق

مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر
دار  الشروق للنشر والتوزیع

والطباعة
دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

دار المناھج للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

جامعة الدول العربیة
المناھج

دار المسیرة للنشر والتوزیع
المنظمة العربیة للتنمیة االداریة

عمادة شؤون المكتبات
دار المسیرة للنشر والتوزیع
دار المسیرة للنشر والتوزیع

المجدالوي للنشر
دار الحامد للنشر والتوزیع
McGraw-hill book

company

دار النشر
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1994

2007
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2009
2009
2009
2010
1970
2009
2007
2001
1986
2011
2011
2003
2008
1999

سنة النشر
احمد ماھر

مظفر علي الجابري
سعید عبود السامرائي

سعید عبود السامرائي

ھوشیار معروف
خلیل ابراھیم المشھداني

عبد االلھ ابو عیاش
عبد العزیز عبد الكریم

صفوان محمد المبیضین
شاكر مصطفى وآخرون

محمد جمال برعي

ولنكي. ج . ل  
عبد اهللا یوسف ابو عیاش

خبراء مركز الخبرات المھنیة
لالدارة

نضال رشید صبري
نضال رشید صبري
بدیع/ سالم توفیق النجفي 

جمیل القدو
عبدالستار محمد العلي

جمیل بوداغ
عمرو محیى الدین

حسن احمد الطعاني
رداح الخطیب

حسن احمد الطعاني

بالل خلف السكارنة
بالل خلف السكارنة

محمد عبد الفتاح الصیرفي
محمد عبد الفتاح باغي

علي السلمي
محمد عبد الفتاح الصیرفي

حسن احمد الطعاني
عقلھ محمد

محمد عبد الفتاح یاغي
حنان سلیمان الزنبقي
حنان سلیمان الزنبقي
حسین محمد حسنین

باسم الحمیري
marshall j.cook

المؤلف
التخطیط التنفیذي

 مدخل عام١التخطیط الحضري ج
دراسة في التنمیة الزراعیة.. التخطیط الزراعي في العراق   ،

مشاكلھا وحلولھا
دراسة في التنمیة الزراعیة/ التخطیط الزراعي في العراق   ..

مشاكلھا وحلولھا
التخطیط الستراتیجي

التخطیط السیاحي
مدخل استراتیجي(التخطیط السیاحي  )
التخطیط الصناعي

التخطیط في الموارد البشریة
آفاقھ وحدوده.. التخطیط لتنمیة عربیة 

التخطیط والتدریب في مجاالت التنمیة

التخطیط والتنمیة االقتصادیة
التخطیط والتنمیة في المنظور الجغرافي

التخطیط والرقابة المالیة

التخطیط والرقابة المالیة في المنشآت الزراعیة
التخطیط والرقابة المالیة في المنشآت الزراعیة

التخطیط والسیاسة الزراعیة

التخطیط والسیطرة على االنتاج والعملیات
حلولھ. مشاكلھ. میكتنیزم التخلف"التخلف االقتصادي  "

التخلف والتنمیة
التدریب

المدخالت، العملیات ، المخرجات(التدریب   )
مفھومھ ،فعالیتھ ، بناء البرامج التدریبیة وتقویمھا) التدریب  )

التدریب االداري
التدریب االداري
التدریب االداري
التدریب االداري
التدریب االداري

التدریب االداري ا لمدربون والمتدربون واسالیب التدریب
التدریب االداري المعاصر

التدریب االداري الموجھ باالداء
التدریب االداري بین النظریة والتطبیق

التدریب االلكتروني
التدریب االلكتروني
التدریب التشاركي

التدریب الفعال
التدریب الفعال

عنوان الكتاب



مركز الخبرات المھیئة لالدارة
مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع

الدار العربیة للعلوم
الدار العربیة للعلوم

مركز الخبرات المھیئة لالدارة
بیمك

دار الفكر لنشر والتوزیع
مركز الخبرات المھیئة لالدارة

معھد االدارة العامة

ن.د

دار الرایة للنشر والتوزیع
دار الرایة للنشر والتوزیع

شركة االبداع الفكري
معھد االدارة العامة

عالم الكتب
عالم الكتب
عالم الكتب
عالم الكتب
عالم الكتب

دار المغرب للنشر والتوزیع
دار صفاء للنشر والتوزیع
دار صفاء للنشر والتوزیع
دار صفاء للنشر والتوزیع
دار صفاء للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

المعرفة الجامعیة
ن.د

ن.د

اثراء للنشر والتوزیع
ن.د

دار المریخ اللنشر
معھد االدارة العامة

المكتبة الوطنیة
الیازوري

دار وائل للنشر والتوزیع
المكتب الجامعي

الیازوري
دار وائل للنشر والتوزیع

دار الحامد
دار وائل للنشر والتوزیع

دار النشر
2008
2013
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1997
2006

2011
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2004

2010
2010
2010
1981
1973
2004
2005
2006
2005
2011
2011
2011
2012
2011
2006
2006
1990
1990

1981

2007
2009

2007
2010
2008
2006
2006
2007
2005
2004

سنة النشر
عبد الرحمن توفیق

احمد خطیب
مالكوم بیل

الدار العربیة للعلوم االداریة
عبد الرحمن توفیق. د

stephen P.robbins
عبد الرحمن توفیق

مارشال غولد سمیث

ھاینز رایبورتس

ھاشم حمدي رضا
ھاشم حمدي رضا

طارق السویدان
علي محمد عبد الوھاب

محمد جمال برعي
فكري حسن ریان

مجدي عزیز
احمد ابراھیم قندیل

كمال عبد الحمید زیتون
ایاد رشید القریشي
احمد حلمي جمعة
احمد حلمي جمعة
احمد حلمي جمعة
احمد حلمي جمعة
امانج رحیم احمد
امانج رحیم احمد

فؤاد بسیوني متولى
ابراھیم/ فؤاد بسیوني متولي 

عصمت مطاوع
/ سلمان داوود الواسطي

یوئیل یوسف عزیز
جیمز دكنز

ملدریدل الرسن
عبد العلیم السید المنسي

عوض خوجلي القباني
ناجي معال

بشیر عباس العالق
نزار عبد المجید البرواري

عبد السالم ابو قحف
ثامر البكري

یوسف احمد فارة
محمد طاھر نصیر

یوسف احمد ابو فارة

المؤلف
التدریب الفعال باالھداف والنتائج

التدریب المبني على المعرفة
التدریب الناجح للموظفین
التدریب الناجح للموظفین

عشرة استراتیجیات الرتقاء باالداء(التدریب بالنتائج  )

معاییر الدارة االفراد بالعمل/التدریب على المھارات الشخصیة 
التدریب عن بعد باستخدام الكمبیوتر واالنتریت

كیف تساعد افضل المدربین في العالم القادة على(التدریب للقیادة 
(التعلم

طریقك للوصول الى اھدافك الشخصیة( التدریب نحو النجاح 
(والمھنیة

التدریب والتاھیل االداري
التدریب والتاھیل االداري

التدریب والتدریس االبداعي
مدخل علمي لفعالیة االفراد والمنظمات(التدریب والتطویر  )

التدریب والتنمیة
تطبیقاتھ-تقویم نتائجھ-اسالیبھ-اسسھ-اھدافھ(التدریس  )

التدریس االبداعي وتعلم التفكیر
التدریس بالتكنولوجیا الحدیثة

التدریس نماذجھ ومھاراتھ
التدقیق الخارجي

التدقیق الداخلي والحكومي
التدقیق الداخلي والحكومي

التدقیق والتاكید
التدقیق والتاكید المتقدم

التراضي في اعقود االلكترونیة
التراضي في العقود االلكترونیة

التربیة والمشكلة االقتصادیة
التربیة والمشكلة السكانیة

الترجمة العلمیة

الترجمة من العربیة الى االنكلیزیة
دلیل التكافؤ عبر اللغات(الترجمھ القائمھ على المعنى  )

الترحمة اصولھا ومبادئھا وتطبیقاتھا
الترقیة في الخدمة المدنیة

الترویج التجاري
الترویج واالعالن التجاري

التسویق
التسویق

التسویق اسس ومفاھیم معاصرة
التسویق االلكتروني
التسویق االلكتروني

التسویق االلكتروني عناصر المزیج التسویقي عبر االنترنیت

عنوان الكتاب



المكتبة الوطنیة
الیازوري

دار وائل للنشر والتوزیع
وكالة المطبوعات

دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

وكالة المطبوعات
مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع

دار االوائل للنشر
دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

الفاروق
دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

دار الحامد
الدار الجامعیة

مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع
دار الرضا للنشر

دار الحكمة للطباعةوالنشر
دار الحامد

دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

الدار الجامعیة
دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

مؤسسة المجد للطباعة والنشر
دار وائل للنشر والتوزیع

مؤسسة المعاھد الفنیة
المكتب الجامعي الحدیث

زمزم ناشرون وموزعون
النھار للنشر

دار الرشید للنشر
دار الرشید للنشر
دار الرشید للنشر

الجامعة المستنصریة
االمریخ

الجامعة التكنولوجیة

ن.د
وزارة الثقافة واالعالم

دار النشر
1987
2010
2007

0
2007
2004
1971
2004
2005
2006
2007
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2010
2010
2008
2008
2005
2006
2002
2000
1992
2009
2001
2006
2006
2011
2011
1988
2006
2006
1985
2005
1985
2006
2011
1996
1981
1981
1981
1976
1982
2013

1976
1977

سنة النشر
زكي خلیل المساعد

حمید الطائي
ھاني حامد الضمور
صدیق محمد عفیفي

رضوان المحمود العمر
ھاني حامد الضمور
صدیق محمد عفیفي

حمید عبد النبي الطائي
محمد عبیدات

محمد ابراھیم عبیدات
احمد شاكر العسكري

كویك نوتس
محمد ابراھیم عبیدات
محمد ابراھیم عبیدات
صباح محمد ابو تایة

صباح محمد تایھ
تیسیر العجارمة

ثابت عبد الرحمن. د
بشیر عباس العالق

طالل عبود
خضیر كاظم حمود

نظام موسى سویدان
ثامر یاسر البكري
الیاس بن ساسي
الیاس بن ساسي
الیاس بن ساسي
الیاس بن ساسي

مصطفى رشدي شیحة
صفاء محمود السویلمین
صفاء محمود السویلمین

ایاد عبد الجبار ملوكي
ممدوح محمد الرشیدات
ایاد عبد الجیار ملوكي

عامر الكبیسي. د
خالد عبد العزیز فلیح

جوزف طربیھ
احسان محمد الحسن

احسان محمد
احسان محمد الحسن

اودیت بدران
ناصر محمد السویدان
خلیل ابراھیم محمود

حسن النجفي
سعید عبود السامرائي

المؤلف
التسویق الحدیث

التسویق الحدیث مدخل شامل
التسویق الدولي
التسویق الدولي
التسویق الدولي
التسویق الدولي

التسویق الدولي نظم التصدیر واالستیراد
التسویق السیاحي
التسویق السیاحي

التسویق الصحي والدوائي
التسویق الصناعي
التسویق المباشر

التسویق المباشر والعالقات العامة
التسویق المباشر والعالقات العامة

التسویق المصرفي
التسویق المصرفي
التسویق المصرفي
التسویق المعاصر

التسویق عبر االنترنت
التسویق عبر االنترنت

التسویق مدخل النظم واالسالیب الكمیة
التسویق مفاھیم معاصرة

التسویق والمسؤولیة االجتماعیة
التسییر المالي
التسییر المالي

١ج) االدارة المالیة (التسییر المالي 
٢ج) االدارة المالیة(التسییر المالي 

التشریع الضریبي ضرائب الدخل
التشریعات التجاریة وتشریعات االعمال
التشریعات التجاریة وتشریعات االعمال

التشریعات المالیة والتجاریة
التشریعات المالیة والمعرفیة في االردن

التشریعات واالنظمة المخزنیة
التصمیم التنظیمي

التصمیم الجرافیكي في التعلیم
الدلیل التطبیقي(التصمیم المحاسبي العام  للمؤسسات  )

التصنیع والتغیر االجتماعي
التصنیع وتغیر االجتماعي

التصنیع وتغیر المجتمع
التصنیف في المكتبات

التصنیف في المكتبات  العربیة
٩٠٠١التطبیق العملي لتوثیق نظام ادارة الجودة في ظل االیزو 

١٠٠١٣طبقا للمواصفة االرشادیة ایزو
التطبیقات الجدیدة لالعتمادات المستندیة

التطور االقتصادي الحدیث في العراق

عنوان الكتاب



الدار الجامعیة
مؤسسة الشباب الجامعة

المنظمة العربیة التنمیة االداریة

دار الراتب الجامعیة
دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

دار ومؤسسة رسالن للطباعة
والنشر والتوزیع

دار وائل للنشر والتوزیع
الرضا

الدار العربیة للعلوم
بمیك

مكتبة لبنان
الدار العربیة للعلوم
بیت االفكار الدولیة

معھد االنماء العربي
مركز دراسات الوحدة العربیة

ادارة البحوث والدراسات
مكتبة الرسالة الحدیثة

ن.د
مركز دراسات الوحدة العربیة

ن.د
عالم الكتب

مكتبة االنجلو المصریة
المنظمة العربیة التنمیة االداریة

دار ومؤسسة رسالن للطباعة
والنشر والتوزیع

المنظمة العربیة للتربیة والثقافة

عالم الكتب

عالم الكتب
ن.د

منشورات عویدات
دار الجامعات المصریة

دار الرشید للنشر
العبیكان

مكتبة نھضة الشرق
المكتب الجامعي

المعرفة الجامعیة
المكتب الجامعي

دار الحكمة للطباعةوالنشر
جامعة بغداد  

دار النشر
2007
1986
2003

1985
2009
1999
2012

1999
2006
2002
2000
2004
2007
1998
1976
1984
1978
1989
2009

2006
1988
2003
2009

1985

2006

2003
1987
1974
1981
1981
2003
1981
1988
1988
1988

1991
1991

سنة النشر
امین السید احمد لطفي

صالح الشنواني
المنظمة العربیة للتنمیة

االداریة
عبد العزیز ھیكل

موسى اللوزي
موسى اللوزي

رسالن  عالء الدین

موسى اللوزي
عامر الكبیسي. د

لوك ویلینغ
بمیك

یورك برس
روبرتا كافا

ریك برینكمان
عبد الھادي ایموت
فؤاد حمدي بسیو

عبد الحسن زلزلي
مجد محمد البكیر البرازي

عدویھ عثمان
مركز دراسات الوحدة العربیة

عبد الفتاح خضر
ربیع احمد رشوان

انور محمد الشرقاوي
ایمان محمد الغراب

مصطفى یوسف كافي

ھاشم محمد سعید عبد
الوھاب

عبد الرحمن ابو المجد
رضوان

احمد اسماعیل حجي
محمد االحمد الرشید

موریس دو مون موالن
مصدق جمیل الحبیب
مصدق جمیل حبیب

السیتي. ماري سي 
دوب. سي. س . ا

احمد مصطفى محمد
سناء الخولى

حسین عبد الحمید احمد
رشوان

جارلس  ماركیرسون
جارلس ماركیرسون

المؤلف
التطورات  الحدیثة في المراجعة

التطورات التكنولوجیة واالدارة الصناعیة
حاالت تطبیقیة(التطویر االداري في الوطن العربي  )

التطویر االلكتروني للمكاتب
التطویر التنظیمي
التطویر التنظیمي
التطویر التنظیمي

التطویر التنظیمي اساسیات ومفاھیم حدیثة
التطویر التنظیمي وقضایا معاصرة

phpو mysql التطویر للوب بواسطة
التعامل مع الرؤساء

التعامل مع الشخصیات الصعبة
التعامل مع النماذج الصعبة من الناس

التعامل مع من التطیقھم
التعاون االقتصادي العربي واھمیة التكامل في سبیل التنمیة

التعاون االنمائي بین اقطار مجلس التعاون الخلیجي
مجاالتھ وامكانیاتھ.. التعاون النقدي العربي 

التعبیر الوظیفي
التعددیھ والوحده الوطنیھ

التعریب ودوره في تدعیم الوجود العربي والوحدة العربیة
التعزیز واالتجاھات الجنائیة المعاصرة
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شاین. ادجار ھـ 

فؤاد زكریا

رایموند ولیامز
اسماعیل ابراھیم القزاز

مصطفى طیبھ
باسل فلتشر

جورج ضایف السبتي
یحیى عبد سعید

بسام حسین بني عطا
محمد شوقي بشادي
سھیلة عبداهللا سعید

عدي عفاتھ
طریف شمس الدین

عبدالرحمن توفیق احمد
مایكل دونالدسون

احمد فوزي
عبد الباسط احمد رضوان

فتحي محمد ابو عیانة
انور عبد الغني العقاد
محمد محمد سطحیة
ابراھیم/ نوري خلیل البرازي

عبد الجبارالمشھداني
جان مینو

مدحت صادق

المؤلف

التنمیة والتحدیث نتائج دراسة میدانیة في المجتمع اللیبي
التنمیة والتخطیط االعالمي في العراق

التنمیة والتغیر االجتماعي وتطبیقات على مجتمعات الخلیج العربي
المعاصر

التھرب الضریبي واسالیب مكافحتھ
التوازن االقتصادي في العقد اثناء تنفیذه

بحث تطبیقي على(التوثیق االداري في المملكة العربیة السعودیة 
االجھزة المعنیة بالو

التوثیق المایكروفلمي
التوجیة التربوي والمھني مع دراسة میدانیة للمیول الدراسیة لدى

الطلبة الجامعیین
التوجیھ التربوي واالرشاد النفسي في االقطار العربیة

التوجیھ التربوي والمھني
التوجیھ واالرشاد النفسي

التوزیع مدخل لوجستي دولي
التوظیف والمحافظة على الموارد البشریة

التوقیع االلكتروني وقانون التجارة االلكتروني
الثقافة االداریة في سیاق عالمي

الثقافة التنظیمیة والقیادة
الثقافة العربیة واالعتماد على الذات

١٧٨٠-١٩٥٠الثقافة والمجتمع 
٩٠٠٤ و٩٠٠١الثنائي المتوافق

الثورة العلمیة والتكنولوجیا والعالم العربي
الجامعات في العالم المعاصر

الجبر الخطي
الجبر الخطي

الجدوى االقتصادیة للمشروعات
الجدوى االقتصادیة للمشروعات االستثماریة
الجدید في االسالیب الكمیة وبحوث العملیات

الجدید في المحاسبة الضریبیھ
الجذور التاریخیة الالدارة في لبنان من عھد االمارة حتى عھد

االنتداب
الجرائم التي تقع على االموال في قانون العقوبات االردنیة

الجراة في التفاوض
الجریدة وصراعھا مع السلطة

الجزء االول النظام المحاسبي الموحد
الجغرافیة االقتصادیة

١الجغرافیة االقتصادیة الموارد الزراعیة والحیوانیة ج
الجغرافیة االقلیمیة
الجغرافیة الزراعیة

الجماعات الضاغطة
الجھاز المصرفي في االقتصاد المخطط

عنوان الكتاب



دار الجامعات المصریة
المعرفة الجامعیة

مركز البحوث
وكالة المطبوعات

ن.د
دار الحامد

مركز البحوث
عالم الكتب

ن.د
دار صفاء للنشر والتوزیع
دار صفاء للنشر والتوزیع
دار صفاء للنشر والتوزیع
مطابع معھد االدارة العامة

مكتبة المجتمع العربي للنشر
والتوزیع

المنظمة العربیة للتنمیة االداریة
دار جون وایلي وابنائة

ن.د
مكتبة الوعي العربي

دار الشؤون لثقافة العامة
وكالة المطبوعات

معھد االنماء العربي
المكتبة الوطنیة

معھد االنماء العربي
دار الحامد

ن.د
زمزم ناشرون وموزعون
دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

ن.د
دار وائل للنشر والتوزیع

مركز  الكتب الثقافیة
ن.د

دار منشورات عویدات
دار العلمیة الدولیة- دار الثقافة 
دار السالم

جامعة بغداد  
الدار العربیة للموسوعات

دار الفكر الجامعي
المستقبل لنشر والتوزیع

ن.د

دار النشر
1977
1988
2014
1978
1977
2006

2006
2007
2006
2002
2011
2011
2000
2011

2010
1985
1981
1979

1988
1979
1978
1987
1980
2006
2005
2011
2005
2007

2007
2009
1980
1986

1973
2003
1988
1981
1988
2006
1997
2009

سنة النشر
مدحت صادق
علي المكاوي

یحیي عبد الغني ابو الفتوح
زكي محمود ھاشم
زكي محمود ھاشم

كلیة االقتصاد والعلوم
االداریة

ھدى بنت صالح ابو حیمد
حافظ فرج احمد

كروسبي. فیلیب ب
مأمون الدرادركة
مأمون الدرادكة
مأمون الدرادكة

ریشارد كابر
عبد السالم ابو قحف

المنظمھ العربیھ للتنتمیھ
سعد علي الحاج بكري

عبد السالم مصطفى ابراھیم
ترجمة/ راش . ریتشارد ب  :

ثابت رزاق اهللا
كیلمور. جارلس ام

آلن كنت
فریق العلوم المتكاملة

عالء الدین عوید محمد صالح
جون كالرك

اسامة عزمي سالم
محمد بالل الزعبي
محمد بالل الزعبي
محمد بالل الزعبي

" الزعبي" محمد بالل

محمد بالل الزعبي
محمد بالل الزعبي

یوسف الیاس
جاستون بوتول

جورج لوفران
فائق محمود الشماع

جواد ھاشم
قیس النوري

عبد البارى درة
احمد الخطیب
احمد الخطیب

جیسیكھ كالرج

المؤلف
الجھاز المصرفي في االقتصاد المخطط ، ھیكلھ ووره

الجوانب االجتماعیة والثقافیة للخدمات الصحیة
الجوانب االقتصادیة والمالیة في المیزانیة العامة للدولة

الجوانب السلوكیة في االدارة
الجوانب السلوكیة في االدارة

في ظل ادارة المعرفة وتكنولوجیا الشاملة(الجودة الشاملة  )

الجودة الشاملة في ادارة المعلومات
الجودة الشاملة في المؤسسات التربویة

الجودة بال معاناة
الجودة في المنظمات الحدیثة
الجودة في المنظمات الحدیثة

الجودة في منظمات االعمال الحدیثة
الجودة مدخل المشاریع المتتالیة

الجودة والتمیز في منظمات االعمال

الجوده الشاملھ وبناء القدرات المؤسسیھ
الحاسب بین یدیك

العقول االلكترونیة(الحاسبات االلكترونیة  )
الكومبیوتر تأریخھا وكیف تعمل.. الحاسبات االلكترونیة 

المایكروكومبیوتر"الحاسبات االلكترونیة المصغرة  "
الحاسبات االلكترونیة واختزان المعلومات واسترجاعھا

الحاسبات االلكترونیة والتنمیة
الحاسبات االلكترونیة وبرمجتھا

الحاسبات تعمل
الحاسوب في المالیة واالعمال

الحاسوب والبرامجیات الجاھزة
الحاسوب والبرمجیات الجاھزة
الحاسوب والبرمجیات الجاھزة

Computer الحاسوب والبرمجیات الجاھزة مھارات الحاسوب
Skill

الحاسوب والبرمجیات الجاھزه
الحاسوب والبرمجیات الجاھزه

الحد االدنى لالجور دراسة اقتصادیة قانونیة
تحلیل اجتماعي للحروب ونتائجھا االجتماعیة.. الحرب والمجتمع 
والثقافیة والنفسیة

الحركة النقابیة في العالم
الحساب المصرفي دراسة قانونیة مقارنة

الحسابات القومیة دراسة في االسالیب االحصائیة
الحضارة والشخصیة

الحقائب التدریبیة
الحقائب التدریبیة
الحقائب التدریبیة

الحكایات الفلكلوریھ والخرافات واالساطیر

عنوان الكتاب



المؤلف
ن.د

المنظمة العربیة التنمیة االداریة
مكتبة السنھوري

المؤسسة العربیة الدراسات
والنشر

الیازوري
دار الكتب العلمیة للنشر

والتوزیع
منشأة المعارف

ن.د
ن.د
ن.د

المنظمة العربیة للتنمیة االداریة
دار الفكر الجامعي

المنظمة العربیة للتنمیة االداریة
دار وائل للنشر والتوزیع

مركز البحوث
بیت الحكمة

المؤسسة العربیة الدراسات
والنشر

دار الرشید للنشر
ن.د

المجموعة العربیة للتدریب
والنشر

دار صفاء للنشر والتوزیع
دار صفاء للنشر والتوزیع
دار الرقیم للنشر والتوزیع

دار المطبوعات الجدیدة
المنظمة العربیة التنمیة االداریة

دار الثقافة للطباعة والنشر
دار الكتاب العربي
دار الكتاب العربي

المؤلف
ن.د
ن.د

معھد االدارة العامة
دار وائل للنشر والتوزیع

الدار الجامعیة
شعاع للنشر والعلوم

دار الدكتور للعلوم
دار الدكتور للعلوم

مكتبة مد بولي

دار النشر
1983
2009
2003
2014
2004

2011
2008

2007
2007
2008
2004
2004
2008
2009
2005
2010
2001
1982

1982
2001
2015

2011
2011
2013

0
2004
2009
1981
1981
1972
1986
1982
2006
2012

2006
2006
2010
2010
2004

سنة النشر
فوزي عبد اهللا العكش

مھا بھجت یونس
زھیر عبد الكریم الكاید

علي عبد  الرزاق الخفاجي
عباس بدران

صفوان المبیضین
عبد الحمید بسیوني

داود عبدالرزاق الباز
فرید راغب النجار

عبد الفتاح بیومي حجازي
عباس بدران

محمد الطعامنھ
عبد الفتاح بیومي

ایمان عبد المحسن زكي
عماد محمد سالمة
احمد حامد البدري

عصمت عبد المجید بكر
مدحت كاظم القریشي

ھیفاء احمد السامرائي
ناجي معلى

مدحت محمد ابو النصر

عالء فرحان طالب 
عالء فرحان طالب

عالء الدین شمس الدین
المدرس

فاروق محمد حلمي الجیار
بشیر عباس العالق

محمود محمد ابو فروة
عبداهللا انیس محمود
عبداهللا انیس الطباع

صباح الدین علي
كروسون. باتریشیا ھـ
بكر القباني

ولیام ادواردز دیمنغ
خالد حمادي حمدون

المشھداني
شكري رجب العشماوي

زید منیر عبودي
سالم محمد عبود
سالم محمد عبود

عبده محمد فاضل الربیعي

المؤلف
الحكم المحلي واالدارة المحلیة االسس والتطبیقات

الحكم بعدم دستوریة نص تشریعي ودورة في تعزیز دولة القانون
الحكمانیة قضایا وتطبیقات

الحكومات المحلیة وصنع السیاسة العامة في العراق
الحكومة االلكترونیة

الحكومة االلكترونیة
الحكومة االلكترونیة

الحكومة االلكترونیة
الحكومة االلكترونیة

الحكومة االلكترونیة بین الواقع والطموح
الحكومة االلكترونیة من االستراتیجیة الى التطبیق
الحكومة االلكترونیة وتطبیقاتھا في الوطن العربي

الحكومھ االلكترونیھ بین الواقع والطموح
الحكومھ االلكترونیھ مدخل اداري متكامل

الحمایة القانونیة لبرامج الحاسب اآللي ومشكلة قرصنة البرامج
الحمایة القانونیة للبیئة في المملكة العربیة السعودیة

الحمایة القانونیة للملكیة الفكریة
الحمایة والنمو الصناعي في العراق

الحوار العربي االوربي
الحوال العلمیة التسویق المصرفي

الحوكمة الرشیدة فن ادارة المؤسسات عالیة الجودة

الحوكمة المؤسسیة
الحوكمة المؤسسیة واالداء المالي االستراتیجي للمصارف

الحوكمة واالدارة والتمیز

الحیوان الزراعي االقتصادي
الخدمات االلكترونیة بین النظریة والتطبیق
الخدمات البنكیة االلكترونیة عبر االنترنت
الخدمات المكتبیة تاریخ الكتابة والمكتبة
الخدمات المكتبیة تاریخ الكتابة والمكتبة

الخدمة االجتماعیة
الممارسات واالولویات(الخدمة العامة في التعلیم العالي  )

الخدمة المجنیة في المملكة العربیة السعودیة
الخروج من االزمة

الخصخصة

الخصخصة اتحاد العاملین المساھمین
الخصخصة في االدارة العامة

الخصخصة نظام ام اسلوب
الخصخصة نظام او اسلوب؟

الخصخصة واثرھا على التنمیة في الدول النامیة

عنوان الكتاب



دار اسامة النشر و التوزیع
دار اسامة النشر و التوزیع

مكتبة ابن سینا
المؤسسة الصباح

ن.د

دار الحامد للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

الدار العربیة
دار الكتاب الحدیث

المسیرة للنشر والتوزیع
والطباعة

المعھد العربي للتخطیط
ن.د

دار الرضا للنشر
الرضا

ن.د
ن.د
ن.د

اكادیمیا انترناشیونال
دار  الكتب العلمیة

دار الكتب العلمیة للنشر
والتوزیع

دار المناھج للنشر والتوزیع
شركة العربیة العالم العلمي

المؤسسة الجامعة والنشر
شعاع للنشر والعلوم
الدار العربیة للعلوم

اكادیمیا انترناشیونال
الدار العربیة للعلوم
الدار العربیة للعلوم
الدار العربیة للعلوم

wiley
منشورات عویدات

دار الطلیعة للطباعة والنشر
الدار الجامعیة

المركزللبناني للدراسات
دار الكتب العلمیة للنشر

والتوزیع
مكتبة المجتمع العربي للنشر

والتوزیع
مركز البحوث

دار الشباب للنشر والترجمة
والتوزیع

دار النشر
2008
2010
1994
1998
1982

2012
2011
1999
2009
2000

1988
1977
2001
2001
1993
2000
2002
2002
1999
2009

2006
1995

1992
2006
2000
2001
2005
2000
1999
2012
1972
1972
2001
2004
2008

2010

2007
1989

سنة النشر
فالح ابو عامریة
فالح ابو عامریة
علي الجوھري

سام دیب
مركز دراست الخلیج العربي

محي الدین القطب
الیاس بن ساسي

احمد الخطیب
ثائر كامل محمد. د

جورج طعمة
منصور فھمي

روبرت كولن. ل
روبرت كولز.ل

علي عواد
عبد الحمید ابو ناعم

ویزي ویالرد
ویندي ویالرد

شریف فتحي الشافعي
شریف فتحي الشافعي

شریف مصباح ابو كرمش
عادل الشبراوي

روبیر بایبن
بسام الحسین

جورج اومورا
روبرت السنبیتر

سیمور داناھر
ایفنجلوس بیتروتسوس

مات سترازینسكاس
 براغ٠ ام٠ستیفن

آنیت لوریھ
طھ الجزراوي

ثامر كامل
عمل جماعي

عبد الحمید بسیوني

محمد محمود الخطیب

حسن مظفر الرزو
لویس البرتو ماتشادو

المؤلف
الخصخصة وتاثیراتھا االقتصادیة
الخصصة وتاثیراتھا االقتصادیة

الخطابات الودیة التجاریة
الخطوات الذكیة

المصالح والسیاسات.. الخلیج العربي وشبھ الجزیرة العربیة 
االمریكیة في الثمانینات

الخیار االستراتیجي واثره في تحقیق المیزة التنافسیة
الخیارات االستراتیجیة لنمو المؤسسة

 خطوة للنجاح٣٦٥الدار الدولیة الالستثمارات الثقافیة 
الدارة الحدیثة نظریات واستراتیجات ونماذج حدیثة

الدبلوماسیة ادارة المفاوضات

الدراسات المستقبلیة وتحدیات العصر
الدراسة العلمیة للسوق

الدرایة الفنیة في تدریب المدربین
الدرایة الفنیة في تدریب المدربین

الدعایة والراي العام
الدلیل التطبیقي لالدارة االستراتیجیة

الدلیل الشامل الى تصمیم مواقع الوب
الدلیل الشامل الى تصمیم مواقع الویب

٢٠٠٠الدلیل العلمي الى اتوكاد 
GIS الدلیل العلمي الدارة نظم المعلومات الجغرافیة

الدلیل العلمي العداد دراسات الجدوى االقتصادیة
المقارنة٩٠٠٠ -الدلیل العلمي لتطبیق ادارة الجودة الشاملة آیزو 

المرجعیة
الدلیل العلمي للقیادات االداریة

LINUX الدلیل العملي لتعلم واستخدام
AutoCAD 2000 الدلیل الكامل

الدلیل الكامل الى التجارة االلكترونیة
الدلیل الكامل الى التصمیم الرقمي ثالثي االبعاد

visual basic 6 الدلیل الكامل برمجة قواعد البیانات بواسطة
 الوب٥الدلیل الكامل فوتوشوب 

الدلیل المبسط للمعاییر الدولیة العداد التقاریر المالیة
الدماغ االلكتروني

الدول النامیة ومشاكل التصنیع فیھا
الدولة في الوطن العربي على ابواب اللفیة الثالثة

الدولة والتنمیة واالصالح االداري في لبنان
الدیمقراطیة االلكترونیة

الذات والسلطة

الذكاء المحوسب وتطبیقاتھ
الذكاء حق طبیعي لكل فرد

عنوان الكتاب



دار الثور للصحافة والنشر
دار الفجر للنشر والتوزیع

دار المعارف
دار الطالئع

مكتبة المجمع العربي للنشر و
التوزیع

مكتبة المجمع العربي للنشر و
التوزیع

ن.د
دار المسیرة للنشر والتوزیع

دار صفاء للنشر والتوزیع
ن.د

المكتب الجامعي
مركز البحوث

دار الحامد للنشر والتوزیع
دار المسیرة للنشر والتوزیع
دار المسیرة للنشر والتوزیع
دار المسیرة للنشر والتوزیع

دار الحامد للنشر والتوزیع
اثراء للنشر والتوزیع
اثراء للنشر والتوزیع

المجدالوي للنشر
المجدالوي للنشر
المجدالوي للنشر

مؤسسة الشباب الجامعة
منشورات زین الحقوقیة

دار الكتاب الحدیث
مركز الخبرات المھیئة لالدارة

بیمك
جامعة الموصل

ن.د
المكتب المصري الحدیث

منشأة المعارف
دار وائل للنشر والتوزیع
مؤسسة الشباب الجامعة

المعرفة الجامعیة
المكتبة الوطنیة

الرضا
دار الحامد

الشركة العربیة المتحدة
المسیرة للنشر والتوزیع

والطباعة
دار المسیرة للنشر والتوزیع

الدار الجامعیة

دار النشر
1987
2011
1967
2005
2013

2013

1981
2010
2010
2003

1985
2006
2012
2011
2011
2011
2012
2012
2008

1983
2012
2010
2000

1988
1976
1969
1971
2013
1989
1989
1984
2003
2008
2010
2008

2008
1985

سنة النشر
عباس مھدي

محمد عبده حافظ
احمد جامع
اكرم مؤمن

فراس مصطفى محمد

فراس مصطفى محمد

ناصر محمد العدیلي
مروان طاھر الزعبي
سالم تیسیر الشرایدة

عبد المحسن بن صالح
الحیدر

ماجدة كمال عالم
محمدعبد الرحمن اسماعیل

حسین احمد الطراونة
زاھد محمد دیري
زاھد محمد دیري
زاھد محمد دیري

حسین احمد الطراونة
علي عباس
علي عباس

فھمي محمود رشید
فھمي محمود رشید
فھمي محمود رشید
عبد الفتاح الصحن

ممدوح زاید العنزي
بن داود ابراھیم

خبراء مركز الخبرات المھنیة
لالدارة

فاروق احمد خماس
محمد محمد الجزار

سعید یحیى
السید خلیل ھیكل

محمد عبد الفتاح یاغي
عبد الفتاح الصحن
ھمام محمد محمود

قیس مغشغش السعدي
كاسر نصر المنصور

فایز جمعة صالح النجار
مروة احمد

بالل خلف السكارنة

بالل خلف السكارنة
امتثال محمد حسن

المؤلف
الذكاء والتفوق في النفس والمجتمع

الرؤیة التخطیطیة للقوى العاملة
الراسمالیة الناشئة

الرسائل التجاریة والودیة باالنجلیزیة
١الرسم الثالثي الرقمي ج  AutoCad

٢ ٣الرسم الثالثي الرقمي ج DsMAX

الرضا الوظیفي
الرضا الوظیفي

الرضا الوظیفي اطر نظریة وتطبیقات علمیة
الرضا الوظیفي لدى العاملین في القطاع الصحي في مدینة الریاض

(بحث میداني)
الرعایة االجتماعیة والخدمة االجتماعیة

الرقابة االحصائیة على العملیات
الرقابة االداریة
الرقابة االداریة
الرقابة االداریة
الرقابة االداریة
الرقابة االداریة

الرقابة االداریة  في منظمات االعمال
الرقابة االداریة في منظمات االعمال

الرقابة المالیة العلیا
الرقابة المالیة العلیا
الرقابة المالیة العلیا

الرقابة المالیة دراسة ونقد وتحلیل
الرقابة المالیة على االجھزة الحكومیة

الرقابة المالیة على النفقات العامة
الرقابة المالیة والتدقیق الداخلي

الرقابة على اعمال االدارة
الرقابة على التكالیف

الرقابة على القطاع العام
الرقابة على المؤسسات العامة

الرقابة في االدارة العامة
الرقابة ومراجعة الحسابات

الرقابھ على انھاء  عقد العمل السباب اقتصادیة
الروح المعنویة

الریادة في الالعمال واسس ادارة المشروعات الصغیرة
الریادة وادارة االعمال الصغیرة

الریادة وادارة المشروعات لصغیرة
الریادة وادارة منظمات االعمال

الریادة وادارة منظمات االعمال
الریاضة المالیة

عنوان الكتاب



دار كجروھیل
جامعة البصرة

مؤسسة الثقافة الجامعیة
مؤسسة دار الكتب

وزارة التعلیم العالي

دار وائل للنشر والتوزیع
دار الحامد

دار صفاء للنشر والتوزیع
ن.د

المكتب الجامعي
مركز الخبرات المھیئة لالدارة

بیمك
ایتراك

دار الفكر لنشر والتوزیع
دار الفكر الجامعي
مكتبة عین شمس

مكتبة العلم
مركز الخبرات المھیئة لالدارة

بمیك
مؤسسة المعاھد الفنیة

منشورات الفجر
دار الرشید للنشر

اثراء للنشر والتوزیع
دار الجامعات المصریة

ن.د

دار زھران
دار الجامعات المصریة
دار الجامعات المصریة

مكتبة غریب
المؤلف

دار الجامعات المصریة
دار صفاء للنشر والتوزیع

دار الجامعات المصریة
معھد االدارة العامة
معھد االدارة العامة

الرضا
جامعة القاھرة

المكتب العربي الحدیث
دار صفاء للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

دار صفاء للنشر والتوزیع
دار الفكر لنشر والتوزیع

دار النشر
1984

1986
1981

2006
2006
2011
1966
1989
2008

2011
1989
1989
1985
1999
2008
1999
1985
1988
1983
2012
1978
1978

1999
1976

0
1976
1976
1978
2013

1995
1982
2005
1980

2002
2009
2002
1995

سنة النشر
اریا. جادیش س

ھاري بولرد
محمد عادل سودان

علي عزیز علي
علي عزیز علي

فتحي خلیل حمدان
محمود مھدي البیاتي

احمد حلمي جمعة
اللورد مونتغمري

محمد الغریب عبد الكریم
عبد الرحمن توفیق

بسیوني محمد البرادعي
احمد محمود ابو الراتب
احمد محمود ابو الرب

جالل محمد بكیر
عبد الرحمن توفیق
عبد الرحمن توفیق
عبد الرحمن توفیق

حكمت جمیل
ضیاء القاسمي

حكمت جمیل
كامل كاظم بشیر الكناني

حنفي محمود سلیمان
رسمیة علي/ مختار حمزة 

خلیل
عبد المعطي عساف

ابراھیم الغمري
حنفي محمود سلیمان

علي السلمي
محمد علي شھیب
احمد صقر عاشور

فتحي احمد ذیاب
ابراھیم الغمري

ناصر محمد العدیلي
ناصر محمد العدیلي

عامر الكبیسي
علي السلمي

محمد الحناوي
خضیر كاظم حمود

محمد قاسم القریوتي
خضیر كاظم حمود

كامل محمد المغربي

المؤلف
الریاضة لدارسي العلوم الحیویة

الریاضیات التطبیقیة
الریاضیات الحدیثة
الریاضیات العالیة

الریاضیات المنتھیة لطلبة الصف االول احصاء في كلیات االدارة
واالقتصاد

الریاضیات للعلوم االداریة والمالیة
الریاضیات وتطبیقاتھا

الریایة في المحاسبة والتدقیق
السبیل الى القیادة

السسیولوجیا الوظیفة
السكرتاریة

السكرتاریة التنفیذیة
السكرتاریة الحدیثة وادارة المكاتب
السكرتاریة الحدیثة وادارة المكاتب

السكرتاریة النظریة والتطبیقیة
مھارات التعامل مع االخرین٢ (السكرتاریة ج )
 مھارات التعامل مع االخرین٢السكرتاریة ج

١السكرتاریة مھارات نظیم وادارة العمل ج
السالمة المھنیة

السالمة المھنیة والعزل االمین
السالمة في العمل

السلطات المحلیة والتنمیة
السلوك االداري
السلوك االداري

في المنظمات المعاصرة" التنظیمي"السلوك االداري 
السلوك االداري والعالقات العامة

السلوك االداري وتطویر المنظمات
السلوك االنساني في االدارة
السلوك االنساني في التنظیم

السلوك االنساني في المنظمات
السلوك االنساني في منظمات االعمال الحدیثة

السلوك االنساني واالدارة الحدیثة
منظور كلي مقارن(السلوك االنساني والتنظیمي  )

السلوك االنساني والتنظیمي في االدارة
السلوك التنظیمي
السلوك التنظیمي
السلوك التنظیمي
السلوك التنظیمي
السلوك التنظیمي
السلوك التنظیمي

مفاھیم واسس سلوك الفرد والجماعة في(السلوك التنظیمي 
(التنظیم

عنوان الكتاب



دار الحامد
دار الحامد

دار المسیرة للنشر والتوزیع
دار المجتمع العربي للنشر

والتوزیع
دار الفكر الجامعي

دار وائل للنشر والتوزیع
دار الحامد للنشر والتوزیع

دار المسیرة للنشر والتوزیع
دار الحامد للنشر والتوزیع

دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

دار المسیرة للنشر والتوزیع
المكتب العربي الحدیث

مركز الخبرات المھیئة لالدارة
بیمك

ن.د
مجد المؤسسة الجامعیة

للدراسات
دار الشؤون لثقافة العامة

ن.د
دار الجامعات المصریة

المنھل
معھد االدارة العامة

مكتبة النھضة
ن.د

الجامعة المستنصریة
مركز دراسات الوحدة العربیة

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

 لجنة تنظیم التجاریة
مركز دراسات الوحدة العربیة

ن.د
دار المسیرة للنشر والتوزیع

دار وائل للنشر والتوزیع
االھلیة للنشر والتوزیع

دار ومؤسسة رسالن للطباعة
والنشر والتوزیع

دار وائل للنشر والتوزیع
مكتبة العلم

جامعة بغداد  
المسیرة للنشر والتوزیع

والطباعة

دار النشر
2004
2004
2009
2011

2006
2004
2010
2011
2010
2005
2005
2011
1986
2001

1981
2002

1990

2009

2005
1402
1986

0
1988
1985
1976
1976
1985
1985
1986
2006
2012
1977
2009

2003
1983
1981
2003

سنة النشر
حسین حریم
حسین حریم

فاروق عبده فلیة
عبد الرزاق سالم الرحاحلة

طارق طھ
محمود سلمان العمیان

شوقي ناجي جواد
انس عبد الباسط عباس

شوقي ناجي جواد
محمود سلمان العلیان

محمود سلمان
انس عبد الباسط عباس

احمد ماھر
خبراء مركز الخبرات المھنیة

لالدارة
رامي عباس التكریتي

شفیق رضوان

عزیز الدفاعي

محمد حسن النجم
ابراھیم سعد الدین

موسى ابراھیم. د
فاروق عبداهللا معوض

حمدي عبد العظیم
محمد مبارك الحجیر

كیت ھارتلى
مركز دراسات الوحدة العربیة

عبد الوھاب مطر الداھر
عبد الوھاب مطر الداھري
الجھاز المركزي لالسعار
الجھاز المركزي لالسعار

سعید عبود السامرائي
فھمي خلیفة الفھداوي 

وائل محمد صبحي ادریس
ھاشم حیدر

فھمي الصیرفي

عبد الستار الكبیسي
سر الختم محجوب علي

نعیمة الشماع
عبدالناصر نور

المؤلف
السلوك التنظیمي سلوك االفراد والجماعات في منظمات االعمال
السلوك التنظیمي سلوك االفراد والجماعات في منظمات االعمال

السلوك التنظیمي في ادارة المؤسسات التعلیمیة
السلوك التنظیمي في المنظمات

السلوك التنظیمي في بیئة العولمة واالنترنت
السلوك التنظیمي في منظمات االعمال
السلوك التنظیمي في منظمات االعمال
السلوك التنظیمي في منظمات االعمال
السلوك التنظیمي في منظمات االعمال
السلوك التنظیمي في منظمات االعمال
السلوك التنظیمي في منظمات االعمال
السلوك التنظیمي في منظمات االعمال
السلوك التنظیمي مدخل بناء المھارات

السلوك القیادي الدارة العلیا

السلوك المھني لالطباء
السلوكیة واالدارة

الكیان"والعالقة مع .. السوق االوربیة المشتركة التناقضات 
"الصھیوني

السوقصطانیھ في الفكر الیوناني
- السیاسات االداریة للمشروعات في ضوء التطور االقتصادي

االجتماعي
السیاسات االقتصادیة والدولة الحدیثة

السیاسات الشرائیة الحكومیة
السیاسات المالیة والنقدیة في المیزان ومقانة اسالمیة

السیاسات المالیة والنقدیة لخطط التنمیة االقتصادیة
السیاسة االقتصادیة الجزئیة

السیاسة التكنولوجیة في االقطار العربیة
اقتصادیات االصالح الزراعي.. السیاسة الزراعیة 
اقتصادیات االصالح الزراعي/ السیاسة الزراعیة 
السیاسة السعریة

السیاسة السعریة وخصائص والواقع ومتطلبات المستقبل
السیاسة العالیة في العراق

السیاسة العامة
السیناریو والعملیة التخطیطیة مفاھیم اساسیة

السیولة النقدیة الدولیة والبلدان النامیة
ADOBE INDESIGN CS3 الشامل في

الشامل في مبادىء المحاسبة
دراسة في انماط السلوك االداري(الشبكة االداریة  )

الشخصیة النظریة ،التقییم،مناھج البحث
الشرائب ومحاسبتھا

عنوان الكتاب



دار الحامد للنشر والتوزیع
دار المطبوعات  الجامعیة

ن.د
دار المكتب الوثائق

دار الحامد للنشر والتوزیع
ن.د

معھد االدارة العامة
عالم الكتب
الیازوري
الیازوري

دار الكتاب الحدیث
وزارة الثقافة والقنون

دار الكتاب
دار المعارف

دار وائل للنشر والتوزیع
ن.د

مركز البحوث
ن.د

المؤلف
المكتبة الوطنیة

النھار للنشر
دار االعصار العلمي للنشر

والتوزیع
النھار للنشر

حورس الدولیة
الدار الجامعیة

ن.د

ن.د

دار الشؤون لثقافة العامة
دار الرشید للنشر

المكتبة الوطنیة
مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع

سما للنشر والتوزیع
ن.د
ن.د

مركز الخبرات المھیئة لالدارة
بیمك

الدار العربیة للعلوم
دار الطلیعة للطباعة والنشر

دار الشؤون لثقافة العامة

دار الشؤون لثقافة العامة

دار النشر
2012
1982
2010
2006
2009
1997
2004
1978
2011
2011
2013
1983
2012
1971
2008
1968
1989

1970
1989
2005
2010

2002
2008
2006
1985

1980

1986
1981
2004
2011
2012
2013
1976

2007

2009
1984
1987

1982

سنة النشر
لیث عبداهللا القھیوري
محمد الفیومي محمد

نبیل عبد الرحمن حیاوي
نبیل محمد الخناق

احمد فتحي ابو كریم
المركز اللبناني للدراسات

بیرنارد تیرك
حامد عبد السالم زھران

زھیر بو جمعة شالبي
زھیر بو جمعة شالبي

ناصر قاسیمى
مركز دراسات الخلیج العربي

صادق راشد الشمري
محمد عبد اهللا ابو علي

ناظم محمد نوري الشمري
احمد الخشاب

شكري عبد السالم العناني
محمود سالمة عبد القادر
محمد عبد المنعم الجمال

ھشام محمد صفوت العمري
جوزف طربیھ

عزمي یوسف خطاب

فادي موییز القاعي
محمد الصیرفي

خالد مصطفى قاسم
عبد الستار محمد العلي

الصندوق العربي لالنماء
االقتصادي

ادوارد جي براون
كمال مظھر احمد

اسماعیل ابراھیم القزاز
محمد زوید العتیبي

ابراھیم الفقي
ابراھیم الفقي

سالم/ ذكاء محمد مخلص 
الخالدي

مركز الخبرات المھنیة
لالدارة

جاغدیش شیت
محمد عبد الشفیع عیسى

بروس نوسباوم

عبد البارى درة

المؤلف
الشراكة بین مشاریع القطاعین العام والخاص

الشركات الدولیة مدخل اقتصادي محاسبي
الشروط العامة لمقاوالت اعمال الھندسة المدنیة

الشفافیة التنظیمیة
الشفافیة والقیادة في االدارة

الشفافیة والمسائلة في تأمین الخدمات العامة
الصحة العامة ماھي وكیف تعمل

الصحة النفسیة
الصراع التنظیمي وادارة المنظمة
الصراع التنظیمي وادارة المنظمة

الصراع داخل المنظمة
الصرعات الغربیة في الخلیج العربي

الصناعة المصرفیة االسالمیة
الصناعة والمجتمع

الصیرفة االلكترونیة
الضبط االجتماعي اسسھ النظریة وتطبیقاتھ العلمیة
الضبط الببلوجرافي لمحتویات الدوریات السعودیة

الضبط الكامل لجودة االنتاج
الضرائب العقاریة المحلیة

الضرائب على الدخل
الضرائب على الدخل في لبنان

الضرائب ومحاسبتھا

الضریبة على القیمة المضافة
الضغط والقلق االداري

الطاقة االستیعابیة لالستثماربین التقویم واستراتیجات التصنیع
الحاضر: الطاقة صناعة النفط والغاز في اقطار الخلیج العربي 

والمستقبل
الطاقة في الوطن العربي

الطب العربي
التكوین وبدایات التحرك- الطبقة العاملة العراقیة 

الطرائق االحصائیة في ضبط الجودة
الطریق الى االبداع والتمیز االداري

الطریق الى االمتیاز
الطریق الى القمة

الطلب على النقود في العراق

العائد على االستثمار في التدریب

العادات المدمرة للشركات الناجحة وكیفیة التخلص منھا
العالم الثالث والتحدي التكنولوجي الغربي

 التغیرات في محاور القوة والثروة لعالم مابعد٢٠٠٠العالم سنة 
النفط

العامل البشري واالنتاجیة في المؤسسات العامة

عنوان الكتاب



ن.د
مركز االمارات للدراسات

والبحوث االستراتیجیة
ن.د

دار المكتب
ن.د

جامعة بغداد  
دار الحریة

دار االفاق الجدیدة
عالم الكتب

دار االسرة للنشر والتوزیع
مجد المؤسسة الجامعیة

للدراسات
دار المطبوعات  الجامعیة

دار الفكر الجامعي
ن.د

الجامعة
مجد المؤسسة الجامعیة

للدراسات
المكتب الجامعي

ن.د
دار الجامعات المصریة
مكتبة النھضة المصریة

جامعة بغداد  
دار المسیرة

دار وائل للنشر والتوزیع
ن.د

منشورات عویدات
دار الحكمة للطباعةوالنشر

ذات السالسل
دار وائل للنشر والتوزیع
المركز القومي للترجمة

ن.د
دار جریر

مؤسسة المجد للطباعة والنشر
مكتبة االنجلو المصریة

دار المعارف
المكتب الجامعي
المكتب الجامعي

مكتبة االنجلو المصریة
مكتبة لبنان

دار  الشروق للنشر والتوزیع
والطباعة

دار النشر
1982
2010

1983
1982
1984
1988
1988
1981
1999
2007
2003

2008
2006
1981

1979
2003

2005
1977

0
1978
1979
1998
2011
1983
1970
1991
1990
2011
2001
1981
2005
1985
1980
1971
1985
1987

1976
2014
1984

سنة النشر
عبد الباري الدرة

طھ حمید حسن العنبكي

تقي الدباغ وآخرون
عبد الرزاق الحسني

نجدة فتحي صفوة
نخة من اساتذة التأریخ
نخبة من اساتذة التأریخ

سمیر عبده
محمد اطرش
ایمن العریمي
جیروم ھوتیا

مفتاح خلیفة عبد الحمید
محمود السید عمر. د

ابراھیم طھ الفیاض

منیر محمود. د
جیروم ھوبیا

انور طلبھ
ھانز باخ مان

وجدي محمود حسین
محمد مجذوب

كاظم ھاشم نعمھ
جمیل احمد خضر

عبد الرزاق محمد الدلیمي
عدنان ابو عیشھ

جان شومیلي
محمد حربي حسن
زكي محمود ھاشم

عبد الرزاق محمد الدلیمي
لبنان ھاتف الشامي

زكي راتب غوشھ
عبد الرزاق محمد الدلیمي

رضا عبد الرزاق وھیب
حسین محمد علي

محمد طلعت عیسى
محیي محمود حسن

حسین عبد الحمید احمد
رشوان

ابراھیم امام
االن سنتر

محمد محمد البادي

المؤلف
العامل البشري واالنتاجیة في المؤسسة العامة

العراق بین االمركزیة والفیدرالیة

العراق في التأریخ
العراق في ظل المعاھدات

العراق في مذكرات الدبلوماسیین االجانب
العراق في مواجھة التحدیات

العراق في موكب الحضارة
العرب والتكنولوجیا

العرب وتحدیات النظام العالمي
العصف الذھني واالبداع

العقوج الرئیسیة الخاصة الجزء االول

العقود االداریة
العقود االداریة

النظریة العامة وتطبیقاتھا في القانون الكویتي(العقود االداریة 
والمقارن مع شرح قا

العقود االداریة وانماطھا التطبیقیة
العقود الرئیسیة الخاصة الجزء الثاني

العقود الصغیرة الصلح والمقایضة والودیعة
العالقات االقتصادیة الخارجیة للدول النامیة

العالقات االقتصادیة الدولیة
العالقات الدولیة
العالقات الدولیة
العالقات العامة
العالقات العامة
العالقات العامة
العالقات العامة

المفاھیم والتطبیقات(العالقات العامة   )
العالقات العامة المفاھیم واالسس العلمیة

العالقات العامة رؤیة معاصرة
العالقات العامة في االدارة

العالقات العامة في االدارة المعاصرة
العالقات العامة في التطبیق

العالقات العامة في المؤسسات الصحیة
العالقات العامة في المؤسسات الصناعیة

العالقات العامة كأداة للتنمیة
العالقات العامة واالعالم في الدول النامیة

العالقات العامة واالعالم في منظور علم االجتماع

العالقات العامة والمجتمع
العالقات العامة وتطبیقاتھا

العالقات العامة وطبیعة الراي العام

عنوان الكتاب



دار الرشید للنشر
الیازوري

الجامعة االردنیة
دار الثقافة للطباعة والنشر

المكتب الجامعي

المكتب الجامعي

دار الثور للصحافة والنشر
دار الثور للصحافة والنشر

ن.د
مكتبة النھضة المصریة
مكتبة النھضة االسالمیة

ن.د
مركز دراسات الوحدة العربیة

ن.د
مكتبة لبنان

المكتب الجامعي
جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة
دار وائل للنشر والتوزیع

دار الحامد
الیازوري

مركز الخبرات المھیئة لالدارة
بیمك

ن.د
ن.د

عالم الكتب
بیت الحكمة

دار صفاء للنشر والتوزیع
مركز البحوث

عالم الكتب
مجموعة النیل العربیة

ن.د
الدار العربیة للموسوعات
المؤسسة الجامعة والنشر
دار دجلة للنشر والتوزیع

الثقافة
دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

المنظمة العربیة التنمیة االداریة

الیازوري
دار الفكر الجامعي

دار النشر
1981
2009
1977
2006
1982

1985

1976
1980
1982
1982
1963
1979
1983

2004
2007
1985
1978
1983
2008
2004
2007
2007

1987

2010
2002
2011
1999
2006
2000

    
1988
1987
2007
1982
2010
2010
2008

2011
2009

سنة النشر
عصام محسن علي الجبوري

بشیر العالق
فیصل فخري مرار
صالح زین الدین

حسین عبد الحمید احمد
رشوان

حسین عبد الحمید احمد
رشوان

عثمان زید/ جواد ھاشم 
فالح سعید جبر
ابراھیم بدران

منیر حسین فوزي
رایموند كارفیلد كیتیل

رزاق ابراھیم حسن
المعھد العربي للتخطیط في

الكویت
محمد اكرم بن عدلون

یورك برس
جالل عبد الخالق

صادق مھدي السعید
بارزن.أ
خالد امین. د

ماھر  شكري
ضرار العتیبي

مركز الخبرات المھنیة
لالدارة

بیتر ورسلي
مصطفى عباس الموسوي

فلیح حسن خلف
محمود خالد المسافر

حسن كریم حمزة
مركز البحوث العربیة

ل.م-ب.ج .
محسن احمد الخضیري
ولید عبد الحمید نوري
عدنان عباس الحمداني

میشال بوكیة
عوض خلف العیساوي

سلیمان الخضري الشیخ
بالل خلف السكارنة
بالل خلف السكارنھ

المنظمة العربیة لتنمیة
االداریة

ھاشم الشمري
عادل جابر الجوفي

المؤلف
١٩٦١ - ١٩٧٧العالقات العربیة االفریقیة 
العالقة العامة في االزمات

العالقة بین التخطیط والموازنة العامة
العالمات التجاریة وطنیا ودولیا

العلم والبحث العلمي دراسة في مناھج العلوم

العلم والبحث العلمي دراسة في مناھج العلوم

العلم والتكنولوجیا والتنمیة الصناعیة
العلم والتكنولوجیا والتنمیة القومیة

العلم والتكنولوجیا والتنمیة في الوطن العربي
العلوم السلوكیة واالنسانیة في الطب

العلوم السیاسیة
العمال العربي في االرض المحتلة

العمالة االجنبیة في اقطار الخلیج العربي

العمل المؤسسي
العمل في المجال االستشارات

العمل مع الحاالت الفردیة اسس وعملیات
العمل وتشغیل العمال والسكان والقوى العاملة

العملیات التصادفیة
العملیات المصرفیة االسالمیة
العملیات المصرفیة الخارجیة

العملیة االداریة مبادىء واصول وعلم وفن
العملیة التدریبیة

الثقافة والتنمیة العالمیة(العوالم الثالثھ  )
العوامل التأریخیة لنشأة وتطور المدن العربیة االسالمیة

العولمة االقتصادیة
العولمة االقتصادیة ھیمنة الشمال والتداعیات على الجنوب

العولمة المالیة والنمو االقتصادي
العولمة والتحوالت المجتمعیة في الوطن العربي

العولمة والتعلیم الجامعي
مقدمة في فكر(العولمة
العینات

الف باء معالجة المعلومات والحاسبات االلكترونیة
الفباء المعلوماتیة

الفرضیات والمباديء والمحددات المحاسبیھ
الفروق الفردیة في الذكاء

الفساد االداري
الفساد االداري

الفساد االداري والمالي في الوطن العربي

الفساد االداري والمالي واثاره االقتصادیة واالجتماعیة
الفساد االداري وتطبیقاتھ في العراق

عنوان الكتاب



دار الثقافة للطباعة والنشر
اتحاد الكتاب العرب

المكتب الجامعي
دار الدكتور للعلوم

دار الفجر للنشر والتوزیع
دار الفجر للنشر والتوزیع

الیازوري
الیازوري

المنظمة العربیة التنمیة االداریة

دار الثور للصحافة والنشر
دار الثور للصحافة والنشر

دار الطلیعة للطباعة والنشر
دار الشؤون لثقافة العامة

الرضا
مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع
مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع

منشأة المعارف
منشأة المعارف

دار الجامعات المصریة
ن.د

مكتبة جریر
مؤسسة دار الكتب

دار جریر
دار  الشروق للنشر والتوزیع

والطباعة
الجامعة المستنصریة

االمریخ
مركز االمارات للدراسات

والبحوث االستراتیجیة
مكتبة لبنان

العبیكان
مركز الخبرات المھیئة لالدارة

بیمك
دار المریخ اللنشر

ن.د
ن.د
ن.د
ن.د

دار المكتب
جامعة بغداد  

دار الثقافة للطباعة والنشر
الثقافة

دار وائل للنشر والتوزیع
ن.د

دار النشر
2011
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2014
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2013
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2009
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2014
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2014

2014
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0

سنة النشر
محمود محمد معابرة

عماد عبد الرزاق الشیخ داود
عامر الكبیسي

حیدر علي عبد  اهللا الجشعمي
بلقاسم سالطنیة
بلقاسم سالطنیة

زكریا الدوري
زكریا الدوري

طارق شریف یونس

كالودیو نابولیوني
كالودیو نابلیوني

بابل البستاني
باسل البستاني
عامر الكبیسي

سعد علي حمود العنزي
سعد علي حمود العنزي

منیر ابراھیم ھندي
منیر ابراھیم ھندي
عبد الرضا الطعان

حسام االلوسي
دیبرا فاین

محمود احمد اتیم
ربحي مصطفى علیان

محمد فتحي عبد الھادي

غنیة خماس صالح
شعبات عبد العزیز خلیفة

ادریان فورنھام

سیمون كوبر
ھارفي روبینز

عبد الرحمن توفیق

دانیال جولمان
عبد الوھاب نجم

حسن النجفي
احمد الشھاوي

سعید عبود السامرائي
منیر محمود الوتري

شاب توما منصور
نواف كنعان
نواف كنعان

حمدي قبیالت
محمد علي آل یاسین

المؤلف
الفساد االداري وعالجھ في الشریعة االسالمیة

الفساد واالصالح
الفساد والعولمة تزامن ال توأمھ

الفساد والنزاھة في العراق
الفعالیة االداریة في المؤسسة

الفعالیة التنظیمیة
الفكر االستراتیجي
الفكر االستراتیجي

الفكر االستراتیجي للقادة دروس مستوحاة من التجارب العالمیة
والعربیة

الفكر االقتصادي في القرن العشرین
الفكر االقتصادي في القرن العشرین

الفكر االقتصادي من التناقض الى النضوج
الفكر االقتصادي من التناقض الى النضوج

الفكر التنظیمي
الفكر التنظیمي في ادارة االعمال
الفكر التنظیمي في ادارة االعمال
الفكر الحدیث في كجال االستثمار

الفكر الحدیث في ھیكل  تمویل الشركات
الفكر السیاسي في العراق القدیم

الفن البعد الثالث لفھم االنسان
الفن الرفیع للحوار الرسمي

الفھرسة العلمیة والعملیة
الفھرسة المتقدمة والمحوسبة

الفھرسة الموضوعیة دراسة في رؤوس الموضوعات العربیة

الفھرسة الوصفیة علم وفن وتنظیم
المطبوعات والمخطوطات.الفھرسة الوصفیة للمكتبات 

الفیل في غرفة مجلس االدارة اسباب انحراف القیادة

القائد البارع
القائد بالمصادفة

القائد والمدیر في عصر العولمة والتغییر

القادة الجدد
انكلیزي-عربي(القاموس االعالمي )
القاموس االقتصادي
القاموس االقتصادي

عربي- انكلیزي(القاموس االقتصادي الحدیث  )
القانون

القانون االداري
القانون االداري
القانون االداري
القانون االداري

المبادئ ، الواقع: القانون االداري 

عنوان الكتاب



االدارة العامة للبحوث
مركز البحوث
الدار الجامعیة

دار الفرقان

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

دار الثقافة للطباعة والنشر
الثقافة
الثقافة
الثقافة

دار المعارف
ن.د
ن.د

المكتبة القانونیة
جامعة الموصل

مركز االمارات للدراسات
والبحوث االستراتیجیة

الیازوري
دار الحامد للنشر والتوزیع

دار الفكر الجامعي
ن.د

الثقافة
دار الكتاب العربي

اثراء للنشر والتوزیع
ن.د

دار الشؤون لثقافة العامة
ن.د

وكالة المطبوعات
دار وائل للنشر والتوزیع

معھد االدارة العامة
دار الثقافة للطباعة والنشر

الثقافة
لریاض-دار العلوم 
الیازوري

دار المسیرة للنشر والتوزیع
مكتبة لبنان
مكتبة لبنان

ن.د
دار واسط

دار الفكر لنشر والتوزیع
دار الفكر لنشر والتوزیع
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حسن الھداوي
محمد یوسف علون
محمد یوسف علوان
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وزارة العدل
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بیترج نورث ھاوس
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بشیر العالق

بالل خلف السكارنھ
یورك برس
یورك برس

ماجدة عبد الكاظم العطیة
محمد حسن عبد الھادي

البیاع
عالء محمد سید قندیل
عالء محمد سید قندیل

المؤلف
تنظیم االدارة العامة ونشاطھا(القانون االداري السعودي  )

القانون االداري في الملكة العربیة السعودیة
اعمال االدارة العامة(القانون االداري )

القانون التأدیبي وعالقتھ بالقانونین االداري والجنائي

القانون الدولي الخاص
القانون الدولي الخاص

القانون الدولي الخاص تنازع القوانین
القانون الدولي لحقوق االنسان

٢القانون الدولي لحقوق االنسان الحقوق محمیة ج
٢القانون الدولي لحقوق االنسان المصادر ووسائل الرقابة ج

القانون الزراعي
القانون المدني

الملكیة العقاریة في العراق مع مقارنة/ القانون المدني العراقي 
في القانون المدني العربي

١٩٥١ لسنة ٤٠القانون المدني رقم 
القانون في العراق القدیم

القدرة التنافسیة للدول العربیة

القرار االداري
القرار االداري

القرار االداري ونظم دعمھ
القرصنة االلكترونیة

القضاء االداري بین النظریة والتطبیق
القواعد الجدیدة للتسویق والعالقات العامة

القوة التنظیمیة
القوة التنظیمیة

القوة المحركة ستراتیجیة جدیدة  للمؤسسة
دراسة في قیاس وتحلیل التغییر في- القوى العاملة االردنیة 

الحجم والتركیب
القوى العاملة تخدید وظائفھا وتقویم ادائھا

القیادة االبتكاریة واالداء المتمیز
القیادة االداریة
القیادة االداریة
القیادة االداریة
القیادة االداریة
القیادة االداریة

القیادة االداریة الفعالة
القیادة االداریة الفعالة
القیادة االداریة الفعالة

القیادة االداریة في العراق
القیادة االداریة في ضوء المنھج العلمي والممارسة

القیادة االداریة وادارة االبتكار
القیادة االداریة وادارة االبتكار
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دار الفجر للنشر والتوزیع
اثراء للنشر والتوزیع

دار   شعاع
دار الفجر للنشر والتوزیع
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الھیئة العامة السوریة للكتاب

دار صفاء للنشر والتوزیع
دار اسامة النشر و التوزیع
دار اسامة النشر و التوزیع

اثراء للنشر والتوزیع
اثراء للنشر والتوزیع

دار الشؤون لثقافة العامة
دار الحامد
دار الحامد

النھضة العربیة
المعرفة الجامعیة

الیازوري
دار صفاء للنشر والتوزیع

الدار الجامعیة
الدار الجامعیة

ن.د
دار   شعاع

االھلیة للنشر والتوزیع
دار مھرات للعلوم

دار المسیرة للنشر والتوزیع
الجامعة المستنصریة
شعاع للنشر والعلوم

النھضة العربیة
دار الراتب الجامعیة

دار المریخ اللنشر
الدار العربیة للعلوم
دار الراتب الجامعیة
دار الراتب الجامعیة
دار الراتب الجامعیة
دار الراتب الجامعیة

المركز المصري لتبسیط للعلوم

منشاة المصارف
منشورات عویدات

شركة االبداع الفكري
دار الحامد للنشر والتوزیع

دار الحامد للنشر والتوزیع
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سنة النشر
ثامر بن الملوح

عمر محمود غباین
مترجم واعداد(ھیثم حمام )

عبد الحكم احمد الخزامي
داني كوكس

دوبرین. اندروج 
نجم عبود نجم

فاتن عوض الغزو
فاتن عوض الغزو

عدنان العتوم
عدنان العتوم

ھوشیار معروف
معن محمود عیاصرة
معن محمود عیاصرة
عباس محمود عوض
عباس محمود عوض

عادل عبد الرزاق ھاشم
كامل عالوي كاظم الفتالوي

عبدالوھاب نصر علي
عبدالوھاب نصر علي

احمد سلیمان عودة
عابد سودة

اسماعیل حسین امین
حسین تقي سنبلي

ماھر شعبان عبد الباري
عامر ابراھیم قندیلجي

سلیم عمر ادریس
عبد الرحمن عیسوي

عبد العزیز ھیكل
ولیم دیفز

نور الدین شیخ عبید
عبد العزیز فھمي ھیكل
عبد العزیز فھمي ھیكل
عبد العزیز فھمي ھیكل
عبد العزیز فھمي ھیكل

المجموعة المتحدة للتدریب
والتنمیة

سامي جمال الدین
حسن الجلبي

طارق السویدان
ماھر كنج شكري

ماھر كنج شكري

المؤلف
القیادة العلیا واالداء

القیادة الفاعلة والقائد الفعال
القیادة الفعالة برنامج للتطویر الذاتي

القیادة بھدوء
القیادة في االزمات

القیادة ممارسات ومھارة وخالصات بحوث
القیادة وادارة االبتكار

القیادة واالشراف االداري
القیادة واالشراف االداري

القیادة والتغییر الطریق نحو النجاح
القیادة والتغییر الطریق نحو النجاح

القیادة والتنظیم
القیادة والرقابة واالتصال االداري
القیادة والرقابة واالتصال االداري

القیادة والشخصیة
دراسة في الفروق الجنسیة باستخدام التحلیل/القیادة والقیم 

العاملي
القیادة وعالقتھا بالرضا الوظیفي

القیاس االقتصادي
القیاس واالفصاح المحاسبي
القیاس واالفصاح المحاسبي

القیاس والتقویم في العملیة التربویة
الكافي في كتابة وتقدیم البحث االكادیمي

الكامل في اللغة االنجلیزیة
الكامل في قواعد اللغة االنكلیزیة

الكتابة الوظیفیة واالبداعیة
الكتب والمكتبات المدخل الى علم المكتبات والمعلومات

الكترونیات الحاسوب لفني الصیانة والشبكات
الكفاءة االداریة

الكمبیوتر وادارة االعمال
الكمبیوتر وتشغیل المعلومات االداریة

الكومبیوتر للجمیع
تطبیقات باسیك للمتقدمین٢ (الكومبیوتر وادارة االعمال ج )

الكومبیوتر وادارو الفنادق المعالجة االلكترونیة لالدارة الفندقیة
الكومبیوتر واصول المحاسبة
الكومبیوتر واالقتصاد القیاسي

تعلم بدون تعقید html اللغة الرئیسیة لتصمیم المواقع

اللوائح االداریة وضمانة الرقابة االداریة
المؤسسات العامة في لبنان

المؤسسیة
النظریة(المالیة الدولیة العمالت االجنبیة والمشتقات المالیة بین 

(والتطبیق
النظریة(المالیة الدولیة العمالت االجنبیة والمشتقات المالیة بین 
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عبد الكریم صادق بركات
حامد عبد المجید دراز

حسن عواضة

عبد المنعم فوزي
مركز التنمیة الصناعیة للدول

العربیة
فرید فھمي زمارة
السید محمد السید

المعھد الدیمقراطي الوطني
ھویل. بول ج

منى الطحاوي
ابراھیم سالم محمد عزاب

منصور احمد منصور
منصور احمد منصور

عبد الفتاح الصحن
فرید فھمي. د

حمدي شعبان
بیار بودینو

خلدون حسن النقیب
ریدي.ك.ر

عز الدین محمد نجیب
جان فوراستبھ
صبح الطمان

احمد رجب عبد العال
عبد الرحیم الكسم

ایمن الشنطي
مؤید محمد الفضل

احمد نور
" عبد الحكیم" محمد تیسیر

الرجبي
فیصل جمیل

محمد تیسیر عبدالحكیم
فیصل جمیل السعایدة

" عبد الحكیم" محمد تیسیر
الرجبي

مؤید محمد الفضل
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الرجبي
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العمومیة
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المبادىء االولیة لعلم االقتصاد
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المبادىء العامة في ادارة القوى العاملة
المبادىء العامة في ادارة القوى العاملة
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المجتمع العربي في مرحلة التغیر
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المحاسبة

المحاسبة االداریة
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الدار العربیة للطباعة
الجامعة المستنصریة

دار المكتب
الدار العربیة للطباعة

المسیرة للنشر والتوزیع
والطباعة

دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

معھد االدارة العامة
معھد االدارة العامة

دار الحامد
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بیت االفكار الدولیة
مكتبة المجتمع العربي للنشر

والتوزیع
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المسیرة للنشر والتوزیع
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دار وائل للنشر والتوزیع
ن.د

دار صفاء للنشر والتوزیع
المؤلف
المؤلف
المؤلف

ن.د
المؤلف

دار االمل
مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع

المؤلف
المؤلف

المكتب الجامعي الحدیث
ایتراك

الدار الجامعیة
مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع

الثقافة
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سنة النشر
نجیب انطوان سامونا
نجیب انطوان سامونا
احمد محمد بسیوني

نجیب انطوان سامونا
فیصل جمیل السعایدة

خلیل عواد ابو حشیش
خلیل عواد ابو حشیش

احمد محمد زامل
احمد محمد زامل
یوحنا عبد آل آدم
حمزة ابو عاصي
علي حسین سالم
محمد فضل مسعد

ابراھیم محمد علي طاھر
محمد فضل مسعد

سعود جاید مشكور
اسماعیل حسین احمرو

اسماعیل خلیل اسماعیل
خالد شحادة الخطیب
ماھر موسى العبیدي

محمد جمال علي ھاللي
محمد صبري العطار
حنا رزوقي الصائغ
حنا رزوقي الصائغ

جواد خلیل رشید
جواد خلیل رشید

مدحت محمد اسماعیل
خلف عبداهللا الوردات

حنا رزوقي الصائغ
حنا رزوقي الصائغ
محمد عباس بدوي

محمد المبروك ابو زید
امین السید احمد لطفي
یوسف محمود جربوع

حسین القاضي
فؤاد توفیق یاسین

عادل محمد القطاونة
فؤاد توفیق یاسین

اسماعیل خلیل اسماعیل
رمضان

فؤ اد توفیق یاسین
عبد الحلیم كراجھ
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اتخاذ القرارات(المحاسبة االداریة   )

المحاسبة االداریة اتخاذ القرارات
اسلیب عملیة- المحاسبة االداریة اطار نظري 

المحاسبة االداریة التخطیط والرقابة
المحاسبة االداریة لتخصص نظم المعلومات المحاسبیة

المحاسبة االداریة لترسشید القرارات التخطیطیة
المحاسبة االداریة لترشید القرارات التخطیطیة
١المحاسبة االداریة مع تطبیقات بالحاسب آلي ج
المحاسبة االداریة مع تطبیقات بالحاسب اآللي

المحاسبة االداریة والسیاسات االداریة المعاصرة
المحاسبة االولیة
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المحاسبة الحكومیة

المحاسبة الحكومیة
المحاسبة الحكومیة
المحاسبة الحكومیة
المحاسبة الحكومیة

المحاسبة الحكومیة
المحاسبة الحكومیة
المحاسبة الحكومیة
المحاسبة الحكومیة
المحاسبة الحكومیة
المحاسبة الحكومیة
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المحاسبة الدولیة مع التطبیق العملي لمعاییر المحاسبة الدولیة

المحاسبة الدولیة ومعاییرھا
المحاسبة الضریبیة
المحاسبة الضریبیة
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المحاسبة الضریبیة

المحاسبة الضریبیة
المحاسبة الضریبیة

عنوان الكتاب



دار صفاء للنشر والتوزیع
دار الجامعات المصریة

دار صفاء للنشر والتوزیع
مؤسسة الشباب الجامعة

المؤلف
مؤسسة الشباب الجامعة

الدار الجامعیة
الثقافة
الثقافة

الیازوري
الیازوري

الثقافة
دار تنسیم

المكتب الجامعي
دار المطبوعات  الجامعیة

دار وائل للنشر والتوزیع
الیازوري

المكتبة الوطنیة
دار الفكر لنشر والتوزیع

المكتب الجامعي

مكتبة المجتمع العربي للنشر
والتوزیع

المكتب الجامعي الحدیث
جامعة دمشق

دار الدكتور للعلوم
الیازوري

جامعة دمشق
االمریخ
االمریخ

دار التقني للطباعة والنشر
دار المعارف

مؤسسة الشباب الجامعة
منشورات عویدات

دار المكتب الوثائق
جامعة بغداد  
الدار الجامعیة

ن.د

المكتبة الوطنیة

معھد االدارة العامة

دار النشر
2010

2009
0

1985

1983
1998
1998
2009
2010
2006
2006
2006
2008

2010
2012
1984
1989
2006

2009

2006
2010
2011
2011
2011
1999
1999
1985
1979
1982
1973

1988

1998
1989

1989

سنة النشر
ایمن حداد

فاروق عبد العال محمد
نواف محمد عباس الرماحي

عبدالحي مرعي
فاروق عبد العال محمد

عبد الحي مرعي
خیرت ضیف

محمود احمد ابراھیم
محمود احمد ابراھیم

غالب عوض الرفاعي
غالب عوض الدفاعي

حسین القاضي
رضوان محمد العناتي

محمد سمیر الصبان
محمد السید سرایا

محمد مطر
طالل الكسار

ناجي عبد مخلف السعدون
حمزة بشیر ابو عاصي

كمال الدین مصطفى
الدھراوي

سامي محمد الوقاد

محمد سمیر الصبان
اسماعیل اسماعیل
سالم محمد عبود

غالب عوض الرفاعي
اسماعیل اسماعیل

دونالد كیسو
دونالد كسو

عبد الخالق مطلك عبد القادر
محمد طاھر الشاوي
محمد الفیومي محمد

غاستون/ اندریھ دالزامس
تینو

یعقوب یوسف شونیا
صبیح الطحان

مجید جاسم الشرع
ابراھیم محسن علي طاھر

الجزراوي
ابراھیم محمد علي طاھر

الجزراوي
عبد الفتاح ابراھیم مصطفى

عبده

المؤلف
المحاسبة الضریبیة
المحاسبة القومیة
المحاسبة القومیة
المحاسبة القومیة

المحاسبة القومیة والحكومیة
المحاسبة القومیة ونظام حسابات الحكومة

المحاسبة المالیة
المحاسبة المالیة

مخرجات نظام المحاسبة المالیة(المحاسبة المالیة  )
المحاسبة المالیة االصول العلمیة والعملیة
المحاسبة المالیة االصول العلمیة والعملیة

المحاسبة المالیة المتقدمة
المحاسبة المالیة المتوسطة
المحاسبة المالیة المتوسطة

الشركات،شركات االموال،المحاسبة المالیة في شركات االشخاص
القابضة والتابعة

المحاسبة المتقدمة
المحاسبة المتقدمة

المحاسبة المتقدمة طبقا الحكام قانون الشركات العراقي
المحاسبة المتقدمة في الشركات

المحاسبة المتوسطة

المحاسبة المتوسطة

المحاسبة المتوسطة
١المحاسبة المتوسطة 

المحاسبة المتوسطة اسس وتطبیقات
المحاسبة المتوسطة االصول العلمیة والعملیة

١المحاسبة المتوسطة ج 
١المحاسبة المتوسطة ج
٢المحاسبة المتوسطة ج

المحاسبة المخزنیة
المحاسبة المخزنیة

المحاسبة المراجعة في ظل استخدام الحاسبات االلكترونیة
المحاسبة بین النظریة والتطبیق

المحاسبة عن المواد
المحاسبة في الحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة

المصارف وشركات التامین" المحاسبة في المنظمات المالیة  )
المحاسبة في النشاط االجتماعي

المحاسبة في النشاط المصرفي

المحاسبة في شركات االشخاص طبقا للنظام السعودي

عنوان الكتاب



مطابع معھد االدارة العامة
ن.د

دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

دار التقني للطباعة والنشر
مؤسسة الشباب الجامعة

المؤلف
الیازوري

الجامعة المستنصریة
الناشر العلمي والمطابع

ادارة البحوث والدراسات
معھد االدارة العامة

الدار العربیة للعلوم
معھد االدارة العامة

النھضة العربیة
دار وائل للنشر والتوزیع

الدار الجامعیة
المؤلف

معھد االدارة العامة

ن.د
ن.د

دار الجامعات المصریة
جامعة الموصل
جامعة بغداد  

دار المكتب
جامعة البصرة

دار صفاء للنشر والتوزیع
دار صفاء للنشر والتوزیع

المكتبة الوطنیة
ن.د

دار  الشروق للنشر والتوزیع
والطباعة

دار الرضا للنشر
دار الحكمة للطباعةوالنشر

دار الطلیعة للطباعة والنشر
المجدالوي للنشر

جمعیة المكتبات االردنیة
دار الحامد

دار الثقافة للطباعة والنشر
مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع

المكتبة العصریة
مؤسسة دار الكتب

دار النشر

1999
2003
2004
1986

1967
2010
1986
1999

1995
1982

2010

1980
2004
1982
1988
2011

1987
2009
1974
1984
1988
1988
1986
2012
2009
1977

1987

2000
1990
1988
1987
1982
2006
2011
2004
2009
1974

سنة النشر
عبد الفتاح ابراھیم مصطفى

نضال فارس
سلیمان حسن عطیة
سلیمان حسن عطیة

طالل الججاوي
عبد الحمید مرعي

نجم البحیري
غالب عوض الرفاعي

عبد العزیز محمد حبیب
كاریان. زافین أ

آلن شوفیلد
مجد الغزالي/ سید حسب اهللا 

عبد اهللا
شاھین عكاب سالم

علي محمد عبد الوھاب
احمد رجب عبد العال

كمال عبد العزیز النقیب
احمد رجب عبد العال
احمد رجب عبد العال

منصور عبد العزیز المعشوق

سمیر احمد عسكر
عبدالستار العلي

اسماعیل محمد ھاشم
خاشع محمود الراوي
كریم مھدي الحسناوي
ولید اسماعیل السیفو

محمد صالح عبد القادر
احمد حلمي جمعة 
احمد حلمي جمعة

صالح راشد الحدبائي
حسن محمد مكي العاملي

سامح غرابیة

جورج بركات
جالل محمد النعیمي

احسان محمد الحسني
عادل فھمي محمد بدر
مجموعة من المكتبین

محمود علي
عبد الرزاق محمد الدلیمي

نجم عبود نجم
احمد محمد ابو غنیم

صالح الدین الشیخلي

المؤلف
المحاسبة في شركات االموال
المحاسبة في شركات التأمین

المحاسبة في شركات المقاوالت
المحاسبة في شركات المقاوالت

النظام المحاسبي الموحد(المحاسبة في وحدات القطاع االشتراكي  )
المحاسبة في وحدات القطاع العام

المحاسبة نظریة وتطبیق
المحاسبھ  المالیھ

المحاصیل الصناعیة في افریقیا
المحاكاة االحصائیة الحدیثة ومحاكاة النظم ونظام المجاكاة متعددة

GPSSاالغراض
المحاكاة في التدریب االداري

المحفوظات في االجھزة الحكومیة

المخاطر المالیة
نظرة متكاملة- المدخل السلوكي في االدارة 

المدخل الكمي والسلوكي في المحاسبة االداریة
المدخل المعاصر الى  علم المحاسبة المالیة

المدخل المعاصر في المحاسبة االداریة
المدخل المعاصر في محاسبة التكالیف

المدخل المھني الدارة الموارد البشریة النموذجیة المفھوم
والرسالة وعالقات االستخدام

المدخل الى ادارة االعمال
المدخل الى ادارة المعرفة

المدخل الى اسس علم االقتصاد
المدخل الى االحصاء

المدخل الى االقتصاد الریاضي
المدخل الى االقتصاد القیاسي

المدخل الى التخطیطي الحضري واالقلیمي
المدخل الى التدقیق والتاكید

المدخل الى التدقیق والتاكید الحدیث
المدخل الى الحاسبات االلكترونیة

المدخل الى العلم والفلسفة االلھیات نظریة المعرفة
المدخل الى العلوم البیئیة

FHOTOSHOP 6.0 المدخل الى برنامج
المدخل الى دراسة العمل
المدخل الى علم االجتماع

المدخل الى علم المراسالت التجاریة والحكومیة
المدخل الى علم المكتبات

المدخل الى فن المفاوضات
المدخل الى وسائل االعالم واالتصال

المدخل الیاباني الى ادارة العملیات
المدخل الیاباني للتحسین المستمر

المدخل في ادارة االنتاج

عنوان الكتاب



المكتب الجامعي
دار وائل للنشر والتوزیع

دار المعارف
المكتبة الوطنیة

دار المكتب
مركز الخبرات المھیئة لالدارة

بیمك
ن.د

عالم الكتب
المكتب الجامعي الحدیث

المؤلف
المنظمة العربیة التنمیة االداریة

قسم البحوث  والدراسات
الجغرافیة

منشورات عویدات
المنظمة العربیة التنمیة االداریة

ھال للنشر والتوزیع
مركز التوثیق االعالمي لدول

الخلیج
الدار الجامعیة
جامعة القاھرة
الدار الجامعیة
الدار الجامعیة
الدار الجامعیة

مكتبة افاق
الدار الجامعیة

االمریخ
دار المكتب  المصریة

دار الكتاب الجامعي
الدار الجامعیة

ن.د
الیازوري

المعرفة الجامعیة
المؤسسة الجامعة والنشر

االمریخ
جامعة القاھرة

دار البراق
دار الرضا للنشر

دار   شعاع
شعاع للنشر والعلوم

دار النشر
1985
2001

1977
1988

1992
2000

1975
1971
2006
1976
2000

1982

1970
2004

2000
1985

1986
2004
2011
2006
2007
2011
2006
2005
1999
2014
2007
2013
2001

1985
2007
1985
1998
2007
2001
2008
2006

سنة النشر
محمد صالح بھجت

عبد الرسول عبد الرزاق
الموسوي

منیر محمود الوتري
عالء عبد الرزاق محمد

الرفاعي
ھالل عبود البیاتي

عبد الرحمن توفیق. د

عبد العزیز البسام
روبیف بیدلي

نبیل محمد مرسي
السید الھواري

عادل محمد زاید

خالص االشعب

جوزف الجوجي
عبلة محمود ابو عبلة

سماح امام عمر
جاسم محمد جرجیس

عبد الفتاح الصحن
منصور حامد. د

امین السید احمد لطفي
ثناء علي القباني

حسین عبید
نادر الجیران

امین السید احمد لطفي
الفین ارینز

علي ابراھیم طلبة
جیھان عبد المعز الجمال

حسین عبید
عبد الكریم الجبوري

رشید عودة

احمد طلعت البشبیشى
فرنسواز جیرو

محمد عثمان البطمة
محمد ابو العال الطحان
مصطفى محمد مشلح

جورج بركات
لجنة التالیف
ظافر محمود

المؤلف
المدخل في العمل مع الجماعات

المدخل لبحوث العملیات

المدخل لدراسة المجتمع العربي
المدخل لعلم الحاسبات االلكترونیة والبرمجة بلغة بیسك

المدخل لنظم المعلومات االداریة
المدرب الفعال

المدرسة الثانویة الشاملة
المدرسة الشملة

المدیر االستراتیجي
المدیر الفعال

مقومات نجاحھا في مواجھة(المدیرة ورائدة االعمال العربیة 
(تحدیات القرن والعشرین

المدینة العربیة التطور ، الوظائف ، البنیة والتخطیط

المذاھب االقتصادیة
المعوقات ومتطلبات النجاح في العمل(المراة العربیة العاملة

(القیادي
المراة واالدارة تنمیة المھارات االساسیة للنجاح

المراجع والخدمات المرجعیة في مراكز التوثیق والمعلومات

مدخل فلسفي تطبیقي(المراجعة  )
المراجعة االداریة

المراجعة االداریة وتقییم االداء
المراجعة الداخلیة في ظل التشغیل االلیكتروني

المراجعة المتقدمة
المراجعة بین النظریة والتطبیق
المراجعة بین النظریة والتطبیق

المراجعة مدخل متكامل
المراجعة من منظور المعاییر
المراجعة وحوكمة الشركات

المراجعھ المتقدمھ في بیئھ االعمال المعاصره
عربي- المراسالت التجاریة المعاصرة انجلیزي 

المراسالت التجاریة بین النظریة والتطبیق باللغتین العربیة
واالنجلیزیة

المراسالت والمحادثة للتجارة والسیاحة والفنادق
المراقبة االداریة وقیادة االداء

المراقبة الداخلیة في نظم الحاسبات االلیة
المراقبة الداخلیة والمراجعة في االجھزة الحكومیة

٢٠٠٥المرجع االساسي للغة البرمجة فیجول سي بالس نت 
٣المرجع التعلیمي الشامل لبرنامج  D STUDIO MAX

SPSS المرجع السریع للتحلیل االحصائي باستخدام امثلة
AUTOCAD 2006 المرجع الشامل في

عنوان الكتاب



دار الرضا للنشر
دار الرضا للنشر
دار الرضا للنشر
دار الرضا للنشر
دار الرضا للنشر

دار الرضا للنشر
الدار العربیة

دار  الكتب العلمیة
دار وائل للنشر والتوزیع

مؤسسة المعاھد الفنیة

مكتبة جریر
شعاع للنشر والعلوم

المكتب الجامعي
مجموعة النیل العربیة

المؤلف
ن.د

المنظمة العربیة التنمیة االداریة
المنظمة العربیة للعلوم االداریة

الیازوري
الیازوري
الیازوري

دار الفكر العربي
ن.د
ن.د

الدار العربیة للعلوم
مركز تطویر االداء والتنمیة

دار القلم
جامعة الموصل

الدار الدولیة لنشر والتوزیع
مكتبة االنجلو المصریة

العبیكان
دار وائل للنشر والتوزیع

الدار الجامعیة
الدار الجامعیة

المصدر الخدمة الطابعة
ن.د

الدار العربیة للعلوم
المعرفة الجامعیة

معھد االدارة العامة
المسیرة للنشر والتوزیع

والطباعة
المسیرة للنشر والتوزیع

دار النشر
2000
2001
2000
2000
2000

2000
2010
2007
2003
1984

2001
2007
2009
2008
2008
2009

1990
1987
2011
2011
2011
1986
2005
2011
2007
2009
1987
1984
1997
1976
2002
2005
2009
2009
1989
2006
2005
1989
1959
2002

2002

سنة النشر
حنان مسلم
وائل جالل
ایاد زوكار
ایاد زوكار

ھیثم البیطار

وھبي معاد
المجموعة المتحدة للتدریب

محمد كامل عبد الحافظ
احمد بن صالح عبد الحفیظ

یوسف الیاس

دیفید كون
المترجم( معن ثابت  )

محمد الصیرفي
توني براي

عثمان سلمان غیالن العبودي
لجنة من االختصاصین

ورجال االعمال
احمد ابو شیخة

ودیع كامل
صفوان المبیضین
صفوان المبیضین
صفوان المبیضین

محمود مختار احمد
طاھر منصور الغالي

طاھر محسن منصور الغالبي
احمد ابو دیة

محمد عبد الغني حسن ھالل
عب الحسن الحسیني
سعد جبار السوداني

دین آلن فوستر
زھیر حنفي علي

دیفید  مایستر
قاسم عبدالحمید

احمد ماھر
احمد ماھر

سامیة خضر صالح
احمد عاشور
احمد عاشور

محمد عاطف غیث
لجنة التخطیط القومي

مؤید الفضل

مؤید الفضل

المؤلف
COREL DRAW 9 المرجع الشامل في

MACROMEDIA FLASH 5.0 المرجع الشامل في
الجزء الثاني ecxcl 2000 المرجع الشامل في

excel 2000المرجع الشامل في
microsoft wordالمرجع الشامل لبرنامج معالجة النصوص

2000
٢٠٠٠المرجع الشامل لتعلیمات برنامج االوتوكاد 

٢٠١٠المرجع الشامل لدوال اكسیل 
٢المرجع الشامل لشرح مایا ج

المرجع العلمي لتطبیق منھج الھندرة
المرجع العملي في شرح قوانین الخدمة المدنیة واالنضباط

والتقاعد المدني
٢٠٠٠المرجع الكامل اتوكاد 

pmp المرجع الكامل في ادارة المشاریع والدلیل التعلیم المتحان
المرجع المتكامل في االدارة االلكترونیة للموارد البشریة

المرشد العلمي في تصمیم الدورات التدریبیة
المرشد العلمي في مھارات التحقیق االداري

- المرشد الواضع في المراسالت الشخصیة والتجاریة عربي
انجلیزي

المرشد الى توصیف وتصنیف الوظائف
المرشد في ادارة المستشفیات مع امثلة من العالم العربي

المركزیة والالمركزیة في تنظیم االدارة المحلیة
المركزیة والالمركزیة في تنظیم االدارة المحلیة
المركزیة والالمركزیة في تنظیم االدارة المحلیة

المسؤلیة التقصیریة للمصرف
المسؤولیة االجتماعیة واخالقیات االعمال
المسؤولیة االجتماعیة واخالقیات االعمال

المساءلة والمحاسبة
٣المسار الوظیفي واالداء والجدارة واالجور ج

المساعد في البرمجة
المساھمة الدیمقراطیة للعمال في ادارة القطاع االشتراكي

المساومة عبر الحدود
المستحدث في االدارة العلیا للمستشفیات

المستشار الموثوق
المستشار في الضریبة العامة على المبیعات

المستقبل الوظیفي
المستقبل الوظیفي

المشاركة السیاسیة للمرأة
المشاریع الدولیة لمكافحة الفساد
المشاریع الدولیة لمكافحة الفساد

المشاكل االجتماعیة والسلوك االنحرافي
المشاكل االداریة

المشاكل المحاسبیة المعاصرة

المشاكل المحاسبیة المعاصرة

عنوان الكتاب



والطباعة
مركز دراسات الوحدة العربیة

مطابع معھد االدارة العامة

المكتب العربي الحدیث
ن.د

الدار العربیة
وزارة التعلیم العالي

ام بي جي العالمیة(شركة  )
دار جلیس الزمان للنشر

والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

دار اسامة النشر و التوزیع
ن.د
ن.د

جامعة الموصل
ن.د

ن.د

ن.د

ن.د
ن.د
ن.د
ن.د

دار صفاء للنشر والتوزیع
دار صفاء للنشر والتوزیع

الجامعة المستنصریة
دار الرشید للنشر

الدار الجامعیة
الدار الجامعیة

دار   شعاع
سما للنشر والتوزیع

دار الحامد للنشر والتوزیع
دار الحامد للنشر والتوزیع

مركز الكتب االردني
الجامعة المستنصریة

دار جون وایلي وابنائة

ن.د

الدار العربیة للعلوم
بمیك

دار النشر

1979
1982

1983
2007
1981
1990
2017
2011

2009
2005
2010
1981
1971
2005

1981

1981

1974
1979
2003
2003
2011
2011
1978
1981
1985
1988
2001
2013
2011
2011
1998
1984
1980

1986

1999
2007

سنة النشر

جالل احمد امین
ابو/ محمد نور الدین سید 

زید
عبد اهللا غانم

محمود حسین الوادي
شعبان عبد العزیز خلیفة

فرید برویر
نقابة المحاسبین والمدققین

فارس جمیل الصوفي

حسین ذنون علي البیاتي
حسین علي البیاتي
جمال عبد الناصر

احمد الشریاحي
جونتر كراك

محمد عبدالحسین
المنظمة العربیة للعلوم

االداریة
المنظمة العربیة للعلوم

االداریة
المنظمة العربیة للعلوم

االداریة
مجلس التخطیط

جامعة الدول العربیة
عامر ابراھیم قندیلي

عامر ابراھیم قندیلجي
محمود حسین الوادي
محمود حسین الوادي

عامر ابراھیم القندیلجي
عامر ابراھیم قندیلجي

اسماعیل ابراھیم جمعة
عبد الحي مرعي

رویده عبد العزیز: ترجمة 
ابراھیم الفقي 

احمد یوسف عریقات
احمد یوسف عریقات

فؤاد الشیخ سالم
تشارلز ھكس

ھنري ھـ/ ابراھیم عباس نتو 
البرز .

مھدي حسن زویلف

براین فینش
جیفن كیندي

المؤلف

المشرق العربي والغرب
المشكالت االنسانیة لموظفي الحفظ في االجھزة الحكومیة

المشكلة االقتصادیة ونظریة االجور واالسعار في االسالم
المصارف االسالمیة

المصغرات الفلمیة في المكتبات ومراكز المعلومات
المعادالت التفاضلیة االعتیادیة

(IFRS) المعاییر الدولیة للتقریر المالي
المعاییر المحاسبیة الدولیة

المعاییر المعتمدة في اقامة وادارة المستشفیات
المعاییر المعتمدة في اقامة وادارة المستشفیات

المعجم االقتصادي
المعجم االقتصادي االسالمي

المعجم االلماني العربي
المعجم الطائي

١المعجم العربي الموحد ج

المعجم العربي الموحد لمصطلحات الحاسبات االلكترونیة

المعجم العربي الموحد لمصطلحات الحاسبات االلكترونیة

المعجم المفھرس للمعاھدات واالتفاقیات والبروتوكوالت
المعجم الموحد للمصطلحات العلمیة في مراحل التعلیم العام

المعجم الموسوعي لتكنولوجیا المعلومات واالنترنیت
المعجم الموسوعي لتكنولوجیا المعلومات واالنترنیت

المعرفة واالدارة االلكترونیة
المعرفة واالدارة االلكترونیة

المعلومات الصحفیة وتنظیمھا االرشیف الصحفي
المعلومات الصحفیة وتوثیقھا

المعلومات المحاسبیة واالسالیب الكمیة
المعلومات المحاسبیة وبحوث العملیات

المفاتیح العشرة للتوسیق الناجح
المفاتیح العشرة للنجاح

المفاھیم االداریة االساسیة
المفاھیم االداریة االساسیة النظریة والتطبیق

المفاھیم االداریة الحدیثة
المفاھیم االساسیة في تصمیم التجارب

المفاھیم االساسیة في علم االدارة

المفاھیم الحدیثة في ادارة شؤون الموظفین في المملكة العربیة
السعودیة

المفاوضة على صفقة افضل
المفاوضون الناجحون

عنوان الكتاب



بمیك
دار المطبوعات الجدیدة

ن.د
دار الثور للصحافة والنشر

دار العلم للمالیین
دار وائل للنشر والتوزیع

مكتبة لبنان
المكتبة الوطنیة

دار الجبل للطباعة
مركز البحوث

وكالة المطبوعات
دار جریر

جامعة البصرة
دار الجامعات المصریة
دار الجامعات المصریة

مركز البحوث
ن.د

دار الكشاف للنشر والتوزیع
 دار االحمدي للنشر

اثراء للنشر والتوزیع
المؤسسة الحدیثة للكتاب

مركز الخبرات المھیئة لالدارة
بیمك

مركز البحوث
ن.د
ن.د

دار وائل للنشر والتوزیع
دار الطلیعة

العبیكان
الدار الجامعیة

المكتبة العصریة

دار المسیرة للنشر والتوزیع
ن.د

دار وائل للنشر والتوزیع
دار الرضوان

المسیرة للنشر والتوزیع
والطباعة

مركز الخبرات المھیئة لالدارة
بیمك

ن.د
جامعة الملك سعود

مركز الخبرات المھیئة لالدارة
بیمك

دار النشر
2009
1972
1977
1977
1979
2008
2007
1985
1972
1983
1982
2011
1983
1977
1977
2001
2001
2005
2004
2010
2013
2006

2001
1985
2004
2009
1982
2003
2008
2007

2010
2006

2001
2014
2009

2000

2012
2011
2005

سنة النشر
جیفیز كینیدي

محمد نبیل جامع
فؤاد مرسي
فؤاد مرسي

حسین صعب
غازي خالد ابو عرابي

یورك بریس
عامر ابراھیم قندیلجي

احمد بدر
الس ماونت

فؤاد محمد الصقار
زغدار احمد
بارون. روبرت س

علي عبد المعطي محمد
علي عبد المعطي

مارش. جیمس جي
ھال. ریتشارد ھـ 

عبد الرحمن منیر غندور
عاكف یوسف صوفان

ریاض صالح ابو  العطا
رعد نزیة

عبد الرحمن توفیق. د

ھال. رتشارد ھـ 
محمد بھجت جاد اهللا كشك

ماجكین شولتز
وائل محمد صبحي ادریس

محمد عابد الجابري
ریدنغ. جون سي

حمدي عبدالعظیم
محمود السید الناغي

عبد الرحمن الھاشمي
فائزة-عبدالرحمن الھاشمي

محمد العزاوي
عمر وصفي عقیلي
ھیثم علي حجازي

بالل خلف السكارنھ

عبد الرحمن توفیق. د

احمد حسن خمیس
عبد اللطیف بن دبیان العوفي
خبراء مركز الخبرة المھنیة

المؤلف
المفاوضون الناجحون

المفتتح في علم المجتمع
المفھوم المادي للتنمیة االقتصادیة
المفھوم المادي للتنمیة االقتصادیة
المقارة المستقبلیة لالنماء العربي

المقاولة من الباطن في ضوء احكام القضاء والتشریع
المقبالت الشخصیة الناجحة

المكتبات الجامعیة
المكتبات المتخصصة

المكتبات المتخصصة ومراكز المعلومات
المالمح االقتصادیة للدول النامیة

المنافسة التنافسیة والبدائل االستراتیجیة
المنطق الرقمي وعمل الحاسبة االلكترونیة

المنطق ومناھج البحث العلمي
المنطق ومناھج البحث العلمي

المنظمات
ھیاكلھا ، عملیاتھا ومخرجاتھا( المنظمات   )

المنظمات االسالمیة غیر حكومیة
المنظمات االقلیمیة والدولیة

المنظمات الدولیة
المنظمات الدولیة واالقلیمیة

المنظمات المعلمة

المنظمات ھیاكلھا ، عملیاتھا ومخرجاتھا
المنظمات واسس اداراتھا

الھویة، السمعة والعالمة التجاریة للشركة(المنظمة المعبرة   )
المنظور االستراتیجي لبطاقة التقییم المتوازن

المنھاج التجریبي وتطور الفكر العلمي
المنھج الرادیكالي في ادارة المشروعات
المنھج العلمي في ادارة الجودة الشاملة

المنھج المحاسبي في شركات االشخاص االسس العلمیة واطار
التطبیق

المنھج واالقتصاد المعرفي
المنھج واالقتصاد المعرفي

وجھة نظر(المنھجیة المتكاملة الدارة الجودة  )
المنھجیة المتكاملة الدارة المعرفة في المنظمات

المھارات االداریة

ومھارات التعامل مع االخرین(المھارات االداریة    )

photoshop cs5 المھارات االساسیة
المھارات االساسیة في االتصال والتواصل

المھارات االستراتیجیة للقیادات االداریة

عنوان الكتاب



ن.د

بمیك

بمیك
دار الخلیج للنشر والتوزیع
دار الخلیج للنشر والتوزیع

ن.د
ن.د
ن.د

الدار الجامعیة
الدار الجامعیة
الدار الجامعیة
الدار الجامعیة

دار النھضة العربیة
ن.د

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

وكالة المطبوعات
دار المكتب

الدار الجامعیة
مركز االمارات للدراسات

والبحوث االستراتیجیة
دار الرشید للنشر

دار الرشید للنشر

دار االوائل للنشر
ن.د

دار المریخ اللنشر
دار المریخ اللنشر

الدار الجامعیة
ن.د

مؤسسة الشباب الجامعة
المكتبة الوطنیة

دار القلم
الیازوري

دار الفكر العربي
ن.د

الثقافة
الثقافة

دار االفاق الجدیدة
دار الفكر لنشر والتوزیع

ن.د
المكتبة الوطنیة

دار النشر
2005

2006

2005
2005
2005
2012
2012
2012
2008
1979
1989
-   

1973
1979
1979
1981
1982
1982
2006
2009

1980

1980

2002
1979
1983
1983
2005
2005
1986
1999

2002
1956
1979
1986
1980
1983
2012

1982

سنة النشر
خبراء مركز الخبرات المھنیة

لالدارة
مركز الخبرات المھنیة

لالدارة
بمیك

حسین احمد الطراونة
حسین احمد الطراونھ

احمد حسن خمیس
احمد حسن خمیس
احمد حسن خمیس

فرید النجار. د
حسن السید احمد ابو العینین

كامل بكري
حسن سید احمد ابو العینین
محمد صفي الدین وآخرون
محمد ازھر سعید السماك

خالص االشعب
احمد حبیب رسول

احسان محمد احسان
احسان محمد الحسن

مصطفى محمود ابو بكر
مركز االمارات للدراسات

والبحوث االستراتیجیة
علي عبد محمد سعید الراوي

علي عبد محمد سعید الراوي

حسن عبد القادر صالح
علي محمود عبد الرحیم

عبد العزیز محمود االمام
عبد العزیز محمود االمام

طارق عبد العال. د
عنان محسن ضاھر

عبد الحي مرعي
مجید عبد جعفر الكرخي

عبد المقصود حماد
محمد صبحي ابو صالح

محمد علي رسالن
منیر البعلبكي

عبد التواب شرف الدین
صالح قنصوة

معن خلیل عمر
فتحي عبد الرحمن جروان

خیرت ضیف
السعید السید شلبي

المؤلف
المھارات االستراتیجیة للقیادات االداریة

المھارات التخصصیة للمدیر  المالي

المھارات الحدیثة للتنافس في االسواق
المھارات القیادیة والسلوكیة في االدارة
المھارات القیادیھ والسلوكیھ في االدارة

photoshop cs5 المھارات المتقدمة
oracle developer المھام االساسیة

oracle develper المھام المتقدمة
المھن االداریة

الموارد االقتصادیة
الموارد االقتصادیة
الموارد االقتصادیة
الموارد االقتصادیة
الموارد االقتصادیة
الموارد االقتصادیة

٢الموارد االقتصادیة ج
الموارد البشریة
الموارد البشریة
الموارد البشریة

الموارد البشریة والتنمیة في الخلیج العربي

الموارد المالیة النفطیة العربیة وامكانیات االستثمار في الوطن
العربي

الموارد المالیة النفطیة العربیة وامكانیات االستثمار في الوطن
العربي

الموارد وتنمیتھا اسس وتطبیقات على الوطن العربي
الموازنات التخطیطیة

الموازنات التخطیطیة كأداة للرقابة
الموازنات التخطیطیة كأداة للرقابة

الموازنات التقدیریة
الموازنات العامة في الدول العربیة

الموازنة التخطیطیة في النظام المحاسبي الموحد
الموازنة العامة للدولة

المواصفات القیاسیة ورقابة جودة االنتاج المیكوفیلمي
الموجز في الطرق االحصائیة

الموجز في شرح قوانین موظفي الحكومة
عربي- انكلیزي(المورد )

الوثائق والمكتبات/ الموسوعة العربیة 
الموضوعیة في العلوم االنسانیة

الموضوعیة والتحلیل في البحث االجتماعي
الموھبة والتفوق واالبداع

الموازنات التخطیطیة( المیزانیات التقدیریة   )
المیكروفیلم المفھوم العلمي للتوثیق والتسجیل المیكروفیلمي

عنوان الكتاب



دار الرشید للنشر
المؤسسة الجامعة والنشر

ھال للنشر والتوزیع
بیت االفكار الدولیة

دار صفاء للنشر والتوزیع
دار صفاء للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

ن.د
دار الكتاب الحدیث

دار الرشید للنشر
ن.د

دیوان الرقابة المالیة
دیوان الرقابة المالیة
دیوان الرقابة المالیة

ن.د
ن.د

ن.د

مركز التجارة الدولیة

ن.د
دیوان الرقابة المالیة

ن.د
دار دجلة للنشر والتوزیع

ن.د

مكتبة المخار للنشر والتوزیع
جامعة عین شمس

منشأة المعارف
جامعة بغداد  

منشاة المصارف
ن.د

ن.د

المؤلف
دار الكتب الجامعیة

مؤسسة المعاھد الفنیة
دار المسیرة

دار الجبل للطباعة
دار الحریة

الدار الجامعیة
ن.د

دار النشر
1982
1988
2008
1997
2010
2011
2003
1979
2011

1980
2011
1985
1974
1978
1974
1981

1978

1992

1992
1990
1972
2008
1980

1972
2000
2005

0
1984

1984

1970
1986
1973
2004
1972
1973
1983
1971

سنة النشر
صبیح الحافظ

غیران. ج 
ماحي الحكیم

كارول تركنجتون
ربحي مصطفى علیان

احمد نافع المدادحة
محمد بالل الزعبي
فائق عبد الرسول
خالد عبد العظیم

خالد لفتھ شاكر
دیوان الرقابة المالیة
دیوان الرقابة المالیة

صاحب حمید المستوفي
عبد الرزاق خالد الحیالي
صاحب حمید المستوفي
اللجنة الرئیسیة للنظام

المحاسبي الموحد
/ عبد الرزاق خالد الحیالي

لویس شكوري دالتو
لجنة النظام المحاسبي 

الموحد
وزارة المالیة

دیوان الرقابة المالیة
صاحب حمید المستوفي

اسامة رشید سلمان زنكنة
نعیم دھمش

سامي خلیل
محمد ابراھیم دكروري

علي یوسف خلیفة
یحیى غني النجار

عبد الكریم صادق بركات
عبد الوھاب عبد الرزاق

التحافي
عبد الوھاب عبد الرزاق

التحافي
محمود محمد الحبیب

ھانس كلس
عبد الغني نصیف جاسم

طالل ناظم الزھیري
احمد حامد افندي

شمران حمادي
یونس احمد البطریق

علي عباس عباد

المؤلف
المیكروفیلم وعصر انفجار المعلومات

المیكرومعلوماتیة االداریة
الناس واالتكیت
النجاح بال توتر

النشر االلكتروني
النشر االلكتروني وحمایة المعلومات

spss النظام االحصائي
النظام االقتصادي الدولي الجدید

النظام العالمي المصالح االقتصادیة والسیاسة والتوجھات
االستراتیجیة

النظام القانوني للتعاونیات في العراق
النظام المحاسبي الموحد
النظام المحاسبي الموحد
النظام المحاسبي الموحد
النظام المحاسبي الموحد
النظام المحاسبي الموحد

١النظام المحاسبي الموحد ج

النظام المحاسبي الموحد في الوحدات االقتصادیة العاملة في
النشاط الزراعي

١النظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التامین ج

١النظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التامین ج
(١النظام المحاسبي الموحد ملحق )

النظام المحاسبي الموحد والمعالجة الدفتریة الحسابیة
النظام المحاسبي في الوحدات الحكومیة ومجاالت تطویره

النظریات واالسس المحاسبیة ومدى تطبیقھا في المحاسبة
الحكومیة

النظریة االقتصادیة
المبادىء واالسس(النظریة االقتصادیة  )

النظریة االقتصادیة التحلیل االقتصادي الجزئي
النظریة االقتصادیة والبلدان النامیة

النظریة الضریبیة
النظریة العامة لواجبات وحقوق العاملین في الدولة

النظریة العامة لواجبات وحقوق العاملین في الدولة

النظریة الكینریة
النظریة المحضة في القانون

النظریة والتطبیق في ادارة المخازن
النظم االلیة السترجاع المعلومات

النظم الحكومیة المقارنة
النظم السیاسیة
النظم الضریبیة

النظم الضریبیة المقارنة

عنوان الكتاب



جامعة الموصل
دار وائل للنشر والتوزیع

الدار الجامعیة
دار المكتب الوثائق
دار المكتب الوثائق
وكالة المطبوعات
وكالة المطبوعات

الدار الجامعیة
دار واسط

ن.د
الكاظمة لنشر

ن.د
مركز دراسات الوحدة العربیة

جامعة بغداد  
دار الجامعات المصریة

المسیرة للنشر والتوزیع
والطباعة
االمریخ

الدار الجامعیة
جامعة الموصل

المجدالوي للنشر
دار الحامد

دار وائل للنشر والتوزیع
الدار الجامعیة

شعاع للنشر والعلوم
دار االفاق الجدیدة
دار االفاق الجدیدة

ن.د
وكالة المطبوعات

دار الحامد
دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

الدار العربیة للعلوم
جامعة بغداد  
االمم المتحدة

المجدالوي للنشر

دار وائل للنشر والتوزیع
مكتبة الذاكرة

دار الرایة للنشر والتوزیع
دار الحامد

دار الراتب الجامعیة
ن.د
ن.د

دار النشر
1988
2003
1985
1991
1991
1977
1977
1988
1989
1981
1985
1979
1979
1980
1978
2002

1996
1985
1988
1999
2004
2008
1984
2007
1966
1966

1980
2001
2006
2003
2006
2001
1976
1985
2000

2011
2014
2011
2006
2000
1985
1987

سنة النشر
مقداد احمد الجلیلى

محمد مطر
خیرت ضیف

عادل محمد الحسون
عادل محمد الحسون

فرید راغب النجار
فرید راغب النجار

علي احمد ابو الحسن
علي كمال

ولید خدوري/ وھبي البوري 
علي احمد عفیف

جورج طعمھ
محمود عبد الفضیل
احمد حبیب رسول

صبحي تادرس قریصة
جمال اخریس

توماس مایر
عبد المنعم محمد مبارك

ناظم محمد نوري الشمري
عقیل جاسم عبداهللا

عبد المنعم السید علي
اكرم حداد

السید عبد المقصود دبیان
لجنة التالیف والترجمة

سیمون كوزنتس
سیمون كوزنش

عباس علي التمیمي
اسحاق یعقوب القطب
عبد المعطي العساف
رضوان حلوة حنان
رضوان حلوه حنان
رضوان حلوه حنان

جویل سكمامبري
ریاض ابراھیم السعدي

االمم المتحدة
محمد رشید الفیل

عبد الرزاق محمد الدلیمي
سعد علي حمود العنزي
زاھر عبد الرحیم عاطف

حسین محمد حریم
انیس حبلي

سلیم علي الوردي
ترجمة؛سلیم علي الوردي

المؤلف
النظم المحاسبیة

النظم المحاسبیة المتخصصة وتطبیقاتھا العملیة
النظم المحاسبیة الموحدة

١النظم المحاسبیة ج
١النظم المحاسبیة ج

النظم والعملیات االداریة والتنظیمیة
النظم والعملیات االداریة والتنظیمیة

النظم والمشكالت المحاسبیة المعاصرة
النفس انفعاالتھا وامراضھا وعالجھا

النفط في العالقات العامة والدولة
النفط والتنمیة الصناعیة في الوطن العربي

النفط والعالقات الدولیة
النفط والوحدة العربیة
النقل والتجارة الدولیة

النقود والبنوك
النقود والبنوك

النقود والبنوك واالقتصاد
النقود والصیرفة والسیاسات النقدیة

النقود والمصارف
النقود والمصارف

النقود والمصارف واالسواق المالیة
النقود والمصاریف

النماذج الكمیة في المحاسبة االداریة
AUTOCAD النمذجة ثالثیة االبعاد

النمو االقتصادي الحدیث
النمو االقتصادي الحدیث

النمو الصناعي في محافظتي البصرة ونینوى
النمو والتخطیط الحضري في دول الخلیج العربي

النموذج المتكامل لدراسة االدارة العامةذ
النموذج المحاسبي المعاصر
النموذج المحاسبي المعاصر
النموذج المحاسبي المعاصر

اسرار وحلول لحمایة الشبكات( الھاكرز القرصنة تحت االضواء  )
١٩٤٧-١٩٦٥الھجرة الداخلیة لسكان في العراق 

الھجرة الدولیة في العالم العربي
الھجرة وھجرة الكفاءات العلمیة العربیة والخبرات الفنیة او النقل

المعاكس للتكنلوجي
الھندسة البشریة والعالقات العامة

الھندسة المالیة لالعمال االستتراتیجیة
الھیكل التنظیمي للمنظمة الھندرة
الھیكل التنظیمي واجراءات العمل

الوب لرجال االعمال
اصدار شركة التامین السویسریة/ الوجیز في اعادة التامین العام 

الوجیز في اعادة التامین العام اصدار شركة التامین السویسریة

عنوان الكتاب



الدار السعودیة
المكتبة االداریة
المكتبة االداریة

دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

دار الكتاب العربي
ن.د

جامعة بغداد  
دار االرشاد

الثقافة
المؤلف

دار الطلیعة للطباعة والنشر
دار الطلیعة للطباعة والنشر

مكتبة النھضة
ن.د

مؤسسة الرسالة
دار النھضة العربیة

الثقافة
دار الراتب الجامعیة

الیازوري
الدار الدولیة للنشر والتوزیع

منشورات عویدات
ن.د

النھضة العربیة
دار الفجر للنشر والتوزیع

ن.د
المجدالوي للنشر
دار الرشید للنشر

ن.د

دار الرضا للنشر
دار الحامد

بیت االفكار الدولیة
مركز الخبرات المھیئة لالدارة

دار الراتب الجامعیة
مركز دراسات الوحدة العربیة

المكتبة الوطنیة
المكتب الجامعي الحدیث

الدار العربیة للعلوم

الدار العربیة للعلوم
دار صفاء للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع
المسیرة للنشر والتوزیع

دار النشر
1984
1995
1997

2003
2006
2009
1990
1980
1969
1983
1988
1980
1980
1988

1981
1982
2004
1984
2013
1994
1973
1986
1991
2011
1986
2002
1982
1985

2000
2005
1998
2013

0
1983
1984

0
2002

2003
2002
2002
2005

سنة النشر
محمد مھنا العلي

حسن الحلبي
حسن الحلبي

علي خطار شطناوي
خالد ابراھیم
جون مدلتون

منیر محمود الوتري
عبد المجید الحكیم

محمود شیت خطاب
رشدي لبیب

محمد علي السید
احمد عباده سرحان

محمد علي االعرجي
مصطفى بدران

بشیر عبد الرحیم
زیاد حمدان

احمد خیري محمد كاظم
عبد الكریم علوان
حسن رجب السید

نجم عبداهللا العزاوي
مایكل رنر

لوران بالن
فوزي حبیش
فوزي حبش

محمد عبد ة حافظ
قصي  رشید

یاسر عبد الكریم الحوراني
عبداهللا سلوم السامرائي
عبد االمیر رحیمھ العبود

ایاد زوكار
عوض حاج علي احمد

بوب ونستن
طارق الیاس

فاروق حسین
ابراھیم سعد الدین

منذر الشاوي
انور طلبھ

ایفان كاالھان

ماري میلھولون
مسعود عمر نصرو

محمد عبد الوھاب العزاوي
زیاد القاضي

المؤلف
الوجیز في االدارة العامة

    تكوین االدارة اللبنانیة١الوجیز في االدارة العامة ج
النظریة العامة(االصالح االداري ٤ : الوجیز في االدارة العامة ج

(تجارب مختارة -
الوجیز في القانون االداري
الوجیز في القانون التجاري

الوجیز في المؤسسات
٢الوجیز في المصطلحات القانونیة والتجاریة ج

الوجیز في نظریة االلتزام في القانون المدني العراقي
الوحدة العسكریة العربیة

الوسائط التعلیمیة
الوسائل اتعلیمیة وتكنولوجیا التعلیم

الوسائل التطبیقیة في الطرق االحصائیة
الوسائل التطبیقیة في الطرق االحصائیة

الوسائل التعلیمیة
اعدادھا وطرق استخدامھا: الوسائل التعلیمیة 
مبادئھا وتطبیقھا: الوسائل التعلیمیة 

الوسائل التعلیمیة والمنھج
الوسیط في القانون الدولي العام الكتاب الثالث حقوق االنسان

الوسیط في ھندسة االنتاج
الوظائف االستراتیجیة في ادارة الموارد البشریة

الوظائف في نظام اقتصاد متواصل
الوظیفة العامة

الوظیفة العامة وادارة شؤون الموظفین
الوظیفة العامة وادارة شؤون الموظفین

الوظیفة بین واجباتھا ومواصفات شاغلھا
الوقایة من االشعاع والتلوث

الوقف والتنمیھ في االردن
الوالیات المتحدة االمریكیة والموامرة على االمة العربیة

العالقات االقتصادیة مع/ الواقع الراھن / تجربة التطویر / الیابان 
الخلیج العربي

excel 2000 امثلة وحاالت عملیة
امنیة المعلومات وتقنیات التشفیر

انا اكره مدیري
انت المدیر االن

انترانت واحدث ماكتب عنھا
انتقال العمالة العربیة

انحراف النظام البرلماني في العراق
انحالل العقود

access 2002 visual انشاء تطبیقات قواعد البیانات في
basic

انشاء صفحات الوب
انشاء وتطویر وادارة مواقع االنترنت

انظمة ادارة الجودة البیئیة
انظمة التشغیل

عنوان الكتاب



والطباعة
النھضة العربیة

دار التعلیم الجامعي
جامعة بغداد  

المعھد العربي للتخطیط

المعھد العربي للتخطیط
العكییكان

عالم الكتب
ن.د

دار المطبوعات  الجامعیة
دار الراتب الجامعیة
دار الراتب الجامعیة

ن.د
دار المجتمع العربي للنشر

والتوزیع
الفاروق

دار دجلة للنشر والتوزیع
سما للنشر والتوزیع

مطابع الھیئة المصریة العامة
للمكاتب

دار الراتب الجامعیة
معھد االدارة العامة

ن.د
دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

معھد االدارة العامة

دار العلوم الحدیثة
مكتبة الذاكرة

المكتبة الوطنیة
دار كجروھیل
الدار الجامعیة

دار الجامعات المصریة
مكتبة النھضة
مكتبة النھضة

الجامعة التكنولوجیة
المجدالوي للنشر

دار الفكر الجامعي
دار الجامعات المصریة

مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع
مدیریة دار الكتب

دار المسیرة للنشر والتوزیع
معھد االدارة العامة

دار النشر

1985
2013
1982
1980

1980
2005

1979
1989
1998
1998
2003
2008

2002
2009
2013
2000

1999
1980
1976
2003
2006
2003
1980

1977
2010
2000
1988
2008
1976
1974
1974
1985
1983
2005

2004
1975
1997
1981

سنة النشر

حمدي مصطفى المعاز
محمد عبد الغني

خلیل اسماعیل محمد
المعھد العربي للتخطیط

المعھد العربي للتخطیط
یاسر العیتي
جمال حمدان
عارف دلیلھ

امینھ مصطفى النمر
محمد جمال احمد قبیعة
محمد جمال احمد قبیعة

جورج اومورا
یاسر صادق مطیع

ادورد ویلیت
اسماعیل القزاز

ابراھیم الفقي
فوزي منصور

انیس حبلي
معھد االدارة العامة
سمیر محمد حسین

محمد بیدات
ناجي معال

محمد عبیدات
معھد االدارة العامة

علي عبد السالم العزاوي
حامد سعد نور الشمرتي

خالد حسین احمد
ریتشارد برونسون
عبد المقصود دبیان

محمد الحناوي
علي عبد السالم المعزاوي
علي عبد السالم العزاوي

مازن بكر عادل
فؤاد الشیخ سالم

محمود علي متولي. د
محمد سلیمان ھدیل

محمود العبیدي
حسن عبداللة ابو ركبة

حسن علي مشرقي
معھد االدارة العامة

المؤلف

انظمة الرقابة الحدیثة في منشآت االعمال
انظمة قیاس التكالیف

انماط االستیطان الریفي في العراق
١٩٦٠انماط التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في الوطن العربي  -

1975
٢ج١-  ج١٩٦٠-١٩٧٥انماط التنمیة في الوطن العربي 

انماط النجاح في التجارة واالدارة
انماط من البیئات

اھم التطورات في نظریة القیمة والسعر
اوامر االداء في مصر الدول العربیة واالجنبیة

١٤اوتوكاد 
١٤اوتوكاد 
٢٠٠٤اوتوكاد 
٩اوراكل  i

اوفیس اكس بي
٩٠٠١، ٢٠٠٨ایزو   iso التطبیق العملي للمواصفھ.

ایقظ قدراتك واصنع مستقبلك
عن االقتصاد واالمن القومي" ربع ساعة دفاعا٠٠باق من الزمن 

٢٠٠٠باوربوینت 
بحث ندوة تخطیط  القوى العاملة المنعقدة في الریاض

االسس والمبادئ- بحوث االعالم 
بحوث التسویق
بحوث التسویق

التطبیقات- بحوث التسویق االسس المراحل
بحوث الحلقة العلمیة حول الوسائل والطرق المتبعة في اتخاذ

القرارات
بحوث العملیات
بحوث العملیات

بحوث العملیات اسس ومبادىء
بحوث العملیات سلسلة ملخصات شؤم نظریات ومسائل

بحوث العملیات في المحاسبة
بحوث العملیات في مجال االدارة
بحوث العملیات في مجال االنتاج

بحوث العملیات في مجال االنتاج والتخزین والنقل
بحوث العملیات لالدارة الھندسیة

بحوث العملیات نظریة وتطبیق
بحوث العملیات واالحصاء

بحوث العملیات وتطبیقاتا في قطاع النقل البحري
بحوث العملیات وتطبیقاتھا في ادارة االعمال
بحوث العملیات وتطبیقاتھا في مجال االدارة

تحلیل كمي في االدارة-بحوث العملیات
بحوث ندوة دور تكنولوجیا الكومبیوتر في االدارة العامة

عنوان الكتاب



مركز البحوث
النھضة العربیة

دار الشؤون لثقافة العامة
معھد االدارة العامة
الدار العربیة للعلوم
الدار العربیة للعلوم
الدار العربیة للعلوم

وكالة المطبوعات
المكتبة الوطنیة

وزارة التعلیم العالي
دار وائل للنشر والتوزیع

الدار العربیة للعلوم
الدار العربیة للعلوم
الدار العربیة للعلوم
دار  الكتب العلمیة

شعاع للنشر والعلوم
دار   شعاع

مكتبة المجمع العربي للنشر و
التوزیع

دار الراتب الجامعیة
دار الراتب العلمیة

المؤسسة العربیة الدراسات
والنشر

المؤسسة العربیة الدراسات
والنشر

ن.د

ن.د
ن.د

دار الرضا للنشر
مركز التوثیق والمعلومات

مجد المؤسسة الجامعیة
للدراسات

الدار العربیة للعلوم
دار واسط
دار واسط

دار الرضا للنشر
المعھد القومي للتخطیط
دار المطبوعات الجدیدة

ن.د
دار الرشید للنشر

ن.د

دار النشر
1981
1981
1987
1406
2000
1999
2000
1990
1983

1981
2011
2000
2000
2000
2009
2004
2005
2010

1993
2000

1982

1984

1973

1984
1986
2000
1987
2000

2000
1985
1985

2000
1982
1989

0
1982
1982

سنة النشر
معھد االدارة العامة

سید خیراهللا
م اونیل.و

معھد االدارة العامة
دیفید سكیبا
ایفانز. نیكوالس د

جفري ریشتر
مكي ھادي جواد

عبد المطلب ابراھیم الشیخ
احمد

رضا جاد جرجس
ناصر حسین المفرجي

كراوش. مات ج 
كراوش.مات ج

جفري ریشتر
ھاني عبد النبي

عمار موسى
جمال بطیخ

زیاد عبد الكریم القاضي

محمد جمال احمد قبیعة
رانیة عثمان المشارقة

حسین آغا

حسین آغا

بھنام یونان بطرس

باقر أمین الورد
لیوا وینھایم

مھیب النقري
محمود احمد اتیم

ویز. دونالد ھـ 

جاك ستیرم
عامر ابراھیم قندیلجي
عامر ابراھیم قندیلجي

مھیب النقري
كمال عسكر

زكي محمد اسماعیل
خلیل ابراھیم الخالد

خالد محسن محمود الراوي
السید عبد الرزاق الحسني

المؤلف
بحوث ندوة نظم المعلومات والمیكروفیلم

بحوث نفسیة وتربویة
بدایات علم النفس الحدیث

برامج تنمیة االدارة العلیا في خمسة وعشرین االھداف والنتائج
ADO برمجة

microsoft visual interdev6.0 برمجة
WINDOWS 2000 برمجة التطبیقات من جانب الملقم

برمجة الحاسبات االلكترونیة
برمجة الحاسبات االلكترونیة بلغة الفورتران

IV... برمجة الحاسبات االلكترونیة بلغة الفورتران
برمجة الفیجوال بیسك والوسائط المتعددة

com , asp برمجة الوب مع
COMوASPبرمجة الوب معِ 

WINDOWS 2000 برمجة تطبیقات من جانب الملقم
SOL SERVER 2005-2008 برمجة قواعد البیانات

#C برمجة قواعد البیانات باستخدام
Oracle- Java برمجة قواعد البیانات باستخدام

برمجة مواقع الویب

turbo pascal 6.0 برمجة واستخدام توریو باسكال
spss 7.5  (under) برنامج التحلیل االحصائي

windows98
بعض مسائل االقتصادیة في االقطار العربیة

بعض مسائل النفط والطاقة

بعض مالحظات في عرض وتحلیل تمویل االستثمارات وباالخص
التمویل الصناعي وامكانیة تطویره في العراق
بغداد ، خلفاؤھا ، والتھا ، ملوكھا ، رؤساؤھا

بالد ما بین النھرین
oracle developer بناء التطبیقات باستخدام

بناء المكانز وتطویرھا
بناء عالقات افضل في العمل

sql server 7.0 بنوك البیانات بواسطة
بنوك المعلومات االلیة وشبكاتھا
بنوك المعلومات االلیة وشبكاتھا

مكوناتھا،مستلزماتھا،تعریبھا،نماذج عربیة واجنبیة
بنیة حاسوبك الشخصي

بیئة نشأة وتطور المشروعات الصناعیة في الدول العربیة
بین العلوم االجتماعیة والسلوكیة
تأریخ احكام االراضي في العراق

تأریخ الطبقة العاملة في القطر العراقي
تأریخ العراق السیاسي الحدیث

عنوان الكتاب



المكتبة الوطنیة
دار القلم

المكتب الجامعي الحدیث
مركز الكتب الثقافیة

دار منشورات عویدات
جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة
الجامعة المستنصریة

المكتبة الوطنیة
ن.د

دار الكتاب العربي
ن.د

بمیك
حورس الدولیة

منشورات زین الحقوقیة
المركز المصري لتبسیط للعلوم

المنظمة العربیة التنمیة االداریة

المنظمة العربیة التنمیة االداریة
عالم الكتب

المركز المصري لتبسیط للعلوم
معھد االدارة العامة
معھد االدارة العامة
دار الفكر الجامعي

ن.د

مركز الخبرات المھیئة لالدارة
المجدالوي للنشر

مكتبة الملك فھد الوطنیة
الیازوري
الیازوري

اكادیمیا انترناشیونال
ن.د

دار الدكتور للعلوم
الفاروق

دار المسیرة للنشر والتوزیع
دار جریر

دار صفاء للنشر والتوزیع
معھد االدارة العامة

الدار العربیة
دار الحامد

معھد االدارة العامة
مكتبة المجتمع العربي للنشر

والتوزیع

دار النشر
1984

0
0

1983
1984
1984

1979
1979
1979
2010
1968
2009
2007
2008
2011
2012
2002

2004
2005
2010
2004
1985
2005
2010

2006
2005
2006
2011
2011
2000
2004
2008
2003
2006
2006
2005
2001
1988
2005
2009

0

سنة النشر
علي شاكر علي

یوسف كرم
اسماعیل شرف

عبد الرزاق الحسني
غاستون بوتول

داود سلمان عبد علي
العزاوي

عدنان عباس علي
عدنان عباس علي
عدنان عباس علي

نوري عبد الحمید العاني
اریك روك

عبد الھادي احمد الفرطوسي
خبراء مركز الخبرات المھنیھ

محمد الصیرفي
سمیر فایز اسماعیل

احمد حسن حمید
المنظمة العربیة للتنمیة

االداریة
رفعت عبد الحلیم الفاعوري

سعید اسماعیل علي
احمد حسن خمیس

دركر. بیتر ف
معھد االدارة العامة

سالمة عبد العظیم حسین
عصام عطا اهللا حسین

الخلیفات
عبدالرحمن توفیق

حسین محمد حسنین
باتریشیا شو

وصفي الكساسیة
وصفي الكساسبة
نانسي ستیفنسون

یورك برس
محمد عبد العال النعیمي

كاي كیبلر
مؤید راضي خنفر
ھوشیار معروف
ھوشیار معروف

محمد عبد الرحمن اسماعیل
شیزوسنجو

محمود مھدي البیاتي
جاري كوب

امجد عباس ابو جزر

المؤلف
تأریخ العراق في العھد العثماني

تأریخ الفلسفة الحدیثة
تأھیل المعوقیین

تاریخ االحزاب السیاسیة العراقیة
تاریخ السوسیولوجیا

المصریة- تاریخ العالقات العراقیة 

تاریخ الفكر االقتصادي
تاریخ الفكر االقتصادي

١تاریخ الفكر االقتصادي ج
١٩٥٨-١٩٦٨تاریخ الوزارات العراقیھ في العھد الجمھوري 

تاریخ للفكر االقتصادي
تاویل النص الروائي في ضوء علم اجتماع النص االدبي

تبسیط اجراءات العمل
تبسیط االجراءات

تبیض االموال
تثبیت وصیانة ویندوز خطوة خطوة

تجارب التنمیة االداریة واالصالح االداري في الوطن العربي

تجارب عربیة في الخصخصة
تجدید العقل التربوي

تجمیع وصیانة الكمبیوتر
تحدیات االدارة في القرن الواحد والعشرین
تحدیات التنمیة االداریة في الدول العربیة

تحدیات القیادة لالدارة الفعالة
تحدید االحتیاجات التدریبیة

تحدید االحتیاجات التدریبیة بین الھدر واالستثمار
تحدید االحتیاجات التدریبیة موارد وادوات

تحسین الجودة واالداء في الرعایة الصحیة
تحسین فاعلیة االداء المؤسسي من خالل تكنولوجیا المعلومات
تحسین فاعلیة االداء المؤسسي من خالل تكنولوجیا المعلومات

خطوة... تحفیز االنتاج خطوة 
تحقیق التوازن المنشود بین العمل والحیاة

تحقیق الدقة في ادارة الجودة
 دقیقة٥٠تحقیق الرضاء الوظیفي في 

تحلیل اقوائم المالیة
تحلیل االقتصاد التكنلوجي

تحلیل االقتصاد الكلي
تحلیل االنحدار الخطي

تحلیل البحیة في القرارات االداریة الھندسیة
SPSS تحلیل البیانات االحصائیة باستخدام البرنامج االحصائي

تحلیل البیانات االقتصادیھ
تحلیل البیانات باستخدام الماتالب

عنوان الكتاب



دار المسیرة للنشر والتوزیع
دار المسیرة للنشر والتوزیع
دار المسیرة للنشر والتوزیع

مجموعة سابا وشر كاھم
الدار الجامعیة

دار الطلیعة للطباعة والنشر
الیازوري
الیازوري

دار   شعاع
ن.د

شعاع للنشر والعلوم
شعاع للنشر والعلوم

دار المسیرة للنشر والتوزیع
مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع

دار المستقبل
الثقافة

دار المسیرة للنشر والتوزیع
الثقافة

العبیكان
اكادیمیا انترناشیونال

دار المناھج للنشر والتوزیع
دار الحكمة للطباعةوالنشر

وكالة المطبوعات
دار الرسالة للطباعة

عالم الكتب
ن.د

ن.د

مؤسسة علي جراح الصباح
دار الكتب المصریة

المجدالوي للنشر
المجدالوي للنشر

دار الجبل للطباعة
دار المسیرة للنشر والتوزیع
دار المسیرة للنشر والتوزیع
دار المسیرة للنشر والتوزیع

دار الكتاب الحدیث
مركز الخبرات المھیئة لالدارة

بیمك
ن.د

دار الثقافة للطباعة والنشر
ن.د
ن.د

دار النشر
2009
2006
2006
1985
1983
1983
2011
2013
2010
2010
2010
2010
2011
2012
1989
2004
2011
2009
2012

2004
1991
1975
1980
2006
1975

1975

1975
2009
2002
2003
1983
2011
2011
2011
2013
2001

1982
2008
1988
1977

سنة النشر
مؤید راضي خنفر

مؤید راضي خنفر. د
مؤید راضي خنفر
عبد المعز عثمان

عصام عزیز شریف
عصام فرید شریف

صفوان محمد المبیضین
صفوان محمد المبیضین

واین ویندستون
ایناس شیخ سلیمان

واین وینستون
واین وینستون

بالل خلف سكارنة
محمد نور عبداهللا برھان

زیاد القاضي
عبد الرزاق محمد قاسم
نضال محمود الرمحي

عبد الرزاق محمد قاسم
محمد شلبي

تیم انترناشیونال
محمد تبدیوي الحسین. د

مؤید صفاء الدین
منصور احمد منصور
مھدي حسن زویلف
محمد صبري حافظ

بدیع محمود مبارك القاسم

بدیع محمد مبارك القاسم

دافیز. راسل ج
وجدي حامد حجازي
حسین محمد حسنین
حسین محمد حسنین

جیرولد كیمب
انس عبد الباسط عباس
انس عبد الباسط عباس
انس عبد الباسط عباس

صالح الدین حسن السیسي
خبراء مركز الخبرات المھنیة

لالدارة
وداد یونس یحیى

جاسم ناصر حسین
عبد الفتاح البالط

محمود سالمة عبد القادر

المؤلف
تحلیل القوائم المالیة
تحلیل القوائم المالیة

تحلیل القوائم المالیة مدخل نظري وتطبیقي
تحلیل المخططات الشبكیة لتخطیط المشاریع ومتابعتھا

تحلیل المدخالت والمخرجات
تحلیل المدخالت والمخرجات

تحلیل الوظائف وتصمیمھا في الموارد البشریة
تحلیل الوظائف وتصمیمھا في الموارد البشریة

micosoft excel تحلیل بیانات االعمال االداریة والمالیة
microsoft Excel تحلیل بیانات االعمال االداریة والمالیة
microsoft Excel تحلیل بیانات االعمال االداریة والمالیة

microsoft Excel2 تحلیل بیانات االعمال االداریة والمالیة
تحلیل وتحدید االحتیاجات التدریبیة

تحلیل وتصمیم انظمة المعلومات الحاسوبیة
تحلیل وتصمیم نظم المعلومات الحوسبة

تحلیل وتصمیم نظم المعلومات المحاسبیة
تحلیل وتصمیم نظم المعلومات المحاسبیة
تحلیل وتصمیم نظم المعلومات المحاسبیة

تحویل المشكالت الى فرص
تخطیط االجتماعات واداراتھا برنامج تدریب ذاتي

تخطیط االنتاج ومراقبتھ
تخطیط البرامج االرشادیة

تخطیط القوى العاملة بین النظریة والتطبیق
تخطیط القوى العاملة بین النظریة والتطبیق

تخطیط المؤسسات التعلیمیة
المرحلة االبتدائیة في/ تخطیط برامج التدریب اثناء الخدمة 

العراق
تخطیط برامج التدریب اثناء الخدمة لعلمي المرحلة االبتدائیة في

العراق
تخطیط تنمیة الموارد البشریة
تخطیط وادارة السیولة النقدیة

تخطیط وادارة ورش العمل
تخطیط وادارة ورش العمل

تخطیط وانتاج المواد السمعبصریة
تخطیط وتنمیة القوى العاملة
تخطیط وتنمیة القوى العاملة
تخطیط وتنمیة القوى العاملة

تخطیط وتنمیة الموارد البشریة واالقتصادیة
تخطیط وتنمیة الموارد في المؤسسات

تخطیط ورقابة االئتمان المصرفي في العراق
تخطیط ورقابة التخزین

االصناف ذات الطلب المستقل١ (تخطیط ورقابة المخزون ج )
تخطیط ومتابعة المشروعات باستخدام طریقة المسار الحرج

وبیرت

عنوان الكتاب



المكتب العربي الحدیث
دار الجامعات المصریة

دار المكتب
المكتبة العصریة

دار المسیرة
الجامعة المستنصریة

المجلس الوطني الثقافة والفنون
دار مجدالوي للنشر والتوزیع

منشورات عویدات
مكتبة المجمع العربي للنشر و

التوزیع
دار المسیرة للنشر والتوزیع

ن.د
دار دجلة للنشر والتوزیع

المجلس الوطني الثقافة والفنون

الدار الجامعیة
المستقبل لنشر والتوزیع

المركز المصري لتبسیط للعلوم
دار الشؤون لثقافة العامة

االمریخ
مكتبة جریر

دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

الیازوري
المناھج

دار   شعاع
منشاة المصارف
المعرفة الجامعیة
المعرفة الجامعیة

المركز المصري لتبسیط للعلوم

دار الحامد للنشر والتوزیع
دار الحامد
دار الحامد

دار الجامعات المصریة
مركز جامعة القاھرة

ن.د

ن.د
اكادیمیا انترناشیونال

المركز المصري لتبسیط للعلوم
معھد االدارة العامة

دار وائل للنشر والتوزیع

دار النشر
1986
1985
1988
2006
2007
1990
2004
2004
1982
2010

2006
2010
2010

1985

2006
1989
2010
1990
1985
2005
2008
2008
2005
2006
2003

1989
1986

2006
2000
2006

1997
0

2004
2002
2013
2004
2004

سنة النشر
محمد توفیق ماضى

عبد المنعم محمد حمودة
بسمان  فیصل محجوب

احمد محمد غنیم
حسن احمد الطعاني

فیلھلم كارل فیبر
حسین محمد حسنین
حسین محمد حسنین

حسن الجلبي
سامي محمد الوقاد

غسان فالح المطارنة
اسماعیل ابراھیم القزاز
اسماعیل ابراھیم القزاز

عبد العزیز عبد اهللا الجالل

محمد عمر ابو دوح. د
زیاد عبد الكریم القاضي

احمد حسن خمیس
وتولد ریبكزینكسكي

شعبان عبد العزیز خلیفة
كینیث كلوك

ھاني حامد الضمور
ھاني حامد

ثامر یاسر البكري
زكي خلیل المساعد

مترجم(فادي حجار )
خالد سماه الزعبي

علي عبد الرزاق جلبي
علي عبد الرازق جلبي

المجموعة المتحدة للتدریب
والتنمیة

حسین محمود حریم
حسین محمود حریم
حسین محمود حریم
عمر السید حسنین
طھ الطاھر ابراھیم

میزغني رفع اهللا: ترجمة 
احمد

عزیز شعیرة
ماري ماكینون

عزب محمد عزب
تریسي. ولیم د

انتصار رسمي موسى

المؤلف
تخطیط ومراقبة االنتاج

تخطیط ومراقبة االنتاج في الصناعة
تخطیط ومراقبة االنتاج في المنشآت الصناعیة

تخطیط ومراقبة االنتاج والعملیات
تدریب االداري والمحاسبي

تدریب المترجمین التحریین ومترجمي المؤتمرات
تدریب المدربین
تدریب المدربین
تدریب الموظف

١تدقیق الحسابات 

تدقیق الحسابات المعاصر
تدقیق انظمة الجودة

تدقیق انظمة الجودة مع الترجمة العربیة للمواصفة
2002:19011 iso

مدخل الى دراسة النظام التربوي في/ تربیة الیسر وتخلف التنمیة 
اقطار الجزیرة العرب

ترشید االنفاق العام وعجز میزانیة الدولة
تركیب البیانات

تركیب وصیانة الشبكات خطوة بخطوة
الكفاح من اجل السیطرة على التكنولوجیا: ترویض النمر 

تزوید المكتبات بالمطبوعات
تسویة الصراعات في العمل

تسویق الخدمات
تسویق الخدمات

تسویق الخدمات الصحیة
تسویق الخدمات وتطبیقاتھ

تشریح الفیروسات
تشكیل المجالس المحلیة واثره على كفایتھا

تصمیم البحث االجتماعي االسس واالستراتیجیات
االسس واالستراتیجیات/تصمیم البحث االجتماعي

تصمیم المنتدیات

تصمیم المنظمة الھیكل التنظیمي واجراءات العمل
تصمیم المنظمة الھیكل التنظیمي واجراءات العمل

تصمیم المنظمة الھیكل واجراءات العمل
تصمیم النظام المحاسبي
تصمیم النظم المحاسبیة

تصمیم الوحدات النسقیة للتدریب السمعي والبصري

html تصمیم صفحات االنترنیت بأستخدام
microsoft  frontpage تصمیم مواقع الوب باستخدام

تصمیم مواقع عالمیة عبر القوالب الجاھزة
تصمیم نظم التدریب والتطویر

تصمیم واخراج الصحف والمجالت واالعالنات االلكترونیة

عنوان الكتاب



المؤلف
مركز الخبرات المھیئة لالدارة

بیمك
دار   شعاع

الجامعة المستنصریة
المناھج

الدار الجامعیة
المعرفة الجامعیة
المعرفة الجامعیة

ن.د
ن.د

عالم الكتب
دار الفكر لنشر والتوزیع

دار الحامد
دار الفكر العربي

ن.د
المستقبل لنشر والتوزیع

االدارة العامة للبحوث

معھد االدارة العامة
دار المسیرة

مؤسسة الشباب الجامعة
دار  الكتب العلمیة

دار الراتب الجامعیة
ن.د

ن.د
دار وائل للنشر والتوزیع

دار الجامعات المصریة
دار الكتاب الجامعي

وكالة المطبوعات
دار الطلیعة للطباعة والنشر

دار الجامعات المصریة
دار الحامد
دار الحامد

مركز البحوث ال قانونیة
الجامعة

مركز الخبرات المھیئة لالدارة
بیمك

دار صفاء للنشر والتوزیع
دار صفاء للنشر والتوزیع

دار الكتاب الحدیث
مركز الخبرات المھیئة لالدارة

دار النشر
1982
2005

2007
1990
2005
1985
1989
1982
2008
2005
2005
2012
2008
2001
2011
1997
1989

1983
2008
1972
2008
-   

1979

1982
2011
1987
2001
1980
1982
1985
2005
2002
1986
1977

2007

2009
2008
2011
2004

سنة النشر
احمد نور

بمیك

مترجم(ایمن سید درویش )
محمد عبد العال النعیمي

سعد غالب یاسین
محمد سمیر الصبان

غریب محمد سید احمد
غریب محمد سید احمد
یونس احمد اسماعیل
فؤاد اسماعیل فھمي

مجدي عزیز
محمود ابراھیم عوض
تغرید مفید كامل بلیبلة
ایمان فاضل السامرائي

سامح یوسف
حكمت احمد الراوي

بابكر االمیر بابكر

فتحي جبر ابو عیشھ
عبدالستار العلي
عبد الحي مرعي

محمد كامل عبد الحافظ
عبد العزیز ھیكل

عاصم/ حسین الدوري
عبدالرزاق/ االعرجي 

ابراھیم
ابراھیم خلیل احمد

مدحت القریشي
عبد الرحمن یسري
فخري رشید خضر

علي السلمي
محمد عابد الجابري
عمر السید حسنین

صبحي جبر العتیبي
صبحي العتیبي

فتحي عبد الرضا الجواري
تقى عبد سالم

خبراء مركز الخبرات المھنیة
لالدارة

احمد حلمي جمعة
احمد حلمي جمعھ

صالح الدین حسن السیسي
مركز الخبرات المھنیة الدارة

المؤلف
تصمیم وادارة النظام المحاسبي في المنشآت المالیة

تصمیم واعداد المناھج الدراسیة

٢. ٠نت .تصمیم وبرمجة مواقع الویب بلستخدام اي اس بي 
تصمیم وتحلیل التجارب

تصمیم وتحلیل نظم المعلومات
تصمیم وتشغیل النظام المحاسبي في المنشآت المالیة

تصمیم وتنفیذ البحث االجتماعي
تصمیم وتنفیذ البحث االجتماعي

تصنیف دیوي العشري
تصنیف دیوي العشري بین النظریة والتطبیق

تصنیفات المقاییس التربویة وادواتھا
سیجما في المؤسسات الخدمیة والصناعیة٦تطبیق 

تطبیقات الحاسوب في المحاسبة انظمة الفا المحاسبیة
تطبیقات الحاسوب في المكتبات ومراكز المعلومات

تطبیقات السكرتاریا
تطبیقات المحاسبة على الحاسوب

تطبیقات عملیة في المحاسبة الحكومیة في المملكة العربیة
السعودیة

تطبیقات عملیة في المراسالت الحكومیة
تطبیقات في ادارة الجودة الشاملة

تطبیقات في التكالیف في خدمة االدارة الحدیثة
٣الكتاب (تطبیقات مایا  )

تطبیقات والریاضة المالیة
تطور االدارة العامة في العراق

تطور التعلیم الوطني في العراق
تطور الفكر االقتصادي
تطور الفكر االقتصادي

تطور الفكر التربوي
تطور الفكر التنظیمي

تطور الفكر الریاضي والعقالنیة المعاصرة
تطور الفكر المحاسبي

تطور الفكر واالسالیب في االدارة
تطور الفكر واالنشطة االداریة
تطور القضاء الجنائي العراقي

تطور القطاع العام في العراق مع اشارة خاصة الى القطاع العام
في التجارة الخارجیة والداخلیة

تطور المدیر استراتیجیا

تطور معاییر التدقیق والتاكید الدولیة
تطور معاییر التدقیق والتاكید الدولیة وقواعد اخالقیات المھنة

ISO تطویر ادارة الشركات لتحقیق ادارة الجودة الشاملة شھادة
تطویر استراتیجیات التدریب

عنوان الكتاب



بیمك
المجدالوي للنشر

شعاع للنشر والعلوم
مركز الخبرات المھیئة لالدارة

بیمك
دار الفكر لنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

الدار الجامعیة
االدارة العامة

ن.د
الدار العربیة للعلوم
الدار العربیة للعلوم
الدار العربیة للعلوم

الیازوري
مكتبة المجتمع العربي للنشر

والتوزیع
مكتبة المجتمع العربي للنشر

والتوزیع
مركز البحوث

مكتبة المجمع العربي للنشر و
التوزیع

مكتبة الرسالة الحدیثة
دار الراتب الجامعیة
الدار العربیة للعلوم

ن.د
ن.د

دار الرضا للنشر
دار الرضا للنشر
دار الرضا للنشر
دار الرضا للنشر
دار الرضا للنشر
دار الرضا للنشر

دار المكتب الوثائق
شعاع للنشر والعلوم
اكادیمیا انترناشیونال
اكادیمیا انترناشیونال
الدار العربیة للعلوم
الدار العربیة للعلوم
الدار العربیة للعلوم

المكتبة العالمیة

ن.د
مكتبة النھضة

دار النشر

2003
2011
2007

1983
2004
2004
2006
2000
1988
2000
2000
2000
2008
2006

2006

1988
2005

1976

2001
2000
2001

2000
2000

0
2002
2011
1999

1995
1998
1998
1985

1988

سنة النشر

حسین محمد حسنین
احمد معتوقي

خبراء مركز الخبرات المھنیة
لالدارة

عبد القادر الشیخلي
مامون ندیم عكروش
محمد ابراھیم عبیدات

احمد ماھر. د
وندل فرنش

أناید ھوفمان
جیم بایینز
جیم بابینز

دان دي غریبیتریز
محمد الخطیب

یزن محمد ابو صوان

یزن ابو صوان

میشیل بورز
صالح الدین العمریة

عامر ابراھیم القندیلجي
محمد جمال ابو قبیعة

دافید بالت
مھیب النقري

فائق دیكو
حنان سلیم

مھیب النقري
مھیب النقري
مھیب النقري

معتصم محمد شفا عمري
مھیب النقري

سامي علي نعمة
جو مایو

كریغ ادي
غالین غرایمس

سوزان ریبر
اآلن باركر

ترفور یونغ
المؤسسة العربیة للدرسات

والنشر
شكري عالوي

عبد الغفور عبد الشكور
النقشبندي

المؤلف

تطویر الحقائب التدریبیة
C++4.0 تطویر الرامج باشتخدام

تطویر المدیر استراتیجیا

تطویر المستوى العلمي للطالب الجامعي
تطویر المنتجات الجدیدة
تطویر المنتجات الجدیدة

تطویر المنظمات
تطویر المنظمات تدخالت علم السلوك لتحسین المنظمة

تطویر المھارات النفسیة
خطوة... تطویر قواعد البیانات الوب خطوة

تطویر قواعد بیانات الوب خطوة خطوة
تطویر قواعد بیانات الوب من اجل عمل ویندوز

تطویر كفاءة مجالس االدارة في العالم العربي
خطوة االولى php تطویر مواقع االنترنت

PHP تطویر مواقع االنترنت الخطوة االولى

تحلیل وتصمیم:تطویر نظم معلومات الحاسب االلي 
تعدیل السلوك

تعدیل تصنیف دیوى العشري للمكتبات العربیة
٩٨تعدیل ویندوز 

microsoft .net تعرف الى
access 2000 تعرف على

auto cad 2000 تعرف على
internet explorer تعرف على

microsoft power point2000 تعرف على
windows 2000 تعرف على

اسس ومفاھیم/ تعرف على البرمجة غرضیة التوجھ 
تعرف على مفاھیم وخدمات االنترنت

ORACLE 8 تعرف على نظام ادارة قواعد المعطیات
AutoCAD2000 تعلم

VISUAL STUIDO 2010 تعلم
" درسا٢٤في  microsoft Access2000 تعلم

 درسا٢٤في  netscape communicator 4 تعلم
visual foxpro 3.0 تعلم

تعلم ابتكار  االفكار  الرائعة خالل ثالثین دقیقة
تعلم اصول التخطیط للمشاریع خالل ثالثین دقیقة

تعلم االنجلیزیة المرحلة المتوسطة

تعلم االنكلیزیة بسھولة قواعد ومحادثة
تعلم االنكلیزیة بطریقة علمیة مبسطة

عنوان الكتاب



المكتبة القانونیة

دار الخلیج للنشر والتوزیع
دار الرضا للنشر

المؤسسة العربیة الدراسات
والنشر

المركز المصري لتبسیط للعلوم
ن.د

المركز المصري لتبسیط للعلوم
دار الرضا للنشر

دار الرضوان
دار   شعاع

دار الرضوان
دار   شعاع

دار الرضوان
دار الرضا للنشر

دار الرضوان
دار الرضا للنشر
دار الرضا للنشر

دار الرضوان
اكادیمیا انترناشیونال

دار  الكتب العلمیة
دار االنس

دار الرضوان
ن.د

دار  الكتب العلمیة
دار  الكتب العلمیة
المكتبة العصریة

عالم الكتب
العبیكان

دار الفكر الجامعي
عالم الكتب
عالم الكتب

مجموعة النیل العربیة
وزارة التعلیم العالي

ن.د
جامعة بغداد  
الدار الجامعیة

 دار الجیل للطباعة
الفاروق

دار   شعاع
دار وائل للنشر والتوزیع

الدار العربیة للعلوم

دار النشر
2008

2002
2000
1990

2013
2010
2012

2004
2004
2004
2005
2003
1999
2004
2001
2001
2004
1998

0
1999
2004
2003
2006
2008
2008
2005
2002
2007
2005
2006
2000

1984
1984
2000
1985
2007
2001
2001

سنة النشر
عبد الغفور عبد الشكور

النقشبندي
بشیر شریف برغوثي

ایمن عابد عابد
عبد الغفور النقشبندي

عزب محمد عزب
احمد حسن خمیس
احمد حسن خمیس

زیاد كمرجي
مازن مغایري

محمد شیخو معمو
مازن مغایري
عمار عریان

مازن مغایري
مھیب النقري

بسام محمد عیسى
باسل الخطیب
ھیثم البیطار

بسام محمد عیسى
روجر كادنھید

ابو طالب جمال
محمد صبحي حنان

مازن مغایري
االیھم صالح

مصطفى عبد الشافي
محمد كامل عبد الحافظ

امیل فھمي. د
صالح الدین عرفة محمود

دیان روزنبرغ
محمد عبد ربھ السبحى

صالح الدین عرفھ محمود
صالح الدین عرفة محمود

ویز. دونالد ھـ 
مركز التنمیة الصناعیة للدول

العربیة
فاروق صالح الخطیب
عباس فاضل السعدي

احمد ماھر
عبد البارى درة

لیزلي راي
Rene Moulinier

عالء عبد الرزاق السالمي
ACTIVEEDUCATIO

N

المؤلف
تعلم االنكلیزیة بطریقة مبسطة

ساعھ٤٨تعلم االنكلیزیة في 
تعلم البرنامج المتكامل في الھندسة االنشائیة وھندسة الزالزل

تعلم المحادثة باللغة االنكلیزیة

mysql تعلم بدون تعقید
تعلم بدون تعقید اسرار الرسم والطباعة  وفصل االلوان

adobe indesign تعلم بدون تقید شرح بالصوت والصورة
تعلم برنامج ادارة قواعد البیانات
تعلم برنامج كورل درو للمبتدئین

تعلم بنفسك صیانة وتجمیع حاسبك الشخصي
Front page تعلم تصمیم مواقع االنترنت باستخدام برنامج

+A تعلم صیانة الحاسب وانجح في امتحان
تعلم صیانة الكومبیوتر

Java تعلم على كل شئ عن
٥تعلم فالش 

تعلم فیجوال بیسك عن طریق االمثلة
MS. Power Point 2000 تعلم كل شيء عن

١١تعلم كوریل درو
Home Page  درسا٢٤تعلم كیف تنشىء في 

٢٠٠٠تعلم مایكروسوفت ویندوز 
تعلم مستكشف االنترنت

تعلم نشر مواقع االنترنت
تعلم واتقن البرید االلكتروني

٣تعلم واحترف  Ds max
تعلم واحترف اشھر تطبیقات الفوتوشوب

تعلیم حقوق االنسان
تعلیم وتعلم مھارات التدریس في عصر المعلومات

تعیین الكفاءات االفضل في الموقع المناسب
تغیب المعقود علیھ واثره في عقود المعارضات المالیة

تفرید تعلم مھارات التدریس بین النظریھ والتطبیق
تفكیر بال حدود

تفویض المسئولیة باسلوب اكثر فعالیة
تقاریر عن تدریب القوى العاملة

تقدیر دالة الطلب على االسكان في مدینة جدة
مشكلة الغذاء في العالم والوطن العربي_ تقسیم الجغرافي 

تقلیل العمالة
تقنیات اداریة حدیثة المنھجیة ، ونماذج منقاة

تقنیات التدریب
تقنیات التفاوض في البیع والتسویق

تقنیات المعلومات االداریة
تقنیات النشر على شبكة الوب

عنوان الكتاب



الدار العربیة للعلوم
دار ومؤسسة رسالن للطباعة

والنشر والتوزیع
ن.د

دار النشر للجامعات

مكتبة لبنان
بیت االفكار الدولیة

مكتبة لبنان
دار الرسالة للطباعة

مجموعة النیل العربیة
دار  الكتب العلمیة

مركز االبجدیة للصف
التصویري

مركز الخبرات المھیئة لالدارة
المؤلف

دار كنوز المعرفة العلمیة
جامعة الموصل

جامعة البصرة
المجدالوي للنشر
المجدالوي للنشر

الدار الجامعیة
جامعة بغداد  
دار كجروھیل

مكتبة لبنان
ن.د
ن.د

االمریخ
المنظمة العربیة التنمیة االداریة

عالم الكتب
دار وائل للنشر والتوزیع

دار  الشروق للنشر والتوزیع
والطباعة

الدار الجامعیة
مركز الخبرات المھیئة لالدارة

بیمك
المنظمة العربیة للتربیة والثقافة

ن.د
دار اسامة النشر و التوزیع
دار المناھج للنشر والتوزیع
دار المناھج للنشر والتوزیع
مكتبة المجتمع العربي للنشر

والتوزیع
عالم الكتب

دار النشر
2000
2012

2004
2008

2007
1999
2005
1980
2003
2000
2007

2007
2003
2011
1986

1986
1999
1999
2006
2006
1971
2003
1985
1978
2004
2003
2004
2007
1989

2009
2006

1984
1981
2011
2007
2007
2013

2001

سنة النشر
مركز التعریب والبرمجة

مصطفى یوسف كافي

غازي حسن الصوا
ایتن محمود سامح

المرجوشي
یورك برس

روبرت باكال
یورك برس

حسن جھاد فلیح
ممدوح زیدان

حامد العربي الحضیري
حنان بنت عبد الرحیم

االحمدي
عبدالرحمن توفیق

أن سیدملن
سلطان سعود السجان

عبد العزیز مصطفى عبد
الكریم

عبد الستار محمد العلى
عقیل جاسم عبداهللا
عقیل جاسم عبداهللا

امین السید احمد لطفي
یحیى غني النجار

مادوس.جورج ف
یورك برس

محمد توفیق بلبع
الحي حواس/ حامد شافعي 

جوزیف كیالدا
عبد الباري ابراھیم درة
كمال عبدالحمید زیتون
عالء حسین الحمادي

محمد محمد الھادي

فرید النجار
خبراء مركز الخبرات المھنیة

لالدارة
رونتري.دیریك

مكرم انور مراد الشیخ
سوسن زھیر المھتدي

عالء عبد الرزاق السالمي
عالء عبد الرزاق السالمي

احمد نافع المدادحة

الغریب زاھر اسماعیل

المؤلف
تقنیات النشر على شبكة الویب

تقنیات دراسة الجدوى االقتصادیة

تقویم البرامج والسیاسات االجتماعیھ
تقیم االداء المؤسسي في المنظمات العامة الدولیة

تقییم االداء
تقییم االداء

برنامج للتطویر الذاتي( تقییم االداء البناء  )
تقییم االداء في االنشطة االنتاجیة

تقییم االداء ومواجھة االزمات
تقییم االستثمارات

تقییم االطباء لخدمات الرعایة الصحیة االولیة في المملكة العربیة
السعودیة

تقییم التدریب
تقییم التشریعات دلیل ارشادي للمشرعین

تقییم الشركات
تقییم المشاریع االقتصادیة دراسة في تحلیل الجدوى االقتصادیة

وكفاءة االداء
تقییم المشاریع الصناعیة

اطار نظري وتطبیقي(تقییم المشروعات   )
اطار نظري وتطبیقي(تقییم المشروعات  )

تقییم المشروعات االستثماریة باستخدام مونت كارلو للمحاكاة
تقییم المشروعات تحلیل دراسة الجدوى وتقییم كفاءة االداء

تقییم تعلم الطالب التجمیعي والتكویني
تقییم فریق العمل وتقویمھم

تكالیف التسویق
تكالیف المقاوالت في تقاسیم االراضي والطرق
تكامل اعداد الھندسة مع ادارة الجودة الشاملة

تكنلوجیا االداء البشري في المنظمات
تكنلوجیا التعلیم

تكنلوجیا امنیة المعلومات
تكنولوجیا  المعلومات وتطبیقھا

تكنولوجیا االتصاالت والعالقات المفاوضات الفعالة
تكنولوجیا التدریب عن بعد

تكنولوجیا التربیة في تطویر المنھج
تكنولوجیا التعلیم

تكنولوجیا الحكومة االلكترونیة
تكنولوجیا المعلومات
تكنولوجیا المعلومات

تكنولوجیا المعلومات والشبكات في المكتبات ومؤسسات التعلیم

تكنولوجیا المعلومات وتحدیث التعلیم

عنوان الكتاب



النھضة العربیة
العبیكان
العبیكان

المؤسسة الجامعة والنشر
ن.د

الدار العربیة للعلوم
مؤسسة الشباب الجامعة

دار صفاء للنشر والتوزیع
اكادیمیا انترناشیونال

جامعة بغداد  
ن.د

دار المریخ اللنشر
دار المریخ اللنشر

المكتبة الوطنیة
االمریخ

عالم الكتاب الحدیث
عالم الكتاب الحدیث

المكتب العربي الحدیث
منشأة المعارف

دار المعارف
دار النھضة العربیة
مكتبة عین شمس

المكتب العربي الحدیث

الیازوري
مكتبة عین شمس

المكتب العربي الحدیث
دار الجامعات المصریة

مكتبة عین شمس
الدار العربیة للعلوم

القادسیة
دار الثقافة للطباعة والنشر

مركز دراسات الوحدة العربیة
مركز الخبرات المھیئة لالدارة

بیمك
 دار الجیل للطباعة

دار صفاء للنشر والتوزیع
الیازوري

المنظمة العربیة التنمیة االداریة
دار المریخ اللنشر

النشر العلمي والمطابع
جامعة الملك سعود

دار الرایة للنشر والتوزیع
ابتراك للطباعة والنشر

دار النشر
1985
2002
2003
1981
1402
2008
1984
2010
2001
1975

2008
2008
1985
1978
2002
2002
1986
1986

1965
1980
1976
1988

2009
1980
1988
1979
1975
1995
1986
2011
1997
2006

1973
1988
2009
1997
2011
2012
2012
2010
2011

سنة النشر
عبد العظیم الفرجاني

غراھام. روبرت ج
فرانسیس ھواریب

غاستون باشالر
فتحي جبر احمد ابو عیشة

دانییل كایبل
حسني علي خربوش

محمود حسین الوادي
جانیت بیغھام بیرنستل

صادق مھدي السعید
اسماعیل صبري عبد اهللا

دیفید سكینج
دیفد سیكینیج

فؤاد عبد االمیر السبتي
رانجاناثان. ر. ش

مؤید سعید السالم
مؤید سعید السالم

سعید یحیى
سعید یحي

عبد الغفور یونس
علي الشرقاوي/ عمرو غنایم 

عبد الرحمن عبد الباقي عمر
عبد الغفار حنفي

بشیر العالق
عبد الرحمن عبد الباقي عمر

احمد ماھر
علي الشرقاوي

سعد الدین عشماوي
كیت كینان

نجدت صبري عقراوي
سلیم محمد شریف قارة

اسامة عبد الرحمن
خبراء مركز الخبرات المھنیة

منصور حسین
فؤاد القاضي
بشیر العالق

احمد صقر عاشور
جون ویرنز
جون وارنر
جون وارنر

ھاشم حمدي رضا
بسیوني محمد البرادعي

المؤلف
تكنولوجیا المواقف التعلیمیة

تكوین البیئة المناسبة للمشاریع الناجحة
تكوین الثقافة االبداعیة

تكوین العقل العلمي
تمارین عملیة في االستخدام االمثل آللھ الكاتبة

تمیز لتتفوق
تنسیق النفقات العامة بین الدول العربیة

تنظیم االدارة المالیة
 خطوة٠٠تنظیم االعمال خطوة 

تنظیم العالقات االنتاجیة الفردیة بین العمال واصحاب العمل
االسس النظریة واھم القضایا التطبیقیة/ تنظیم القطاع العام 

تنظیم المعارض والمؤتمرات واالجتماعات بفاعلیة
تنظیم المعارض والمؤتمرات واالجتماعات بفعالیة

تنظیم المكتب
تنظیم المكتبات

دراسة في تطویر الفكر التنظیمي خالل مائة عام/ تنظیم المنظمات 
دراسة في تطویر الفكر التنظیمي خالل مائھ عام/ تنظیم المنظمات 

تنظیم نقل المعرفة التقنیة
تنظیم نقل المعرفة التقنیة بین مشروع التقنین الدولي ومشروع

القانون المصري
تنظیم وادارة االعمال

االسس واالصول العلمیة مدخل تحلیلي.. تنظیم وادارة االعمال 
تنظیم وادارة االعمال المكتبیة

السیاسات المصرفیة تحلیل القوائم المالیة(تنظیم وادارة البنوك 
وقیاس الفعالیة الجو

تنظیم وادارة العالقات العامة
تنظیم وادارة المكاتب

تنظیم وادارة المنشات السیاحیة والفندقیة
تنظیم وادارة الموانئ

تنظیم وادارة النقل
تنظیم وتفعیل الذات

تنفیذ الشركات االجنبیة لمشاریع التنمیة في العراق
تنمیة االبداع والمبدعین من منظور متكامل

تنمیة التخلف وادارة التنمیة
تنمیة التفكیر االستراتیجي للقادة

تنمیة الثروة البشریة
تنمیة المنظمة والتطویر التنظیمي

تنمیة المھارات االشرافیة والقیادیة
تنمیة المھارات القیادیة والسلوكیة

تنمیة الموارد البشریة
١تنمیة الموارد البشریة ج
٢تنمیة الموارد البشریة ج

تنمیة مھارات االتصال والقیادة االداریة
تنمیة مھارات السكرتاریة التنفیذیة في ظل االدارة االلیكترونیة

عنوان الكتاب



والتوزیع
مركز الخبرات المھیئة لالدارة

بیمك
ایتراك

دار صفاء للنشر والتوزیع
مكتبة النھضة االسالمیة

دار النفائس لنشر والتوزیع
دار الفكر الجامعي

دار وائل للنشر والتوزیع
المؤلف

ن.د
شعاع للنشر والعلوم

مكتبة لبنان
بیت االفكار الدولیة

معھد االنماء العربي
دار اسامة النشر و التوزیع

دار الشؤون لثقافة العامة
الیازوري
الیازوري

دار المسیرة
الیازوري
الیازوري

المكتبة الوطنیة
العبیكان

الدار الدولیة لنشر والتوزیع
دار الثقافة للطباعة والنشر

دار الجامعة الجدیدة
المؤلف

مكتبة الوعي العربي
جامعة البصرة
جامعة البصرة

دار الجامعات المصریة
المؤلف

ن.د
ن.د
ن.د

مركز الخبرات المھیئة لالدارة
بیمك

دار الجامعات المصریة
دار الوفاء الطباعة والنشر
دار الثقافة للطباعة والنشر

الیازوري

دار النشر

2005

2005
2005
1985
2012
2005
2009
2005
1979

2012
1999
1979
2012
2004
2011
2009
2012
2009
2009
1983
2003
1995
2004
2011
2011

1970
1986
1986
1977
1981
1985
1980
2009

2006

1977
2013
2009
2009

سنة النشر

عبد الرحمن توفیق. د

بسیوني محمد البرادعي
ربحي مصطفى. د

مركز دراسات الوحدة العربیة
حمدي بن محمد صالح

آمنة بواشري بنت بن میرة
وائل محمد صبحي ادریس

محمد صالح علي
زكي محمود ھاشم

مصطفى مشلح
كاثي فیوك

كیفن كلینفكس
عبد القادر السید احمد

اسماعیل حجازي
حسب اهللا یحیى
غالب فریحات
بشیر العالق

رباح مجید محمد الھیتي
نعمھ عباس الخفاجي
نعمة عباس الخفاجي
محمد حسین الزبیدي

كیتل. دونالد ف
توم بیترز

محمد امین احمد الشوابكة
عصام عبد الفتاح مطر

كوسرت حسین امین
البرزنجي

سموحي فوق العادة
عبد علي حسن الخفاف

عبد علي الخفاف
فتحي محمد ابو عیانھ

ابراھیم شریف وآخرون
عبد المنعم عبد الوھاب

جودة حسنین جودة
كریم صبح

علد الرحمن توفیق. د

مدحت صادق
مجدي ابراھیم محمد

نجم العزاوي
نجم العزاوي

المؤلف

تنمیة مھارات مشرفي في التریب المیداني في المؤسسات
التعلیمیة

تنمیة مھارت تخطیط الموارد البشریة
تنمیة وتقییم المجموعات في المكتبة ومؤسسات المعلومات

تھیئة االنسان العربي للعطاء العلمي
توازن الموازنة العامة

توجھ القیادات االداریة العربیة في ظل العولمة
توجیة االداء االستراتیجي

توصیف الوظائف واالصالح االداري
توصیف وتقییم الوظیفة بین النظریة والتطبیق

LAN توصیالت وتمدیدات الشبكات
توظیف االفضل

توظیف المتمیزین
توقعات الطاقة ، الفوائض المالیة والتنمیة العربیة

تیسیر الموارد البشریة من خالل المھارات
ثقافة االرھاب والعولمة

ثقافة البحث العلمي
ثقافة الخدمة

ثقافة الفساد االداري في العراق
ثقافة المنظمة
ثقافة المنظمة

 في العراق١٩٥٨ تموز ١٤ثورة 
ثورة االدارة العامة العالمیة تقریر حول تحول الحكم

١ج" على الفوضى" كیف تتغلب اداریا" ثورة في عالم االدارة 
جرائم الحاسوب واالنترنت

جرائم الفساد االداري
جریمة غسل االموال وخطورتھا على االقتصاد الوطني

جغرافیة السكان
جغرافیة السكان
جغرافیة السكان

جغرافیة السكان واسسھا الدیموغرافیة العامة
جغرافیة الصناعة

جغرافیة النفط والطاقة
جغرافیة اوربا االقلیمیة

الدور والتاثیر في صنع القرار. جماعات الضغط السعودیھ التنظیم 
السیاسي في الوالیات المتحده االمریكیھ

جمع وتحلیل بیانات التدریب

جھاز المصرفي في االقتصاد المخطط ھیكلھ ودوره
جودة االداء

جودة التدریب االداري
جودة التدریب االداري ومتطلبات المواصفة الدولیة االیزو

10015
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الیازوري

المؤلف
المنظمة العربیة التنمیة االداریة

ن.د
ن.د

مركز الخبرات المھیئة لالدارة
بیمك

ن.د
الدار العالمیة

ن.د
مؤسسة الرسالة

معھد االدارة العامة
دار دجلة للنشر والتوزیع

دار االفاق الجدیدة
دار الحریة

ن.د
دار الحریة
دار الحریة
دار الحریة
دار الحریة

ن.د
دار الحریة
دار الحریة
دار الحریة
دار الحریة
دار الحریة

دار الفجر للنشر والتوزیع
ایتراك
الثقافة

دار صفاء للنشر والتوزیع
الفاروق

مركز الخبرات المھیئة لالدارة
بیمك

ن.د
الدار الجامعیة

الدار العربیة للعلوم

الدار الجامعیة
الدار الجامعیة

مركز  الكتب الثقافیة
الدار الجامعیة

الدار العربیة للعلوم
الدار الجامعیة

الدار العربیة للعلوم

دار النشر
2009

1998
1981
1988
2000

1986
-   

1981
0

2008
1979
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
2007
2007
2005
2011
2001
2006

2001
1987
2000

1983

1985
1984
2001
1988
2001

سنة النشر
نجم العزاوي

نایف ثامر حسین
حسین القزاز

موسیس دیرھا كوبیان
عبد اهللا عبدج المجید المالكي

كریستوف فریدریك فون
بروان

كینث ایبل
مختار مزراق
قیس المؤمن

تایلور وید
محمد شریف

شیرزاد عزیز سلیمان
محمد قبیسي

نخبة من الباحثین العراقیین
نخبة من الباحثین العراقیین
نخبة من الباحثین العراقیین
نخبة من الباحثین العراقیین
نخبة من الباحثین العراقیین
نخبة من الباحثین العراقیین
نخبة من الباحثین العراقیین
نخبة من الباحثین العراقیین
نخبة من الباحثین العراقیین
نخبة من الباحثین العراقیین
نخبة من الباحثین العراقیین
نخبة من الباحثین العراقیین

انتوني وودیویس
علي یوسف الشكري

علي محمد صالح
علي یوسف شكري

ساندي بوكراس
خبراء مركز الخبرات المھنیة

لالدارة
مجموعة باحثین

micro modeling
associates

امجد رجب عبد العال
عبد العزیز فھمي ھیكل

محمد احمد خلیل
احمد نور

دیفید ستون
فاروق عبد العظیم احمد

لوري آن اولریش

المؤلف
جودة التدریب االداري ومتطلبات المواصفة الدولیة االیزو

10015
جودة حیاة العمل واثرھا على الرضى واالندماج الوظیفي

دلیل المدرب(حاالت اداریة عربیة  )
حالة العراق الصحیة في نصف قرن

حدیث االقتصاد
حرب االبداع فن االدارة باالفكار

مرشد التقان من االساتذة/ حرفة التعلیم 
حركة عدم االنحیاز في العالقات الدولیة

حریة انتقال قوة العمل العربیة الى العراق
حساب التفاضل والتكامل للجامعات والھندسة التحلیلیة

حسابات الحكومة في المملكة العربیة السعودیة
حسن النیة في ابرام العقود

حضارة العر في حفظ وثائقھم
١١الجزء / حضارة العراق 
١٢الجزء / حضارة العراق 
١٣الجزء / حضارة العراق 
الجزء االول/ حضارة العراق 
الجزء التاسع/ حضارة العراق 
الجزء الثالث/ حضارة العراق 
الجزء الثامن/ حضارة العراق 
الجزء الخامس/ حضارة العراق 
الجزء الرابع/ حضارة العراق 
الجزء السابع/ حضارة العراق 
الجزء السادس/ حضارة العراق 
الجزء العاشر/ حضارة العراق 
حقوق االنسان

حقوق االنسان في ظل العولمھ
حقوق االنسان وحریاتھ

حقوق االنسان ین النص والتطبیق
حل المشاكل واتخاذ القرارات الفعالة

حل المشكالت بابداع

حلف شمال االطلسي افاق وتطورات
حلول اسئلة وتمارین كتاب في اصول المحاسبة المالیة

حلول التجارة االلكترونیة من مایكروسوفت

حلول تمارین مبادئ المحاسبة
حلول في االحصاء التطبیقي

حلول محاسبة التكالیف مشاكل القیاس والتخطیط والرقابة
حلول محاسبة التكالیف من الناحتین النظریة والعملیة

حلول مشاكل الكمبیوتر
الوصفي والتحلیلي- حلول مقدمة في االحصاء  -

حلول ومشاكل اوراق عمل اكسل

عنوان الكتاب



المجدالوي للنشر
دار الحامد

المكتب الجامعي
المعھد العربي للتخطیط

مكتبة الرسالة الحدیثة
الدار الجامعیة

دار المریخ اللنشر
دار الفجر للنشر والتوزیع

الدار الجامعیة
دار الحریة

ن.د
سما للنشر والتوزیع

دار صفاء للنشر والتوزیع
الدار المصریة اللبنانیة

دار غریب
دار الفكر لنشر والتوزیع

مركز البحوث

مكتبة االنجلو المصریة
معھد االدارة العامة

المؤلف
مجد المؤسسة الجامعیة

للدراسات
مركز دراسات الوحدة العربیة

ن.د
ن.د
ن.د
ن.د

الدار العربیة للعلوم
الدار العربیة للعلوم

الدار العربیة للعلوم
الدار العربیة للعلوم

ن.د

الدار العربیة للعلوم
ن.د

الدار العربیة للعلوم
الدار العربیة للعلوم
الدار العربیة للعلوم

دار الخلیج للنشر والتوزیع
الدار العربیة للعلوم
الدار العربیة للعلوم
الدار العربیة للعلوم

دار النشر
2002
2007
1984
1987

1988
2005
2012
2011
2006
1986
2004
2013
2010
2009
1984
1997
2002

1971
2010
2011
2011

1980
2007
2010
2001
2010
2006
1999

2000
2009
2007

2007
2010
2007
2001
2000
2002
2007
1999
1999

سنة النشر
موفق محمد  عبدة
محمد دباس الحمید

السید رمضان
عبد اهللا عبد الدائم

محمد عقلة االبراھیم
طارق عبد العال حماد

كیم. كینیث أ
محمد عبده حافظ

محمد مصطفى سلیمان
نوري نجم

علي كریم سعید
ابراھیم الفقي

ربحي مصطفى علیان
فاتن سعید بامفلح

حشمت قاسم
عبد الحافظ محمد سالمة
سریع بن محمد السریع

عبد الفتاح عثمان
ابراھیم بن علي

عبد السالم لفتھ سعید
بنوا دولوناي

محمود الحمصي
جویس كوكس

كورتس د فراي
resource online

كورتس د فراي
فایث ومبین

ترجمة مركز التعریب
والبرمجة

رید جاكبسون
مایك ھوتك

جوان بریبیرناو  جویس
كوكس

جویس كوكس
ورتس د فراي

SQL
رایوردن.ریبیكا م

مركز التعریب والبرمجة
مراد شلبایة

ستیف المبرت
جوان وودكوك

activeeducation

المؤلف
حمایة المستھلك في الفقھ االسالمي

حمایة انظمة المعلومات
حوادث الصناعة واالمن الصناعي

حوار حول التخطیط اتربوي وعالقتھ بالتنمیة االقتصادیة
واالجتماعیة

حوافز العمل بین االسالم والنظریات الوضیعیة
التجارب-المبادىء-المفاھیم(حوكمة الشركات  )

حوكمة الشركة
حوكمة القوى العاملة

حوكمھ الشركات
حول فن ادارة االزمة

حول مستقبل العراق السیاسي
حیاة بال توتر

خدمات المعلومات
خدمات المعلومات في ظل بیئة االلكترونیة

خدمات المعلومات مقوماتھا واشكالھا
خدمات المعلومات وتنمیة المقتنیات المكتبیة

خدمات المكتبات في المملكة العربیة السعودیة واقعھا ورضاء
المستفیدین عنھا واتجاھات

خدمة الفرد والمجتمع المعاصر
خصخصھ خدمات الصرف الصحي

خصوصیة العمل المصرفي
خطأ االدارة

خطط التنمیة العربیة واتجاھاتھا التكاملیة والتنافریة
٢٠٠٧خطوة بخطوة مایكروسوفت وورد

excel 2010  خطوة خطوة
visio  خطوة خطوة

٢٠١٠خطوة خطوة   power point
HTML -XHTM خطوة خطوة

Microsoft power point 2000 خطوة خطوة

SQL SERVER 2000 خطوة خطوة
SQL SERVER 2008 خطوة خطوة

windows visata خطوة خطوة

word 2007 خطوة خطوة
word 2010 خطوة خطوة

خطوة خطوة اساسیات قواعد البیانات
microsoft sql server 2000 خطوة خطوة استخدام

٢٠٠٠خطوة خطوة اكسل 
خطوة خطوة في تعلیم االنترنت

خطوة خطوة نحو اكسس
في الشبكات Networking خطوة متقدمة

٢٠٠٠خطوة..خطوة  MICROSOFT FRONTPAGE

عنوان الكتاب



ن.د
المجلس الوطني الثقافة والفنون

الدار العربیة للعلوم
مجموعة النیل العربیة

مركز الخبرات المھیئة لالدارة
بیمك

دار زھران
دار المناھج للنشر والتوزیع

الدار الجامعیة
دار الفكر الجامعي

دار المناھج للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

المناھج

مركز الخبرات المھیئة لالدارة

دار وائل للنشر والتوزیع

دار الجامعات المصریة
دار المطبوعات الجدیدة

معھد الدراسات المصرفیة
الدار الجامعیة

ن.د
دار القدس

مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر
دار المعارف

الدار الجامعیة
المؤسسة العربیة الدراسات

والنشر
دار دجلة للنشر والتوزیع

دار المعارف
بیت الحكمة

ن.د
الدار الجامعیة

المعرفة الجامعیة
المعھد القومي لالدارة العامة

المعھد القومي
المعھد القومي لالدارة العامة

المعرفة الجامعیة
مكتبة نھضة الشرق

دار صفاء للنشر والتوزیع

بیت الحكمة
دار الجامعات المصریة

دار النشر
2009
2007
2000
2010
2000

2010
2004
2006
2007
2011
2009
2005

2013

2004

1987
1989
-   

1982

0

1979
1973
1987
1979

2011
1973
2001
1982
1987
-   

1985
1985
1985
1984
1986
2005

2001
0

سنة النشر
مایك ھوتك

جویس كوكس
بیتر كوفاش
عادل رزق

خبراء مركز الخبرات المھنیة
لالدارة

بھاء الدین امین
كاظم جاسم العیساوي

عبد المطلب عبد الحمید
عاطف ولیم

كاظم جاسم العیساوي
مدحت القریشي

كاظم جاسم العیساوي

مركز الخبرات المھنیة
لالدارة

عبد الرسول عبد الرزاق
الموسوي

محمد سلیمان ھدي
زكي محمد اسماعیل

ماھر شكري
عطوف محمود یاسین

رمزي زكي
محمود عبد الفضیل

حمید القیسي
اسماعیل صبري مقلد

منصور البدیوي
محمود عزمي

عبد االمیر رحیمة العبود
علي لطفي

مجموعة باحثین
صالح نعمان عیسى

محمد محروس اسماعیل
محمد الجوھري

حسن احمد غالب
حسن احمد غالب
حسن احمد غالب

حسن ابراھیم عید علي
عبد الھادي الجوھري

ھوشیار معروف

عماد عبد اللطیف سالم
عبد الحمید محمد القاضي

المؤلف
sql server 2008 خطوه خطوه
خطوه خطوه مایكروسوفت بوربوینت

DIRECT 3D داخل
دارة االزمات المالیة العالمیة

دبلوماسیة التعامل للقیادات العلیا

دراسات الجدوى االقتصادیة
دراسات الجدوى االقتصادیة

دراسات الجدوى االقتصادیة التخاذ القرارات االستثماریة
دراسات الجدوى االقتصادیة للمشروعات

دراسات الجدوى االقتصادیة وتقییم المشروعات
دراسات الجدوى االقتصادیة وتقییم المشروعات الصناعیة

دراسات الجدوى االقتصادیة وتقییم المشروعات تحلیل نظري
وتطبیقي

دراسات الجدوى المبدئیة

دراسات الجدوى وتقییم المشروعات

دراسات الجدوى وتقییم المشروعات االستثماریة
االبداع والبناء الثقافي واالجتماعي: دراسات انثروبولوجیة 

دراسات تطبیقیة الفي العملیات المصرفیة الخارجیة
دراسات سیكولوجیة میدانیة في البیئة العربیة

دراسات في ازمة مصر االقتصادیة
مع دراسة خاصة(دراسات في اسالیب التخطیط من اجل التنمیة 

(لتجربة مصر
دراسات في اقتصادیات البترول

دراسات في االدارة العامة مع بعض تحلیالت مقارنة
دراسات في االسالیب الكمیة واتخاذ القرارات

دراسات في االستراتیجیة االسرائیلیة

دراسات في االقتصاد الدولي
دراسات في االقتصاد الریاضي والقیاسي

دراسات في االقتصاد العراقي
دراسات في االقتصادیات والسیاسات النفطیة

دراسات في التطور االقتصادي
دراسات في التغیر االجتماعي

دراسات في التنظیم المالي والمحاسبي الموحد
١دراسات في التنظیم المالي والمحاسبي الموحد ج
٢دراسات في التنظیم المالي والمحاسبي الموحد ج

دراسات في التنمیة االجتماعیة
دراسات في التنمیة االجتماعیة مدخل اسالمي

استراتیجیات التصنیع والتحول(دراسات في التنمیة االقتصادیة 
(الھیكلي

دراسات في التنمیة المستدامة في الوطن العربي
دراسات في التنمیة والتخطیط االقتصادي

عنوان الكتاب



دار الجامعات المصریة
مكتبة االمارات

ن.د
ن.د

الدار الجامعیة
الھیئة العامة للكتاب

الجامعة المستنصریة
الدار الجامعیة
الدار الجامعیة

مؤسسة الشباب الجامعة
الدار الجامعیة

ن.د
مؤسسة الشباب الجامعة

المعھد القومي لالدارة العامة

دار االفق للنشر
الدار الجامعیة

جامعة الموصل
جامعة الموصل

مؤسسة الشباب الجامعة

الجامعة المستنصریة
الجامعة المستنصریة

ن.د

المعرفة الجامعیة
المعرفة الجامعیة

الدار الجامعیة

المكتبة الوطنیة
المكتبة الوطنیة

المجدالوي للنشر

المكتب الجامعي
الدار الجامعیة

دار الوفاء القانونیة
الدار الجامعیة

الیازوري
الیازوري

وكالة المطبوعات
دار صفاء للنشر والتوزیع

عالم الكتب
المسیرة للنشر والتوزیع

والطباعة

دار النشر
1973
1985
1970
1970
1988

1990
1987
1990
1981
1982
1985
1977

1985

1988
1985
1978
1978
1975

1979
1982
1981

1989
1988
2000

1987
1987
1988

2006
2007
2013
2007
2013
2013
1980
2009
2001
2000

سنة النشر
عبد الحمید محمد القاضي

عادل حسین
محمد جابر حسن
محمد جابر حسن

حامد عبد المجید دراز
جورج جورفتمش

طاھر الجنابي
كمال خلیفة ابو زید

منصور احمد البدیوي
عبدالفتاح الصحن

خیرت ضیف
عمر حسنین

عمر/ عبد الفتاح الصحن 
حسنین

حسن احمد غالب

علیان الشریف
محمد محروس اسماعیل
محمد ازھر سعید السماك
محمد ازھر سعید السماك
عبد الكریم صادق بركات

وآخرون
سعود خضر حمید الكبیسي
عبد المجید محمد التكریتي

منظمة االقطار العربیة
المصدرة للبترول

محمد عاطف غیث
عبد الحمن محمد عیسوي

محمد محمود عبد ربھ محمد

كریم محمود فرج
كریم حمود فرج

عبد الرحمن محمد المبیضین

كمال الدین مصطفى. د
امین السید احمد لطفي

رشا الغول
احمد محمد نور
بالكبیر بو مدین
بالكبیر بو مدین

روجرز اوبن
احمد حلمي جمعة

فارعة حسن محمد
یوحنا عبد ال ادم. د

المؤلف
دراسات في التنمیة والتخطیط االقتصادي

دراسات في التنمیة والتكامل االقتصادي  العربي
دراسات في الروتین الحكومي
دراسات في الروتین الحكومي
دراسات في السیاسات المالیة

دراسات في الطبقات االجتماعیة
دراسات في المالیة العامة

دراسات في المحاسبة االداریة
دراسات في المحاسبة الضریبیة

دراسات في المحاسبة المالیة
دراسات في المحاسبة المالیة
دراسات في المحاسبة المالیة
دراسات في المحاسبة المالیة

مبادىء المحاسبة: دراسات في المحاسبة المالیة الكتاب االول 
(علمیا وعملیا)

دراسات في المحاسبة المنشات الخاصة
دراسات في الموارد االقتصادیة
دراسات في الموارد االقتصادیة
دراسات في الموارد االقتصادیة

دراسات في النظم الضریبیة

دراسات في تخطیط ورقابة المخزون
دراسات في سیاسات التجارة الخارجیة

دراسات في صناعة النفط العربیة

دراسات في علم االجتماع التطبیقي
دراسات في علم النفس المھني
قیاس تكلفة مخاطر االئتمان(دراسات في محاسبة التكالیف

(المصرفي في البنوك التجاریة
دراسات في مشاكل المحاسبة في العراق
دراسات في مشاكل المحاسبة في العراق

التلكس والتلیبرنتر والجنكس/ دراسات في وسائل االتصاالت
والفاكسیمیلي والھاتف

دراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعة
دراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التاكد

دراسات متقدمة في المراجعةالتقییم الذاتي للرقابة
دراسات متقدمة في مراجعة الحسابات

دراسات میدانیة في ادارة االعمال
دراسات میدانیة في ادارة االعمال

دراسات نظریة في االمبریالیة
دراسات وبحوث في التدقیق والتاكید

دراسات وبحوث في المناھج وتكنولوجیا التعلیم
دراسة الجدوى االقتصادیة

عنوان الكتاب



الیازوري
المسیرة للنشر والتوزیع

والطباعة
دار الفكر الجامعي

دار المسیرة
دار المسیرة للنشر والتوزیع

المسیرة للنشر والتوزیع
والطباعة

دار الحامد
الشرق

ن.د
دار الجامعات المصریة

دار صفاء للنشر والتوزیع
دار الشؤون لثقافة العامة

الدار الجامعیة
دار المسیرة للنشر والتوزیع

المؤلف
ن.د

المجدالوي للنشر
معھد االنماء العربي

دار اسامة النشر و التوزیع
ن.د

العبیكان
دار الفكر العربي

جامعة دمشق
ن.د

دار الكتاب العربي
الدار العربیة للعلوم

االھلیة للنشر والتوزیع
ن.د
ن.د

الدار العربیة للعلوم
الدار الجامعیة
مركز البحوث

دار   شعاع
مؤسسة فرانكلین

ن.د
مركز البحوث ال قانونیة

الدار الجامعیة
المؤسسة الوطنیة للكتاب

االمریخ
الرضا

الدار العربیة للعلوم
الدار العربیة للعلوم

دار النشر
2010
2005

2002
2009
2009
2000

2004
1986
1976

2012
1986
2004
2011
1978
1979
1984
1978
2007
1985

2004
1977
1972
1983
2009
2001
2009
1982
2000
2003
2000
1983
2006
1989

1995
2006
1985
1993
2000
2006
2004

سنة النشر
محمد محمود العجلوني

یوحنا عبد آل ادم

محمد عبد الفتاح الصیرفي
شقیري نوري موسى
شقیري نوري موسى

یوحنا عبد آل آدم

عبد العزیز عبد الكریم
قاسم جمیل قاسم

مصطفى احمد عبید
محمد وجیھ بدوي

نجم عبود نجم
ناصرة السعدون

امین السید احمد لطفي
زكریا احمد عزام

محمد محمد الجزار
عبد الفتاح حسن ابو علیھ

شاھر الرواشدة
شفیق سالح

عبدالكریم یعقوب
صباح ابراھیم الشیخلي

وآخرون
اویرباخ. س. بول 

عبد الھادي علي النجار
قدري سمیر نون

اسماعیل حمود عطوان
لیونارد ییري
روبرت فولر

دبل كارینیجي
رئاسة الجمھوریة

محمد مرعي مرعي
جیري ھانیكت

مصطفى محمود ابو بكر
اركان اونجل

سوسن حاج علي
مركز عمر لطفي للتدریب

فرح سعید بدري
مركز التجارة ادولیة

جیفري غیتومر
عمار بوحوش

حامد سوادي عطیة
محمد مرعي مرعي

ھشام الطالب
British computer

المؤلف
دراسة الجدوى االقتصادیة

دراسة الجدوى االقتصادیة وتقیم كفاءة اداء المنظمات

دراسة الجدوى االقتصادیة وتقییم المشروعات
دراسة الجدوى االقتصادیة وتقییم المشروعات االستثماریة
دراسة الجدوى االقتصادیة وتقییم المشروعات االستثماریة

دراسة الجدوى االقتصادیة وتقییم كفاءة اداء المنظمات

دراسة الجدوى وتقییم المشروعات
دراسة الحاالت للمنھجیة مع نماذج منتقاة

دراسة العمل
دراسة العمل

دراسة العمل والھندسة البشریة
دراسة جدوى المشاریع الصناعیة

دراسة جدوي المشروعات االستثماریة
دراسة حاالت تسویقیة واداریة

دراسة حاالت في محاسبة
دراسة في مصادر تأریخ الجزیرة الحدیثة والمعاصر

دراسة موجزة لمادة االدارة العامة
دراسة وتخطیط القوى العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة

دراست جدوى المشروع
دراست عن تأریخ الخلیج العربي والجزیرة العربیة

دروس في االدارة من غرفة الطوارىء
دروس في االقتصاد السیاسي

 القسم االول٤دروس في الریاضیات العالیة ج
دروس في اللغة والنحو واالمالء لموظفي الدولة

دروس في علم االدارة من مایو كلینك
٤دریم ویفر 

دع القلق وابدا الحیاة
دعائم استراتیجیة الصناعة

دلیل  التغییر  في المؤسسات واالدارات
microsoft windowsxp registy دلیل

دلیل ادارة االجتماعات بفعالیة لكل مدیر یرغب في تحقیق التمیز
دلیل اعداد البحث التطبیقي في مجال العلوم االجتماعیة

دلیل االتكیت في عالم االعمال
دلیل االحصاءات التطبیقیة

دلیل االستشارات االداریة والمدیر
دلیل االعمال الى اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة

دلیل البائع الناجح
دلیل الباحث في المنھجیة وكتابة الرسائل الجامعیة

دلیل الباحثین في االدارة والتنظیم
دلیل التحفیز في المؤسسات واالدارات

دلیل التدریب القیادي
ECDL/ICDL 405 دلیل التدریب على شھادة

عنوان الكتاب



الرضا
دار الرضا للنشر

المنظمة العربیة للعلوم االداریة

الفاروق
جامعة الدول العربیة

المعھد العربي للتنمیة

الدار العربیة للعلوم
ن.د

المنظمة العربیة للتربیة والثقافة
دار الرضا للنشر

المنظمة العربیة التنمیة االداریة
الدار الجامعیة

ن.د
مكتبة ابن سینا

ن.د
دار   شعاع

الجھاز المركزي الحصاء

ن.د

الدار العربیة للعلوم

الجھاز المركزي الحصاء
دار   شعاع

ن.د

الدار الجامعیة
ن.د

االمم المتحدة
ن.د

دار   شعاع
الدار الجامعیة

دار كنوز المعرفة العلمیة
wiley

الدار العربیة للعلوم
دار الرضا للنشر

اكادیمیا انترناشیونال
دار الرضا للنشر

ن.د
دار صفاء للنشر والتوزیع

دار الرشید للنشر

دار النشر

2000
1999

1988

2003
1990
2002

2001
2004
2006
2004
2003
1999
2000
2005
2003
2003
2003

2000

1999

2000
2000
1975

2000
2002
1993
2004
2004
2007
2001
2011
2000
2000
2001
2001
1984
2013
1982

سنة النشر
socity

محمد مرعي مرعي
ماھر العجي

المنظمة العربیة للعلوم
االداریة

میرلین مانینج
فریق الخبراء

نجاة محمد عبد العزیز
االنصاري

توم شوغنیسي
اكرم المؤمن

عنایات النجار
مھیب النقري

عبد الناصر محمد حمودة
احمد ماھر

حسن شالیش حسن
اكرم مؤمن

مركز التعریب والبرمجة
دوروثي بازان

المعھد العربي للتدریب
والبحوث االحصائیة

بیل بیرني

فرانكلین اوھارا

بھنام الیاس بطرس
سامر آجي

مركزالتنمیة الصناعیة للدول
العربیة

مصطفى محمود ابو بكر
نبیل طباع

بیرنز.ف
STANDARD

خلیل جورج عجمي
فرید ةراغب النجار
محمد مرعي مرعي

عباس علي میرزا
بیرني ولیختنبرغ وافوي

مھیب النقري
ماري ماكینن

مصعب النقري
صدیقة احمد زكي عبد القادر

زینب كریم الداودي
محمد عبد القادر احمد

المؤلف

دلیل التغییر والتحدیث في المؤسسات واالدارات
بحسب المواصفات( دلیل الجودة في المؤسسات والشركات 

٩٠٠٠القیاسیة   ISO )
دلیل الحقائب التدریبیة في مجاالت االدارة

دلیل السكرتاریة التنفیذیة
دلیل الصیانة في المنشات الصناعیة

دلیل العالقات العامة

دلیل المبتدئین الى شبكات سیسكو
دلیل المبتدئین لقواعد اللغة االنجلیزیة والمحادثة

دلیل المتعاملین في بورصة االوراق المالیة
ORACLE 10 G دلیل المحترفین الى

دلیل المدیر العربي الدارة الوقت
خطوة االدارة االستراتیجیة.. دلیل المدیر خطوة 

borland delphi5 دلیل المطورین
دلیل المفردات االنجلیزیة الختبار التوفل

دلیل المواقع العربیة على شبكة االنترنیت العالمیة
دلیل النجاح في السكرتاریا

spss دلیل الى البرنامج االحصائي

microsoft windows movie دلیل انتاج االفالم
maker
 للمطابقة والحصول على شھادة معاییر ادارة٩٠٠٠دلیل ایزو

الجودة الشاملة
دلیل تصمیم و تنفیذ  المسوح االجتماعیة

HTML دلیل تصمیم وانشاء المواقع على االنترنت
دلیل تقییم المشروعات الصناعیة

دلیل دراسات جدوى المشروعات وفعالیة قرارات االستثمار
دلیل شعاع لمصطلحات الحاسب

دلیل العداد دراسات الجدوى الصناعیة
دلیل للدلیل المعرفي الدارة المشروعات

دلیل مدیر النظام
دلیل مھارات ادارة المكاتب المدیرین والسكرتاریة التنفیذیة

دلیل نظام ادارة التقییم في المؤسسات االداریة
دلیل وكتاب التنفیذ العملي للمعاییر الدولیة العداد التقاریر المالیة

النتاج االفالم windows move meakerدلیل
MICROSOFT WINDOWS2000 دلیلك الى

دلیلك الى االنترنت
sql دلیلك الى لغة

دور االدارة التعلیمیة في تطویر المناھج
دور االدارة في اعداد وتنفیذ الموازنة العامة

دور االعالم في التنمیة

عنوان الكتاب



جمعیة الدراسات والبحوث
االسالمیة

ن.د
ن.د

دار الدكتور للعلوم
دار االرشاد

المنظمة العربیة التنمیة االداریة

دار الشؤون لثقافة العامة
دار الثقافة للطباعة والنشر

دار دجلة للنشر والتوزیع
دار الفكر الجامعي

المؤلف

معھد االدارة العامة

معھد االدارة العامة
ادارة البحوث والدراسات

ن.د

ن.د
شعاع للنشر والعلوم

الثقافة
الثقافة

دار منشورات عویدات
الیازوري

دار صفاء للنشر والتوزیع
مطابع الھیئة المصریة العامة

للمكاتب
جمعیة المكتبات المدرسیة
صفحات للدراسات والنشر

ن.د
الجامعة المستنصریة

دار منشورات عویدات
دار المطبوعات  الجامعیة

مكتبة لبنان
الدار الجامعیة

دار المطبوعات  الجامعیة

جامعة البصرة
جامعة البصرة

ن.د

دار النشر
1980

1980

2014
1978

2000

1986
2009
2008
2006
1983

1982

1404
1404

1979

2007
2010
1986
1986
1973
2012
2012
1971

1977
2011
1988
1977
1985
1989

2014
1986
1982

1983
1988
1990

سنة النشر
محمد صقر

حسین محمد القھواني
وزارة االقتصاد

ندوة عبد المجید عبد العزیز
عبداالمیر محمد الیاس

عبد العزیز جمیل مخیمر

محمد ناجي الجوھر
عامر فتحي البطانیة

عبد اهللا علي عبو سلطان
محمد ابراھیم خیري الوكیل

حسین عبد الحمید احمد
رشوان

حسین حسن عمار

علي عبد الحفیظ عمر
علي عبد الحفیظ عمر

مكتب العمل العربي

نبیل كوراني
مصطفى محمد مشلح
محمود الرشید قریش
محمود الرشید قریش

جان میزونوف
مزھر شعبان العاني
مزھر شعبان العاني

باران. بوك أ

محمد فتحي عبد الھادي
صاحب الربیعي
عمر محمد علي

حمزة محمود النعیمي
جورج فریدمان
حلمي الدقدوقي

 دافید ھانجر٠جیھ
یحیى سعد زغلول

فاروق عبد العظیم احمد
وآخرون

كوبر وموریس
موریس. كوبر و

عامر احمد غازي منى

المؤلف
دور االقتصاد االسالمي في احداث نھضة معاصرة

دور البصرة التجاري في الخلیج العربي
دور التعبئة والتغلیف في تنمیة الصادرات
دور الحوكمة في اداء المؤسسات المالیة

دور السجالت الھندیة ومحفوظاتھا من وثائق العراق وبقیة اقطار
الخلیج العربي والجزیر

دور الصناعات الصغیرة والمتوسطھ في معالجة مشكلة البطالھ
بین الشباب في الدول العربیة

دور العالقات العامة في التنمیة
دور القاضي في التحكیم التجاري الدولي

دور القانون الدولي الجنائي في حمایة حقوق االنسان
دور القضاء االداري والدستوري في ارساء المجتمع المدني

دور المتغیرات االجتماعیة في الطب واالمراض

دور مدیر شئون الموظفین بالمملكة العربیة السعودیة بین الواقع
والتطلع

دور وحدات التخطیط  في االجھزة الحكومیة
دور وحدات التخطیط في االجھزة الحكومیة في الممكلة العربیة

السعودیة
دورة المشرفین على مراكز وبرامج الثقافة العمالیة في الوطن

العربي
vista دورة خاصة ویندوز

windowes 7 دورة في كتاب
دینامیكیة نقل التكنولوجیة في الدول العربیة
دینامیكیة نقل التكنولوجیة في الدول العربیة

دینامیھ الجماعات
ذكاء االعمال وتكنلوجیا المعلومات

ذكاء االعمال وتكنولوجیا المعلومات
رأس المال االحتكاري

رؤوس الموضوعات العربیة
رؤیة في مؤسسات الدولة والمجتمع

رؤیة مستقبلیة لدور التعلیم والبحث العلمي
ربحیة منشآت الصناعة التحویلیة

رسالةفي سوسیولوجیا العمل
/رقابھ القضاء على المشروعیة الداخلیة العمال الضبط االداري

دراسة مقارنھ فالنسا وم
ركائز االدارة االستراتیجیة

ریاضیات التمویل واالستثمار
ریاضیات التمویل واالستثمار والریاضة البحتھ للتجاریین

زراعة واستغالل االعالف
زراعة واستغالل االعالن

سبل حمایة وتحسین بیئة المصانع

عنوان الكتاب



جامعة بغداد  
دار الرایة للنشر والتوزیع

ن.د
القادسیة

ن.د
ن.د

دار الحامد
دار الحامد

دار الحكمة للطباعةوالنشر
مطابع معھد االدارة العامة

ن.د
دار المسیرة للنشر والتوزیع

ن.د
ن.د
ن.د
ن.د

سما للنشر والتوزیع
دار الحامد

مكتبة االنجلو المصریة
الدار الجامعیة

دار اسامة النشر و التوزیع
مكتبة الرسالة الحدیثة

دار القلم
 دار عمار

دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

دار الرضا للنشر
الیازوري

دار الرضا للنشر
دار المسیرة للنشر والتوزیع

جامعة دمشق
ن.د

دار المكتب الوطنیة
شركة المعرفة للنشر والتوزیع

الثقافة
المكتبة الوطنیة

دار الثقافة للطباعة والنشر
المكتبة القانونیة

دار الحریة
دار الثقافة للطباعة والنشر

دار وائل للنشر والتوزیع
دار الطبع والنشر االھلیة

دار النشر
1975
2010
1984
1982
1982
2001
2009
2000
1992
1985
1990
2011
1973
1987

1981
2010
2014

0
1999

2008
1980
1984
1984
2010
2005

0
2009
2010
2009
1986
1990
2008
2005
2011
2011
1984
2008

2003
1972

سنة النشر
عاصم االعرجي

ابراھیم الفقي
فرانك آیرز

عامر محمد علي
عامر محمد علي

سمیر عبد الرحیم الجلبي
كاسر نصر المنصور

شوقي ناجي جواد
شوقي ناجي جواد

محمد عبد المنعم خطاب
شوقي ناجي جواد
زكریا احمد عزام

سعید عبود السامرائي
جون ادلمان سبیرو

ھاشم الدباس
عزیز شاھو اسماعیل

ابراھیم الفقي
عامر خضیر حمید الكبیسي

كمال دسوقي
عبد الرحمن محمد العیسوي

فائز حسین. د
فرج عبد القادر طھ

حامد عبد العزیز الفقي
طلعت ھمام

خالد واصف الوزني
عالء عبد الرزاق محمد

السالمي
حسام الملحم

عبد الفتاح التمیمي
معتصم شفا عمري

عامر ابراھیم القندیلجي
عبد المجید مھنا

عامر ابراھیم
حسین حمودة المھدوى

حسن النجفي
عدنان ابراھیم السرحان. د

جمال محمد مصطفى
عثمان التكروري
مدحت المحمود

علي ابراھیم الكرباسي
محمد علي السالم عیاد

الجلبي
غالب علي الداوودي

شاب توما منصور

المؤلف
ستراتیجیة وتكتیل التخطیط للتطویر االداري للدول النامیة

سحر القیادة
سلسلة ملخصات شوم نظریات ومسائل في المصفوفات

سلطة االدارة في تنفیذ المشاریع الكبرى
سلطة االدارة في تنفیذ المشاریع الكبرى

سلوغرافیا المعاجم ثنائیة اللغة المراجع المعجمیة الحدیثة
مدخل االعالن(سلوك المستلك  )

سلوك تنظیمي
انعكاساتھا على ادارة االعمال/ سلوكیات االنسان 

سلوكیات المدیر الفعال
سیاسات االعمال
سیاسات التسعیر

سیاسات التصنیع والتقدم االقتصادي في العراق
سیاسات العالقات االقتصادیة الدولیة

سیاسة االردن الصناعیة
سیاسة التنمیة الزراعیة

سیطر على حیاتك
سیكولوجیة  التدریب االستراتیجیات والتقنیات واالشكالیات

سیكولوجیة ادارة االعمال
مع دراسة میدانیة عن مشكالت االداریة(سیكولوجیة االدارة 

(وسبل عالجھا
سیكولوجیة االدارة العامة

سیكولوجیة الشخصیة المعوقة لالنتاج
سیكولوجیة الفرد في المجتمع

سین وجیم عن مناھج البحث العلمي
شؤون اقتصادیة

شبكات االدارة االلكترونیة

شبكات االنترانت
شبكات الحاسوب واالنترنت

شبكات الحواسیب
شبكات المعلومات واالتصاالت
شبكات المعلومات واالتصاالت

شبكات المعلومات والتصال
شرح احكام الوظیفة العامة
شرح االعتمادات المستندیة

شرح القانون المدني مصادر حقوق الشخصیة
شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة

شرح قانون االحوال الشخصیة
١٩٨٠ لسنة ٤٥شرح قانون التنفیذ رقم 

 المعدل١٩٦٠ لسنة ٢٤شرح قانون الخدمة المدنیة رقم 
شرح قانون العقوبات

شرح قانون العمل
شرح قانون العمل

عنوان الكتاب



مكتبة النھضة
معھد االدارة العامة

ن.د
ن.د

الدار العربیة للعلوم
الدار الجامعیة
الدار الجامعیة

الدار العربیة للعلوم
الدار العربیة للعلوم

دار الرضا للنشر
مركز دراسات الوحدة العربیة

الرضا
مكتبة لبنان

مؤسسة ابرار ناشرون
وموزعون

مجموعة النیل العربیة
الدار العربیة للعلوم

دار المسیرة
دار الكتاب الحدیث

ن.د
ن.د

المؤلف
ن.د
ن.د

مكتبة المجتمع العربي للنشر
والتوزیع

دار المجتمع العربي للنشر
والتوزیع

دار  الشروق للنشر والتوزیع
والطباعة

دار وائل للنشر والتوزیع
دار المسیرة للنشر والتوزیع
دار المسیرة للنشر والتوزیع

ن.د
الحریة للطباعة
الحریة للطباعة

ن.د
دار المریخ اللنشر

االمریخ
دار الكتاب

النھضة العربیة
المجدالوي للنشر

دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع
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مصطفى حسن علي
خلیل ابراھیم المشاھدي

دایفید غروث
احمد ماھر
احمد ماھر

روسل جونس
روسل جون

جورج بركات
انطوان حالن

رعد حسن الصرن
روبي ستاینھاوس

عبدالرزاق سند

محسن احمد الخضیري
غاي ھارت

جیمس اندرسون
نادر ادریس التل
معتز الناضوري

محمد الطائي
حنان دقماق

مدحت عباس امین
رفعت عبد الحمید عبیدات

محمد الطائي

ابراھیم دعمة

ریي ھایمان

اموري ھادي كاظم
بالل خلف السكارنة
بالل خلف السكارنة

منظمة الصحة العالمیة
یعرب فھمي سعید
یعرب فھمي سعید

احسان محمد الحسن
اوما سیكاران
اوما سكاران

شارلز ھیدوث
عبد العزیز فھمي ھیكل

حسین محمد حسنین
ھاني حامد

اموري ھادي كاظم الحسناوي

المؤلف
١٩٧٠ لسنة ١٥١شرح قانون العمل رقم 

شرح نظام الموظفین العام بالمملكة العربیة السعودیة
شركات في تسویھ التنمیة

شروط المقاولة العمال الھندسة الكھربائیة والمیكانیكیة
الدلیل الدراسي الكامل+A شھادة

صراعات العمل
صراعات العمل

٣صفحات الملقم النشط 
٣صفحات الملقم النشط   active server pages 3 الدلیل

الكامل
ADOBE IMAGE READY صمم موقعك باستخدام

صناعة االنشاءات العربیة
صناعة التنمیة االداریة في القرن الحادي والعشرین

صناعة القرار
كیف تكون مدربا محترفا؟/ صناعة المدرب المحترف 

صناعة المزایا التنافسیة
mp3  ساعات من الموسیقى١٠صنع 

صنع السیاسات العامة
صنع السیاسة االقتصادیة

صیانة الماذربورد
صیانة وادامة نظم المعلومات االداریة

ضرورة الفن في التعلیم الجامعي
ضریبة الدخل في التشریع الضریبي العراقي

ضریبة المبیعات
١ضمان الجودة واثره في اداء كلیات االقتصاد والعلوم االداریة ج 

٢ضمان الجودة واثره في اداء كلیات االقتصاد والعلوم االداریة ج

طبیعة البحث السیكولوجي

طبیعة البیانات االحصائیة وبناء النماذج القیاسیة
طرق ابداعیة في التدریب
طرق ابداعیة في التدریب

طرق االدارة الحدیثة وتنظیم الخدمات الصحیة
طرق البحث
طرق البحث

طرق البحث االجتماعي
طرق البحث في االدارة
طرق البحث في االدارة

طرق البحث في علم المكتبات
طرق التحلیل االحصائي

طرق التدریب
طرق التوزیع

طرق القیاس االقتصادي

عنوان الكتاب



مجموعة النیل العربیة
الدار العربیة للعلوم
الدار العربیة للعلوم

الدار العربیة للعلوم

الدار العربیة للعلوم
الدار العربیة للعلوم
الدار العربیة للعلوم

المكتبة الوطنیة

المكتبة الوطنیة

المؤلف
المؤلف

الشركة العربیة المتحدة
دار الفجر للنشر والتوزیع

ھال للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

دار الجامعات المصریة
مركز االمارات للدراسات

والبحوث االستراتیجیة
المعرفة الجامعیة

المعرفة الجامعیة
اثراء للنشر والتوزیع

دار اسامة النشر و التوزیع
منشاة المصارف
المكتب الجامعي
النھضة العربیة
منشأة المعارف
المكتب الجامعي

دار المطبوعات  الجامعیة
الدار الجامعیة

المعرفة الجامعیة
دار االفاق الجدیدة
دار االفاق الجدیدة

ن.د
المكتب الجامعي

ن.د

دار الكتاب للبناني
دار المكتب
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سنة النشر
ویز. دونالد ھـ 
بل وولف

مركز التعریب والبرمجة

مركز التعریب والبرمجة

مركز التدریب والتعریب
مركز التعریب والبرمجة
مركز التدریب والتعریب

عبد العال صكبان

عبد العال الصكبان

سلیمان عبد المنعم
سالم محمد عبود

رضا السید
بیتر فكس

خالد توفیق
عبدالرحمن احمد الحالك

صخر احمد الخصاونة
احمد زكي بدوي
منقذ محمد داغر

محمد علي محمد

علي عبد الرزاق جلبي
محمد صالح تركي القریشي

منى فرید
قباري محمد اسماعیل
عبد المنعم عبد الحي

حسن الساعاتي
قباري محمد اسماعیل

باري شوحرمان
ماجد راغب الحلو

كامل بكري
مصطفى رشدى شیحھ

محمد قبیسي
محمد قبیسي

احمد حسین فرغل
عبد المنعم عبد الحي

/ عبد الكریم صادق بركات
حامد عبد المجید دراز

عبداهللا انیس الطباع
محمد حربي حسن

المؤلف
طرق مبتكرة في حل المشكالت

طقم ادوات مكافحة البرید المتطفل
دارة البنیة التحتیة لشبكات MCSE  طقم التدریب على

MICROSOFT windows
WINDOWS 2000 ACTIVE طقم التدریب على

DIRECTORY SERVICS
A طقم التدریب على شھادة

+ Net work طقم التدریب على شھادة
MCSE microsoft windows2000طقم التدریب على

server
ظاھرة التفاوت االقتصادي في الوطن العربي والعمل العربي

المشترك حیالھا
ظاھرة التفاوت االقتصادي في الوطن العربي ودور العمل العربي

المشترك حیالھا
ظاھرة الفساد

ظاھرة غسیل االموال
عادات  التمیز لدى االفراد ذوي المھارات االداریة  العلیا

عبقریة التسویق
عجائب وطرائف اللغة االنجلیزیة

عقد البیع
عقد التأجیر التمویلي

عالقات العمل والخدمة االجتماعیة
عالقة الفساد االداري بالخصائص الفردیة والتنظیمیة لموظفي

الحكومة ومنظماتھا
مدخل للتراث والمشكالت الموضوع.. علم اجتماع التنظیم 

والمنھج
علم اجتماع التنظیم النظریة والتطبیق

علم اقتصاد التنمیة
علم االتیكیت االجتماعي والدبلوماسي

علم االجتماع االداري
علم االجتماع الصناعي
علم االجتماع الصناعي

مشكالت االدارة والتنمیة االقتصادیة..علم االجتماع الصناعي 
علم االجتماع النظریة والمفھوم

علم االدارة العامة
علم االقتصاد

علم االقتصاد من خالل التحلیل الجزئي
علم التوثیق والتقنیة الحدیثة

علم التوثیق والحفظ في الوطن العربي
علم الحاسب االلكتروني لغة الفورتران

علم السكان
علم المالیة العامة

علم المكتبات االدارة والتنظیم
علم المنظمة االصول والتطور والتكامل

عنوان الكتاب



دار منشورات عویدات
الدار الجامعیة

دار التقني للطباعة والنشر
دار العلم للمالیین
دار مصر الجدیدة

المجلس الوطني الثقافة والفنون
دار القلم

مكتبة افاق
مكتبة مصر

مؤسسة الشباب الجامعة
دار المسیرة للنشر والتوزیع

دار االوائل للنشر
دار وائل للنشر والتوزیع

المؤلف
الجھاز المركزي لمحو االمة

الدار العربیة للعلوم
الدار العربیة للعلوم

مكتبة لبنان
المنظمة العربیة للتنمیة االداریة

مركز التوثیق االعالمي لدول
الخلیج

الدار العربیة
جمعیة االقصادیة العراقیین

دار الفكر العربي
دار الرشید للنشر
دار الرشید للنشر

ن.د
منشاة المصارف

دار المسیرة للنشر والتوزیع
المكتب الجامعي

الدار الجامعیة
ن.د

الدار العربیة للعلوم
بمیك

دار   شعاع
الدار العربیة للموسوعات

العبیكان
دار صفاء للنشر والتوزیع

دار المكتبي
دار الفكر لنشر والتوزیع

الدار العربیة للعلوم
دار المناھج للنشر والتوزیع

دار المكتب الوثائق
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جان میزونوف

عباس محمود عوض
عبد الكریم محسن باقر

فاخر عاقل
ھنري فالون

سامي عریفج
محمد خلیفة بركات

عثمان حمود الخضر
لوسیان افیفر

عبد الرحمن محمد عیسوي
رافت سالم محمود
خالد امین عبد اهللا
خالد امین عبداهللا
خالد امین عبداهللا

المنظمة العربیة للتربیة
والثقافة والعلوم

ریك لینكر
ریك لینكر

یورك بریس
ابراھیم بن علي الملحم

جاسم جرجس محمد

جاسم محمد جرجیس
یحیى غني النجار

نتانیل كنتور
فلیح حسن خلف
فلیح حسن خلف
سعد علي العنزي

محمد عبد المغني الشربیني
عبد العزیز بدر النداوي

محي محمد مسعد
حمدي عبد اغلعظیم. د

میشیل شوسو دوفسكي
جون بوتزایر

خبراء مركز الخبرات المھنیة
بمیك

محمد فھد الصباغ
سیروس روحاني

ضفاف شربا
احسان دھش جالب

رفیق یونس المصري
رافت دسوقي محمود

دوغ ساھلین
ھناء محمود القیسي

ھاشم حسین ناصر المحنك

المؤلف
علم النفس االجتماعي
علم النفس االحصائي

علم النفس االداري
علم النفس التربوي
علم النفس التطبیقي
علم النفس التطوري

٢ج١-ج(علم النفس التعلیمي  )
علم النفس التنظیمي رؤیة معاصرة

علم النفس في خدمة المعلم
علم النفس واالنتاج

علم تدقیق الحسابات
علم تدقیق الحسابات
علم تدقیق الحسابات

الناحیة النظریة(علم تدقیق الحسابات  )
٢علم تعلیم الكبار ج

visual j ++ 6 علم نفسك
visual j++6 علم نفسك

 ساعة٢٤ في ٧علم نفسك ادوبي فتوتو شوب 
علماء االدارة وروادھا في العالم

علوم االعالم واالتصال

علوم االعالم واالتصاالت
على ھامش التخلف والتنمیة

عملیة تدریب الرؤوساء
عملیة تكوین المھارات ودورھا في التنمیة االقتصادیة في العراق
عملیة تكوین المھارات ودورھا في التنمیة االقتصادیة في العراق

عناصر القوة في القیادة
عوامل الكفایة االنتاجیة

عولمة ادارة الموارد البشریة
عولمة االقتصاد في المیزان

عولمة الفساد
عولمة الفقر وتأیید اصالحات صندوق النقد والبنك الدولیین

غرائب وعجائب في ادارة المكاتب
فاعلیة دور التدریب في التعلیم االلكتروني

دورة في كتاب(فایروركس ام اكس  )
فرص التدریب المنظم في موقع العمل

فرق العمل المنسجمة
فرق العمل مدخل مفاھیمي متكامل

فشل االسواق المالیة البورصات
فكرة التحول في القرارات االداریة

 دورة تدریبیة افتراضیة٥فالش 
فلسفة ادارة الجودة في التربیة والتعلیم العالي

فلسفة االدارة المعاصرة والمجتمع

عنوان الكتاب



ن.د
المؤسسة العربیة الدراسات

والنشر
العبیكان

ن.د
دار الفاروق لالستثمارات

الثقافیة
بمیك

دار الریحاني
الرضا

الفاروق
مكتبة نھضة الشرق

بمیك

ن.د
 دار االحمدي للنشر
بیت االفكار الدولیة

مركز البحوث
دار الحمراء

شعاع للنشر والعلوم
دار الفاروق لالستثمارات

الثقافیة
شركة االبداع للنشر والتوزیع

بیت االفكار الدولیة
دار اقرا

المسیرة للنشر والتوزیع
والطباعة

مكتبة لبنان
دار الفكر العربي
دار الرشید للنشر

دار الراتب الجامعیة
دار الثقافة للطباعة والنشر

الدار العربیة للعلوم
المكتبة العالمیة

الدار الدولیة لنشر والتوزیع
مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع

االھلیة للنشر والتوزیع
العبیكان

دار الرایة للنشر والتوزیع
ن.د

دار النھضة العربیة
دار الحریة

شعاع للنشر والعلوم
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سنة النشر
محمد محمود الكبیسي

فرانسو بیرو

ھلیغا دورموند
جین سمیث
بایریك دان

خبراء مركز الخبرات المھنیة
لالدارة

ھیثم ھشام الجفان
مانفرید ماك

مارلین مانینج
احمد النكالوي

مركز الخبرات المھنیة
لالدارة

ریا عبود
حامد حسین علوان

یوجین جریسمان. ب
باسكال. ریتشارد ت

ریتشارد تانر باسكال
زید منیر عبوي
جولي آن أموس

طارق السویدان
ولیام بریدجز

بیفردج.ب.ا.و
محمد شحادة ابو یمن

یورك بریس
سالي زكي محمد

صفاء خلوصي
سمیر عوض

ھارییت غریفي
كاري كوبر

دیل كارینجي
ویلیام اروى

صالح محمد عبد الحمید
بھاء الدین خطاب

بیتر غوبر
ابراھیم الفقي

یورك برس
اردواي تید

بروس افریدیش
جمال الدین نجیب

المؤلف
فلسفة العلم ومنطق البحث العملي

فلسفة لتنمیة جدیدة

فن اتخاذ القرارات
فن اتخاذ القرارات الصائبة

فن ادارة اجتماعات مجلس االدارة

فن ادارة االزمات والصراعات

فن ادارة االعمال
نظریات جدیدة وتطبیقات ناجحة الرباب العمل: فن ادارة البشر 

في المؤسسات المتقدمة
 دقیقة٥٠فن ادارة المكتب في 

فن اعداد وكتابة البحوث والرسائل الجامعیة
فن االتفاق مع االخرین

فن االتكیت
فن االتیكیت والبروتوكول وادارة المؤتمرات

كیف یدیر الناجحون وقتھم( فن االدارة الوقت   )
فن االدارة الیابابیة
فن االدارة الیابانیة

فن االدارة باالتصال
فن االدارة بالتفاوض

فن االلقاء الرائع
فن االنتقال والتغییر االداري

فن البحث العلمي
فن البحث عن عمل كتابة السیرة الذاتیة واجراء مقابلة

فن التاثیر على االخرین
فن التدریب االبداعي

فن الترجمة
فن الترجمة من االنكلیزیة الى العربیة

فن التركیز
فن التعاطي مع الشخصیات الصعبة خالل ثالثون دقیقة

فن التعامل مع الناس
فن التفاوض

فن التفاوض والدبلوماسیة
فن الخطابة واكتساب الثقة

فن العدوان
 مفتاح تاخذك الى القمة١٢فن القیادة  الفعالة
فن القیادة االداریة

فن القیادة والتوجیھ في ادارة االعمال العامة
فن القیادة ومھارات القائد

فن الكتابة والمحادثة في عالم االعمال

عنوان الكتاب



دار   شعاع
الدار العربیة للعلوم

ن.د
شعاع للنشر والعلوم
شعاع للنشر والعلوم
بیت االفكار الدولیة

دار الثقافة للطباعة والنشر
ن.د

دار الثقافة للطباعة والنشر
الرضا

الرضا
دار   شعاع

الدار العربیة للعلوم
ن.د

مؤسسة الشباب الجامعة
دار الجامعات المصریة

جامعة بغداد  
جامعة الموصل

معھد االنماء العربي

المؤلف
المجدالوي للنشر

ن.د
المؤلف

دار المطبوعات  الجامعیة
المؤلف

ن.د
الدار الجامعیة

الیازوري
دار الراتب الجامعیة

ن.د
ن.د
ن.د

ن.د
ن.د
ن.د
ن.د
ن.د
ن.د
ن.د

دار الثقافة للطباعة والنشر
المكتبة القانونیة

دار النشر
2005
1996

2010
2007
1999
2011
2011
2008
2001

2000
2006
2002
2009
1986
1971
1972
1985
1976

1976
1999
1983
1983
1980
1997

1982
1985
2005
1998
1996
1983
1982

2000
2005
2005
1976
2010
2008
1985
2006

0

سنة النشر
جمال حاج نجیب
روبرت ھانیمان

محمد فاتح
محمد فاتح المدرس

حال قش قش
آن بروس

عبد القادر الشیخلي
عبد القادر الشیخلي
عبد القادر الشیخلي
رعد حسن الصرن

رعد حسن الصرن
فراس قیاسة

كاترین إیسمان
نادیا معید جاروبي
عبد الحي مرعي

جمیل احمد توفیق
عبد الواحد كرم

عماد الدین خلیل
قسم الدراسات االقتصادیة

واالستراتیجیة
منیر محمود الوتري

سامي عریفج
احمد بیوني شحاتھ

احمد بسیوني شحاتھ
علي ابو الحسن
طالل ابو غزالھ

احمد نور
اسماعیل ابراھیم جمعة
محمد حسین بصبوص

انیس محمد وفیق حبلي
نعیم حسني دھمش

جوھانس. ھو
حسن عبد اهللا

منیر البعلبكي
منیر البعلبكي

اسماعیل مصطفى عالونھ
وزارة المالیة

نبیل عبد الرحمن حیاوي
صباح صادق جعفر
موفق حسن رضا
محمد صبحي نجم

واثبة داود السعدي

المؤلف
فن الكتابة والمحادثة في عالم االعمال

فن المحاضرة المؤثرة
فن المراسالت التجاریة

فن المراسالت التجاریة باالنجلیزیة
فن انجاز العمل

فن تحفیز العاملین
فن كتابة التقاریر
فن كتابة التقاریر

فن كتابة التقاریر االداریة والمالیة والفنیة
كیف یدیراالفراد والمنظمات وقتھم بكفاءة(فن وعلم ادارة الوقت  

٢ج) ونجاح
١فن وعلم ادارة الوقت ج

فھم التقاریر المالیة
فوتوشوب

فوتوشوب للتصمیم واالعالن
في اصول المحاسبة المالیة

في اقتصادیات االعمال
في االصالح الزراعي

دراسات- في التأریخ االسالمي مواقف 
في الطریق الى عصر المجاعة

في القانون االداري
في القیاس والتقییم
في النظم المحاسبیة
في النظم المحاسبیة

في النظم والمشاكل المحاسبیة
كلمات وابحاث في المحاسبة وتدقیق(في خدمة االقتصاد العربي 

(الحسابات
في محاسبة المنشآت المالیة

في نظم المعلومات المحاسبیة في المنشاة المالیة
فیجوال بیسك

٥فیجوال بیسك 
قائمة التدفقات النقدیة من الناحیة العلمیة والعملیة

قاموس االدارة مع مسرد بالمصطلحات االنكلیزیھ المقابلة
انكلیزي(قاموس المصطلحات العالقات والمؤتمرات الدولیة -

مع فھارس ومالحق باالنكلیزیة والعربیة)عربي
انكلیزي- عربي) (عربي-انكلیزي(قاموس المورد  )
عربي-انكلیزي(قاموس المورد )

عربي-انكلیزي(قاموس الوطن االقتصاد والمحاسبة االداریة )
 وتعدیالتھ١٩٤٠ لسنة ٢٨قانون اصول المحاسبات العامة رقم 

١٩٧١ لسنة ٢٣قانون اصول المحاكمات الجزائیة رقم 
٢٠٠٦ لسنة ٢٧قانون التقاعد الموحد رقم 

قانون الشركات اھدافھ واسسھ ومضامینھ
قانون العقوبات

القسم الخاص/قانون العقوبات 

عنوان الكتاب



المكتبة القانونیة
المعرفة الجامعیة

دار وائل للنشر والتوزیع
ن.د
ن.د

مركز البحوث
مؤسسة الشباب الجامعة

ن.د
مركز البحوث
شموع الثقافة

الیازوري
مؤسسة الشباب الجامعة

دار الجبل للطباعة
دار الجبل للطباعة

مكتبة االنجلو المصریة
الجامعة المستنصریة

مكتبة المجتمع العربي للنشر
والتوزیع

مكتبة المجتمع العربي للنشر
والتوزیع

دار الشجرة للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

الدار االكادیمیة للعلوم
المعرفة الجامعیة

دار الطلیعة للطباعة والنشر
دار الطلیعة للطباعة والنشر

المكتبة الوطنیة
ن.د

الدار العربیة للعلوم
مكتبة جریر

دار وائل للنشر والتوزیع
دار الشؤون لثقافة العامة

دار المسیرة للنشر والتوزیع
المسیرة للنشر والتوزیع

والطباعة
مكتبة النھضة

مجموعة النیل العربیة
ن.د

المكتبة القانونیة
سما للنشر والتوزیع
سما للنشر والتوزیع

مكتبة الملك فھد الوطنیة
اكادیمیا انترناشیونال

الشركة العربیة المتحدة

دار النشر
2011
1987
2005
2013
2013

0
1972
2010
2001
2003
2008
1984
1976
1976
1977
1983
2011

2006

2014
2011
2013
1988
1983
1981
1987
2000
1996
2008
2007
2001
2009
2005

1990
1989
2011

2012
2013
2013

2001
2007

سنة النشر
نبیل عبد الرحمن حیاوي

ھمام محمد محمود
عبدالرحمن احمد جمعة

ولید محمد الشبیبي
ولید محمد الشبیبي

محمود مختار احمد بریري
محمد سامي عبد الحمید
نبیل عبد الرحمن حیاوي

جل بروكس
صالح احمد صالح

نعمة عباس الخفاجي
محمد القیومي محمد

منصور احمد منصور
منصور احمد منصور

احمد كمال احمد
حمزة محمود الشمخي

رافت نبیل علوه

رأفت نبیل علوه

موسى فرج
احمد اسماعیل المعاني

عاطف جابر طھ
سامي الدسوقي

طالل البابا
طالل البابا

صباح محمود محمد
جیفین كینیدي

كیت كینان
ریتشارد تمبلر
منیب قطیثاث

ایمان فاضل السامرائي
ایمان فاضل السامرائي

عمر دیراوي
عصام مرعي

نبیل عبد الرحمن حیاوي

نبیل عبد الرحمن حیاوي
ابراھیم الفقي
ابراھیم الفقي

توني بوش
الیزابیث اولیري

رضا السید

المؤلف
 وتعدیالتھ١٩٦٩ لسنة ١١١قانون العقوبات رقم 

قانون العمل عقد العمل الفردي
قانون المالكین والمستاجرین االردنیین

١ النافذ ج٢٠٠٤ لسنة ٩٤قانون المصارف رقم 
٢النافذ ج٢٠٠٤ لسنة ٩٤قانون المصارف رقم 

٢ج١-قانون المعامالت التجاریة السعودي ج
قانون المنظمات الدولیة

قانون بیع وایجار اموال الدولة
دلیل عملي(قدرات التدریب والتطویر  )

قراءات في التنمیة والتطویر االداري
قراءات في الفكر االداري المعاصر

قراءات في المشاكل المحاسبیة المعاصرة
قراءات في تنمیة الموارد البشریة
قراءات في تنمیة الموارد البشریة

قراءات في علم االجتماع
قرارات االدارة المالیة

قرصنة االنترنت

قرصنة االنترنت

قصة الفساد في العراق
قضایا اداریة معاصرة

قضایا اعالمیة معاصرة في الموارد البشریة
قضایا االعالم الدولي

قضایا التخلف والتنمیة في العالم الثالث
قضایا التخلف والتنمیة في العالم الثالث في المنھج

قضایا معاصرة االقتصاد واالدارة
والعالقات الناجحة.. قمة التفاوض لعقد الصفقات الرابحة

قواعد ادارة االجتماعات
قواعد االدارة

قواعد البیانات
المعاییر والتقویم: قواعد البیانات 

قواعد البیانات ونظم المعلومات
قواعد البیانات ونظم المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات

قواعد اللغة االنكلیزیة بطریقة مبسطة
قواعد المحاسبة الدولیة لجنةقواعد المحاسبة الدولیة

قوانین الخدمة المدنیة والمالك والرواتب واالنضباط وسائر
تشریعات الوظیفة العامة
قوانین السلطة القضائیة

قوة التحكم في الذات
قوة الثقة بالنفس

قیادة االشخاص وادارتھم في التربیة
خطوة- قیادة االعمال خطوة 

قیاس  وتطویر اداء المؤسسات العربیة

عنوان الكتاب



معھد االدارة العامة
المنظمة العربیة التنمیة االداریة

مركز الخبرات المھیئة لالدارة
بیمك

حورس الدولیة
الدار العربیة للعلوم
الدار العربیة للعلوم

دار  الشروق للنشر والتوزیع
والطباعة

دار  الشروق للنشر والتوزیع
والطباعة

مكتبة جریر
مكتبة جریر
مكتبة جریر

الدار العربیة للعلوم
الدار العربیة للعلوم

دار الحامد للنشر والتوزیع
دار الفجر للنشر والتوزیع

دائرة االعالم والنشر

الدار العربیة للعلوم
الناشر المعارف والكتب

دار عالم الثقافة
دار الفكر الجامعي

مركز الخبرات المھیئة لالدارة
بیمك

ھال للنشر والتوزیع
الفاروق

مركز الخبرات المھیئة لالدارة
بیمك

الدار العربیة للعلوم
بمیك

ن.د
مركز الخبرات المھیئة لالدارة

بیمك
بیت االفكار الدولیة

الرضا
بیت االفكار الدولیة
الدار العربیة للعلوم

مطابع الھیئة المصریة العامة
للمكاتب

مجموعة النیل العربیة
ھال للنشر والتوزیع

دار الرضوان
الدار العربیة للعلوم

دار النشر
1987
2000
2006

2010
2000
2005
1987

1987

2006
2006
2006
2004
2006
2010
2013
1985

2008
2008
2002
2006

2010
2003
2007

2005
2002
1983
2006

1998
2001
1998
1999
1978

2000
2006
2004
1999

سنة النشر
فرانك جي الندي

عبد العزیز جمیل مخیمر
بمیك

محمد الصیرفي
روبن ویلیامز
سكوت كیلبي

عبد الوھاب ابراھیم ابو
سلیمان

عبد الوھاب ابراھیم
ابوسلیمان

مایك ایلجارث
انتوني میتشیل

ابجرت. ماكس ایھ
جف كنت

االن جي بلومان
محمد محمود الفاضل

فیرجوس اوكونیل
شوقي ناجي جواد

نیل سالكیند
الشافعي محمد البشیر

ایاد محمد الصقر
مرھف عقیل

مركز الخبرات المھنیة
لالدارة

منیر احمد عرفة
كویك نوتس

خبراء مركز الخبرات المھنیة
لالدارة

ھادي المدرسي
تریسي جروس

ادموندب بیكولنر
عبد الرحمن توفیق. د

باتریك تونسیند
رعد حسن الصرن
روبرت الیس وایت

شیري كینكوف
روي سورنسون

ویز. دونالد ھـ 
محمد ندا. د

محمد زھیر نعال
فرانك درفلر

المؤلف
قیاس اداء العمل االسالیب والنظریة والتطبیقات

قیاس االداء المؤسسي لالجھزة الحكومیة
قیاس التكلفة والعائد على برامج التدریب

قیاس وتقویم اداء العاملین
كتاب الوب لغیر المصممین
كتاب فوتو شوب سي اس

صیاغة جدیدة:كتابة البحث العلمي 

صیاغة جدیدة/كتابة البحث العلمي

كتیب الجیب التفویض
كتیب الجیب الجودة
كتیب الجیب الحسم

c + + كشف اسرار
كشف اسرار نظریھ االرجحیھ

كفایات المدیر العصري للمؤسسات االداریة والتربویة
كل ماتحتاج معرفتھ عن ادارة المشروعات

١٩٨٣كلفة الطالب في مؤسسة المعاھد الفنیة للعام الدراسي  -
1984

كمبیوتر الید بالم بایلوت وبرامج التنظیم بالم
كود حقوق االنسان

كوریل درو
 مشاریع خاصة لالحتراف١١كوریل درو 

كیف تؤھل نفسك كقائد؟

كیف تبدا مشروعا استثماریا ناجحا
كیف تتحدث بثقة وتكسب رضاء مستمعیك ؟

كیف تتغلب على مقاومة  التغییر ؟

كیف تتمتع بالسعادة في حیاتك
كیف تجعل المستحیل ممكنا

كیف تحسن مھاراتك التفاوضیة
كیف تحفز االخرین

كیف تحقق الجودة؟
كیف تخلق بیئة ابرتكاریة في المنظمات

كیف تسال السؤال الصحیح؟
Office 2000 كیف تستعمل

كیف تصبح عضوًا في مجلس االدارة

كیف تصبح قائدا ناجحا
كیف تصبح مفاوضًا فعاًال

كیف تضبط لغتك االنكلیزیة
كیف تعمل الشبكات

عنوان الكتاب



الدار العربیة للعلوم
دار المكتب الوثائق

المركز القومي لالستشارات
والتطویر

مكتبة ابن سینا
المؤلف

مركز  الكتب الثقافیة
جروس برس

دار قرطبة
مركز الخبرات المھیئة لالدارة

بیمك
االھلیة للنشر والتوزیع

الدار العربیة للعلوم
وادي النیل للنشر والتوزیع

الرضا
دار المسیرة

مجموعة النیل العربیة
دار الفاروق لالستثمارات

الثقافیة
بیت االفكار الدولیة
بیت االفكار الدولیة
بیت االفكار الدولیة
بیت االفكار الدولیة
بیت االفكار الدولیة
بیت االفكار الدولیة
بیت االفكار الدولیة

الفاروق
الدار العربیة

مركز دراسات الوحدة العربیة
دار الفجر للنشر والتوزیع

مركز البحوث
مكتبة ابن سینا

دار الرضا للنشر
دار الرضا للنشر
دار الرضا للنشر
مكتبة ابن سینا
مكتبة ابن سینا

االھلیة للنشر والتوزیع
الیازوري

دار الرضا للنشر
مكتبة ابن سینا

دار الفكر الجامعي
ن.د
ن.د

مطابع معھد االدارة العامة

دار النشر
1995
2009

0

2002
0

1983
1986
2005
2006

2008
2005
2011
2001
2006
2000
2001

2000

1996
-   

1996
2003
1999
1972
2002
2001

0
2001
2000
2008
2009
2012
2012
2000
2010
2008
1987
1981
2010

سنة النشر
اریك ھولسینجر

رائد صبار
منظمة العمل الدولیة

امل رواش
احمدشلبي

احمد شلبي
امیل یعقوب

طارق محمد السویدان
مركز الخبرات المھنیة

لالدارة
دیل كارینجي

ھادي المدرسي
مارك ھانس

مایكل ارمسترونغ
طھ كاسب الدروبي

ویز. دونالد ھـ 
لین  فا ینریخ

میخائیل ستیفنر
تیموثي فوستر
جیوقري بیتي

روبیرت الیس وایت
توني آثرتون

سامي تیسیر سلمان
جون ماتوك
كویك نوتس

ایریك بریرلي
ھیلبرونر. روبرت ل
ویالن. سوزان أ

لیسلى راى
عبد الحكم احمد الخزامي

مھیب النقري
حسام اسعد

مھیب النقري
عبد الحكم احمد الخزامي
عبد الحكم احمد الخزامي

سوزان كینغ
كامل سرمك حسن 

حسام اسعد
عبد الحكم احمد الخزامي

خالد ممدوح ابراھیم
جونسون.جیمس ن

محمد االحمد الرشید
جي م شافیز

المؤلف
كیف تعمل الوسائل المتعددة

؟"كیف تفكر استراتیجیا
كیف تقرا المیزانیة العمومیة

كیف تكتب االنجلیزیة وتتحدثھا بطالقة؟
كیف تكتب بحثا او رسالة

كیف تكتب بحثا او رسالة دراسة منھجیة
كیف تكتب بحثا او منھجیة البحث

كیف تكتب خطة استراتیجیة؟
كیف تكسب القوة والنفوذ ؟

التفوق والثروة في حیاتك- كیف تكسب النجاح 
كیف تكسب قوة الشخصیة

كیف تكون قائدا ناجحا
كیف تكون مدیرا افضل

كیف تكون مدیرا مبدعا وتحصل على افضل ما لدى االخرین؟
كیف تكون مدیرا ناجحا

كیف تنظم حملة اعالنیة ناجحة؟

كیف تنمي قدرتك على االلقاء؟
كیف تنمي قدرتك على االھتمام بالعمالء
كیف تنمي قدرتك على التفكیر االبداعي
كیف تنمي قدرتك على بناء فرق العمل

كیف تنمي قدرتك على تفویض االخرین وتدریبھم
كیف تنمي قدرتك على حل المشاكل

كیف تنمي قدرتك على مفاوضة االخرین
كیف تھتم بالعمیل وتحافظ على والئھ ؟

Visual Basic 6.0 كیف ذلك
كیف نصنع المجتمع االقتصادي لتحقیق التنمیة

كیفیة بناء فرق عمل فعالة
كیفیة قیاس فاعلیة التدریب

لغة  التسویق االنجلیزیة المتخصصة للرجال العلم والمال واالعمال
C لغة

dhtml الدینامكیة html لغة
java لغة

لغة التفاوض
English/ لغة التورید والتوریدات عربي

لغة الجسد كیف تكتشف االخرین من خالل ایماءتھم
لغة الجسد واالتكیت في العمل االداري

لغة جافا سكریبت
لغة مھارات االدارة

لوجستیات التجارة االلكترونیة
مؤشرات النظم التعلیمیة
مؤشرات النظم التعلیمیة

مؤلفات كالسكیة في االدارة العامة

عنوان الكتاب



ن.د
مؤسسة الرسالة

الدار الدولیة لنشر والتوزیع
ن.د

المسیرة للنشر والتوزیع
والطباعة

مؤسسة االیمان
دار الجامعات المصریة

الدار العربیة للعلوم
الدار العربیة للعلوم

مكتبة جریر
مكتبة لبنان

الدار العربیة للعلوم
مكتبة المجمع العربي للنشر و

التوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع
دار الفكر لنشر والتوزیع

دار صفاء للنشر والتوزیع
المسیرة للنشر والتوزیع

والطباعة
جامعة الدول العربیة

ن.د
ن.د

ن.د
مكتبة لبنان

دار وائل للنشر والتوزیع
دار المریخ اللنشر

ن.د
دار وائل للنشر والتوزیع
المسیرة للنشر والتوزیع

والطباعة
دار االوائل للنشر

دار وائل للنشر والتوزیع
دار الرضا للنشر

دار وائل للنشر والتوزیع
دار الثقافة للطباعة والنشر
دار صفاء للنشر والتوزیع

الدار الجامعیة
دار المسیرة

دار النھضة العربیة
جامعة القاھرة

دار النشر
1984
1987
1994
2009
2007

1986
1979
2009
2007
2002
2004
2004
2008

2008
1999

2006
2009

1978
1978
1980

2007
1967
2005
2000

2006
2005
2003

2004
2008
2001
2005
2008
2001
2005
2008
1980
1975

سنة النشر
طلعت ھمام
طلعت ھمام
كارسون. روبرت ب

ستیفاني دالي
محمد طاقة

فایز فوق العادة
صبیح الحافظ

مایك ھوتك
جوان بریبرناو
جو  ھابراكین
یورك بریس

مركز التعریب والترجمة
سامح یوسف الدعجة

خالد واصف الوزني
عبد الرحمن عدس

ھارلد كولدز
عبد العزیز صالح بن حبتور

فوزي حبیش
حسین الدوري

عدنان/ فیصل فخري مرار 
الھندي

خلیل محمد حسن الشماع
ھارولد كوفتسنا

زیاد رمضان
متوكل بن عباس محمد

مھلھل
حربي محمد موسى

حربي محمد عریقات
حسام علي داود

خالد واصف الوزني
خالد واصف الوزني

وھابي معاد
رضوان المحمود العمر

محمد صالح المؤذن
زیاد محمد شرمان

عبد السالم ابو قحف
زكریا عزام

احمد عادل راشد
علي/ سمیر بیاوي فھمي 
محمود عبد الرحیم

المؤلف
مائة سوال عن العالقات العامة واالعالن

مائة سوال عن المكتبات والتوثیق واالرشیف الصحفي
ماذا یعرف االقتصادیون عن التسیعینات وما بعدھا

مدینتان بابلیتان قدیمتان(ماري وكارانا )
مازق العولمة

ماھو الكمبیوتر؟
ماھو المایكروفیلم ؟

خطوة.. خطوة ٢٠٠٨مایكرسوفت سكول سیرفیر 
مایكروسوف اوفس اوت لوك اكسبریس

xp مایكروسوفت اوفیس
مایكرومیدیا فالش لنظامي ویندوز وماكنتوش

٢٠٠٤مایكومیدیا فالش ام اكس 
مباءى تطویر الذات

مبادء االقتصاد الكلي
مبادئ االحصاء لبرنامج االعمال االداریة والمالیة في كلیات

المجتمع
مبادئ االدارة

مبادئ االدارة العامة

مبادئ االدارة العامة
مبادئ االدارة العامة

مبادئ االدارة المالیة العامة واقتصادیاتھا

مبادئ االدارة مع التركیز على ادارة االعمال
٢ج١/ مبادئ االدارة وتحلیل للوظائف والمھمات االداریة ج

مبادئ االستثمار
مبادئ االقتصاد

مبادئ االقتصاد
مبادئ االقتصاد

مبادئ االقتصاد الجزئي

مبادئ االقتصاد الكلي
مبادئ االقتصاد الكلي

مبادئ االوتولیسب
مبادئ التسویق
مبادئ التسویق
مبادئ التسویق
مبادئ التسویق

مبادئ التسویق الحدیث بین المظریة والتطبیق
مبادئ التسویق وادارة المبیعات

مبادئ التكالیف الفعلیة في القطاعات الصناعیة التجاریة الزراعیة
( مع حاالت عملیة)

عنوان الكتاب



المناھج

دار جون وایلي وابنائة

ن.د
دار الفكر العربي

ن.د
مؤسسة الشباب الجامعة

جامعة بغداد  
المسیرة للنشر والتوزیع

والطباعة
دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

ن.د
دار المطبوعات  الجامعیة

ن.د
المؤلف

دار المعارف
المؤلف

جامعة بغداد  
دار البركة للنشر والتوزیع

جامعة الموصل
جامعة بغداد  

العبیكان
الیازوري

دار المكتب
الجامعة المستنصریة

البصرة/ دار الحكمة 
دار الحامد

ن.د
دار النھضة العربیة

ن.د
دار المسیرة

مكتبة التحریر

دار الفكر لنشر والتوزیع

دار الشؤون لثقافة العامة
المكتبة الوطنیة

الیازوري
مجموعة النیل العربیة

مجد المؤسسة الجامعیة
للدراسات

عالم الكتاب الحدیث
دار وائل للنشر والتوزیع

دار النشر
2006

1983

1980
1973
2006
1985
2014
2000

2007
2007
1980
2008
1969
1981
1970
2000

2000
1990
1985
2004
2010
2004
1988
1990
2007
1999
1967
-   

2007
1980

1989

1995
1988
2008
1999
1999

2009
2009

سنة النشر
االستاذ الدكتور محمد عبد

الفتاح الصیرفي
بول ھویل

مختار التھامي
سلیمان محمد الطماوي

احمد زاید
یونس احمد بطریك

صفاء احمد محمد العاني
علیان الشریف

محمد مطر
محمد مطر

احمد حبیب سول
ابراھیم علي ابراھیم

سلیمان محمد الطماوي
فواز الزعبي

شفیق امین عیسى
عبد المعطي عساف

سعد حقي توفیق
عاطف عبد سلیمان االخرس

خالد عبد الرحیم الھیتي
خلیل محمد حسن الشماع

احمد عبد الرحمن الشمیمري
زكریا الدوري

محمد توفیق البلقیني
محمد احمد الدوري
جعفر سلمان یوسف

احمد اكرم الشلبي العیاصرة
حسني احمد الخولي
عبد المنعم الشافعي

فوزي عبد الرزاق الناصر
سالم عیسى بدر

عبد الرحمن عدس

عبد الرحمن عدس

كامل فلیفل
شوقي ناجي جواد

بشیر العالق
علي محمد منصور
علي محمد منصور

نعیم ابراھیم الظاھر
حسین حریم

المؤلف
مبادئ التنظیم واالدارة

مبادئ الریاضیات وتطبیقاتھا في االقتصاد والتجارة والعلوم
االداریة

مبادئ العالقات العامة في البلدان النامیة
دراسة مقارنة.. مبادئ القانون االداري 
مبادئ القانون التجاري

مبادئ المالیة العامة
مبادئ المحاسبة المالیة
مبادئ المحاسبة المالیة

مبادئ المحاسبة المالیة
مبادئ المحاسبة المالیة
مبادئ جغرافیة الصناعة

مبادئ علم االحصاء
مبادئ علم االدارة العامة

تطبیقاتھ العملیة في االردن.. مبادئ علم المحاسبة 
مبادئ محاسبة التكالیف

مبادى االدارة المفاھیم واالتجاھات الحدیثة
مبادى العالقات الدولیة

١مبادى المحاسبة وتطبیقاتھا ج
مبادىء  االقتصاد االداري

مبادىء ادارة االعمال
مبادىء ادارة االعمال

وظائف وعملیات منظمات االعمال/مبادىء ادارة االعمال 
مبادىء ادارة الخطر وألتامین

مبادىء اقتصاد البترول
مبادىء االحصاء
مبادىء االحصاء
مبادىء االحصاء
مبادىء االحصاء

مبادىء االحصاء الحدیث
مبادىء االحصاء الوصفي واالستداللي

مبادىء االحصاء١ (مبادىء االحصاء في التربیة وعلم النفس ج
(الوصفي

مبادىء االحصاء لبرنامج االعمال االداریة والمالیة في كلیات
المجتمع

مبادىء االحصاء للمھن التجاریة
مبادىء االدارة
مبادىء االدارة

اسس ومفاھیم(مبادىء االدارة  )
التخطیط ، التنظیم، التوجیھ ، الرقابة(مبادىء االدارة  )

مبادىء االدارة االقتصادیة
مبادىء االدارة الحدیثة

عنوان الكتاب



المسیرة للنشر والتوزیع
والطباعة

المؤلف
المعھد القومي لالدارة العامة

دار المكتب الوثائق
مدیریة المكتبات والوثائق

العامة
دار صفاء للنشر والتوزیع

النھضة العربیة
دار وائل للنشر والتوزیع

قاریونس
دار ابن الرشد
الدار الجامعیة

دار القلم
اكادیمیا انترناشیونال

دار وائل للنشر والتوزیع
دار الحامد

مؤسسة المعاھد الفنیة
جامعة بغداد  
الدار الجامعیة

مؤسسة الشباب الجامعة
مؤسسة الشباب الجامعة
دار وائل للنشر والتوزیع

المكتب االقتصادیة
مكتبة عین شمس

دار اسامة النشر و التوزیع
المؤلف

دار الثقافة للطباعة والنشر
دار الثقافة للطباعة والنشر

الثقافة
دار المسیرة للنشر والتوزیع

دار الحامد
مجد المؤسسة الجامعیة

للدراسات
الدار الدولیة االستثمارات

الثقافیة
جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

المستقبل لنشر والتوزیع
وكالة المطبوعات

الجامعة المستنصریة
جامعة بغداد  

ن.د
اثراء للنشر والتوزیع

دار النشر
2009

1990
1986

1991
1984

2010
1974
2007
1998
1988
1988
1977
2001
2005
2004
1978
1974
1989
1972
1984
2009
1987
1987
2013
1986
2011
2002
1999
2000
2006
2003

2000

1991
1991
1988
1980
1979
1990
1988
2011

سنة النشر
عبد العزیز صالح بن حبتور

عاصم االعرجي
عبید محمد عنان

خلیل محمد حسن الشماع
مھدي حسن زویلف

محمود احمد فیاض
عبد العزیز ھیكل

زیاد رمضان
فتحي صالح ابو سدرة

عارف عمو
كامل بكري

محمد ھشام خواجكیة
دومینیك سالفاتور

حربي محمد عریقات
ابراھیم سلیمان قطف

حمید القیسي
حمید القیسي

حامد عبد المجید دراز
عبد الكریم صادق بركات

حامد عبد المجید دراز
خالد واصف الوزني

خزعل البیرماني
خزعل البیرماني

عیسى خلیفي
عبد العزیز السوداني
محمد صالح المؤذن
محمد صالح المؤذن
محمد صالح المؤذن

خالد الراوي
عاكف الزعبي

محسن احمد الخضیري

دوجالس موسشیت. ف

ماھر موسى العبیدي
ماھر موسى العبیدي
احمد عبداهللا درویش

عبد الكریم ابراھیم االمین
عبد الكریم االمین

فلیح عبد الزھرة الزبیدي
ضیاء عبد الحسین القاموسي

فیصل محمود الشواورة

المؤلف
مبادىء االدارة العامة

مبادىء االدارة العامة منظور سلوكي معاصر
مبادىء االدارة العامة وادارة التنمیة وتطبیقاتھا في الجمھوریة

العربیة الیمنیة
مبادىء االدارة مع التركیز على ادارة االعمال

مبادىء االدارة نظریات ووظائف

مبادىء االدارة وظائف المدیر
مبادىء االسالیب االحصائیة

المالي والحقیقي(مبادىء االستثمار  )
مبادىء االقتصاد
مبادىء االقتصاد
مبادىء االقتصاد
مبادىء االقتصاد
مبادىء االقتصاد

التحلیل الجزئي(مبادىء االقتصاد  )
مبادىء االقتصاد الجزئي

مبادىء االقتصاد السیاسي
مبادىء االقتصاد السیاسي

مبادىء االقتصاد العام
مبادىء االقتصاد العام
مبادىء االقتصاد العام
مبادىء االقتصاد الكلي
مبادىء االقتصاد الكلي
مبادىء االقتصاد الكلي

مبادىء االقتصادي الجزئي
مبادىء التحلیل االقتصادي

مبادىء التسویق
مبادىء التسویق
مبادىء التسویق

مبادىء التسویق الحدیث
مبادىء التسویق الزراعي

مبادىء التفاوض

مبادىء التنمیة المستدامة

مبادىء الرقابة المالیة
مبادىء الرقابة المالیة

مبادىء الریاضة المالیة
مبادىء الفھرسة والتصنیف
مبادىء الفھرسة والتصنیف

مبادىء المحاسبة
مبادىء المحاسبة

مبادىء المحاسبة المالیة

عنوان الكتاب



المسیرة للنشر والتوزیع
والطباعة

دار المكتب الوثائق
دار صفاء للنشر والتوزیع

ذات السالسل
المعرفة الجامعیة
المكتب الجامعي

المكتب العربي الحدیث
دار المكتب

دار الرسالة للطباعة
الدار الجامعیة

دار منشورات عویدات
معھد الدراسات المصرفیة
دار وائل للنشر والتوزیع

المكتبة الوطنیة
ن.د

الیازوري
الجامعة االردنیة

المسیرة للنشر والتوزیع
والطباعة

المسیرة للنشر والتوزیع
والطباعة

دار وائل للنشر والتوزیع
المعھد العربي للتدریب

واالحصاء
ن.د

ن.د

ن.د

ن.د
دار النھضة العربیة

المكتب الجامعي
جامعة البصرة

المؤلف
دار وائل للنشر والتوزیع

الیازوري
جامعة الموصل

دار اسامة النشر و التوزیع
المسیرة للنشر والتوزیع

والطباعة
المستقبل لنشر والتوزیع

المؤلف

دار النشر
2000

1989
2003
1989
1986
1984

0
1987
1980
1985
1980
1981
2004

1988
1988
2012
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مسیرة العمل االقتصاد العربي المشترك

ASP. NET مشاریع متقدمة على االنترنت باستخدام
مشاكل الطاقة والتكنولوجیا في الدول النامیة
مشاكل الطاقة والتكنولوجیا في الدول النامیة

مشتریع المطور

عنوان الكتاب



ن.د
الجامعة االردنیة

دار  الشروق للنشر والتوزیع
والطباعة

معھد االدارة العامة
ن.د

دار مصر الجدیدة
الدار الجامعیة

معھد االدارة العامة
ن.د

دار الطلیعة
دار المریخ اللنشر

دار الفجر للنشر والتوزیع
المستقبل لنشر والتوزیع

دار الشؤون لثقافة العامة
دار الشؤون لثقافة العامة
دار صفاء للنشر والتوزیع

دار اسامة النشر و التوزیع
دار الفكر لنشر والتوزیع

مجموعة سابا وشر كاھم
لجنة معاییر الحاسبة الدولیة

دار وائل للنشر والتوزیع
الدار الجامعیة

ن.د
ن.د

دار المامؤن للترجمة والنشر
ن.د
ن.د

المكتب الجامعي الحدیث
ن.د
ن.د

ن.د
ن.د
ن.د

دار واسط
ن.د
ن.د

عالم الكتب
ن.د
ن.د
ن.د

دار النشر
1974
1981

1985

1981
1985
1975
1981
1982
2009
1973
1980
2011
1989
1990
1988
2011
2013
2013

1997
2001
2013
2008
2001
1995
1987
1985
2005

2006
1982
2007

2001
1972
1982
1982
1977
2006
2003
1980
2001
2008

سنة النشر
وآخرون.. براجینا 

محمد ابراھیم فضة

ابراھیم بدران

احمد رشید
عبد المجید كركوتلي

زكریا ابراھیم
مصطفى رشدي شیحھ
أمین عبد العزیز حسن

حسام االلوسي
خیرالدین حسیب
احمد انور عمر

محمد عبده حافظ
زیاد القاضي

فالح عبد الكریم الشیخلي
ابراھیم كاظم العظماوي

عثمان محمد غنیم
مصطفى كمال السید طایل

سالي زكي محمد

سابا وشركاھم
لجنة معاییر المحاسبة الدولیة

محمد ابو نصار
امین السید لطفي
طالل ابو غزالھ

عمر االیوبي
ا. فنثیان ب

لجنة من الخبراء
محمد عبد حسین ال فرج

الطائي
عدنان عابدین
حسن النجفي

المنظمھ العربیھ للتنمیھ
االداریھ

الدار العربیة للعلوم
مصطفى ھني
حسن النجفي
حسن النجفي
جلیل قسطو

حسن النجفي
احمد حسین اللقاني

مجدي نافد االسیوطي
طالل ابو غزالة

ترجمة امل عمر بسیم

المؤلف
مشكالت التصنیع في البلدان النامیة

دور الشركات العالمیة في السیاسة(مشكالت العالقات الدولیة 
(الخارجیة

مشكالت العلوم والتكنولوجیا في الوطن العربي

مشكالت مختارة في ادارة البلدیات
مشكالت ودراسات من العیادة النفسیة
مشكلة البنیة أو اضواء على البنیویة
مشكلة التضخم في االقتصاد البترولي

مشكلة المخزون الراكد
مشكلھ الخلق في الفكر االسالمي

مصادر الفكر االقتصادي العربي في العراق
في المكتبات ومراكز التوثیق(مصادر المعلومات )

معالجة االخطاء البشریة في العمل االداري
معالجة النصوص واتمتة المكاتب

معالم المدیونیة الخارجیة للدول النامیة
معالم من سیكولوجیھ الطفولة والفتوة والشباب

معاییر التخطیط
االدارة ، االحصاء، االقتصاد(معاییر الجودة الشاملة  )

معاییر الجودة الشاملة في مؤسسات التدریب الحدیثة بین النظریة
والتطبیق

معاییر المحاسبة الدولیة
٢٠٠٠معاییر المحاسبة الدولیة 

معاییر المحاسبة واالبالغ المالي الدولیة
معاییر المراجعة والتأكد الدولیة

عربي-انجلیزي (معجم ابو غزالھ للمحاسبة واالعمال )
عربي-فرنسي-انكلیزي(معجم االقتصاد )

عربي- انكلیزي (معجم التعابیر االجنبیة في اللغة االنكلیزیة  )
مع مسرد) عربي-انكلیزي(معجم الریاضیات

معجم الطائي لمصطلحات نظم المعلومات االداریة الحاسوبیة

معجم المصطالحات المحاسبیة و المالیة
معجم المصطالحات واالعالم في العراق القدیم

معجم المصطلحات االداریھ

معجم المصطلحات االقتصادیة
عربي-انكلیزي-فرنسي(معجم المصطلحات االقتصادیة والتجاریة )
معجم المصطلحات االقتصادیة والقانونیة
معجم المصطلحات االقتصادیة والقانونیة

عربي انكلیزي/ معجم المصطلحات التجاریة 
معجم المصطلحات التجاریة والمصرفیة

معجم المصطلحات التربویة المعرفة في المناھج وطرق التدریس
معجم المصطلحات المصرفیة والمالیة

معجم الملكیة الفكریة
معجم مصطلحات ادارة االعمال

عنوان الكتاب



عالم الكتب
ن.د
ن.د
ن.د
ن.د
ن.د

ن.د
دار الفكر الجامعي

مركز البحوث
الدار العالمیة

دار الحامد
دار اسامة النشر و التوزیع
دار االعصار العلمي للنشر

والتوزیع
مكتبة المجمع العربي للنشر و

التوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

المكتبة الوطنیة
دار وائل للنشر والتوزیع

الصقر
المكتبة االداریة

المعھد العربي للتدریب
واالحصاء

دار المسیرة
الدار الجامعیة

ن.د
النھضة العربیة

دار المسیرة للنشر والتوزیع
دار المناھج للنشر والتوزیع

المسیرة للنشر والتوزیع
والطباعة

دار الجامعات المصریة
دار المكتب
دار المكتب

دار المسیرة
دار المسیرة
دار المسیرة

جامعة الملك سعود
ن.د

دار المسیرة للنشر والتوزیع
مكتبة المجتمع العربي للنشر

والتوزیع
دار الجامعات المصریة

دار النشر
2007
1982
2005
1982
1984
2001

1978
1983
2007
2003
2007
2010
2012

2010

2004
1985
2004
1987
1985
2000

2008
1989

1973
1982
2000
2004
2008

1982
1988
1988
2000
2002
2008
2011
1982
2007
2006

1971

سنة النشر
السید عبد العزیز البھواشي

بشیر العالق
طارق شریف یونس

احمد زكي بدوي
احمد زكي بدوي

مركز التعریف: اعداد 
والبرمجة

علي محمد عبد الوھاب
عبد القادر الشیخلي
فاتن احمد ابو بكر

محمد عبد الفتاح الصیرفي
حیدر محمد علي بني عطا

فھمي محمد العدوي
عبد الرزاق سالم الرحاحلة

خالد راغب الخطیب

اسماعیل عبد الرحمن
منیر محمود الوتري
قحطان احمد الظاھر

عدنان احمد ولي العزاوي
محمود االخرس

مھدي محسن العالق

محمد صبحي ابو صالح
محمد الفیومي

محمود حسن
مختار محمود الھانسي

مراد شلبایة
محمد ابدیوي الحسین
سلیمان خالد عبیدات

كامل بكري
سالم توفیق النجفي
سالم توفیق النجفي

فائق شقیر
عدنان الحسون

محمد صبحي ابو صالح
محسن لطفي احمد

علي محمد عبد الوھاب
درید كامل ال شبیب

مفلح محمد عقل

صبحي تادریس قریصة

المؤلف
معجم مصطلحات االعتماد وضمان الجودة في التعلیم العالي

عربي- انكلیزي(معجم مصطلحات الحاسبة )
معجم مصطلحات العلوم

عربي فرنسي-انكلیزي(معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة )
عربي- فرنسي- انكلیزي(معجم مصطلحات العلوم االداریة  )

عربي/ معجم مصطلحات الكمبیوتر انكلیزي 

معوقات االتصال في جماعات انواعھا وطرق عالجھا
معوقات تطویر نظم واجھزة الخدمة المدنیة االقطار العربیة

معوقات ومقومات تطبیق اداره الجوده الكلیھ
مفاھیم اداریة حدیثة

مفاھیم اساسیة في قیاس االصول الثابتة
مفاھیم جدیدة في العالقات العامة
مفاھیم حدیثة في الرقابة الحدیثة

مفاھیم حدیثة في الرقابة المالیة والداخلیة في القطاع العام
والخاص

مفاھیم ونظم اقتصادیة
مفھوم الجریمة

مفھوم الذات بین النظریة والتطبیق
مفھوم العمل التجاري واثاره القانونیة في ظل التجارة العراقي

مقاالت في علوم المكتبات والتوثیق والمعلومات
مقاییس التنمیة البشریة ومتطلباتھا من البیانات االحصائیة

مبادئ وتحلیل باستخدام-مقدمة االحصاء  SPSS
مقدمة الحاسبات االلكترونیة وتطبیقاتھا في نظم المعلومات

المحاسبیة
مقدمة الرعایة االجتماعیة
مقدمة الطرق االحصائیة

مقدمة الى الشبكات
مقدمة في ادارة االنتاج والعملیات
مقدمة في ادارة االنتاج والعملیات

مقدمة في اقتصادیات التجارة الخارجیة
مقدمة في اقتصادیات التنمیة
مقدمة في اقتصادیات التنمیة

مقدمة في االحصاء
مقدمة في االحصاء

مبادىء وتحلیل باستخدام(مقدمة في االحصاء   spss)
مقدمة في االحصاء االجتماعي

مقدمة في االدارة
مقدمة في االدارة المالیة المعاصرة

مقدمة في االدارة المالیة والتحلیل والمالي

مقدمة في االقتصاد

عنوان الكتاب



الدار الجامعیة
دار الجامعات المصریة

ن.د
ن.د

دار الطلیعة للطباعة والنشر
دار القلم

دار المكتب
الیازوري

الثقافة
ذات السالسل

دار المریخ اللنشر
جامعة البصرة
جامعة البصرة

ن.د
معھد االدارة العامة

دار  المكتب   الجامعي
مكتبة االمارات

دار المریخ اللنشر
دار الطلیعة للطباعة والنشر
دار الطلیعة للطباعة والنشر
دار الطلیعة للطباعة والنشر

ن.د
ن.د

 دار الجیل للطباعة
الیازوري

المستقبل لنشر والتوزیع
دار المطبوعات الجدیدة

دار وائل للنشر والتوزیع
دار الراتب الجامعیة

المكتبة الوطنیة
المؤلف

دار الحامد للنشر والتوزیع
دار الحامد للنشر والتوزیع

دار الحامد
المسیرة للنشر والتوزیع

والطباعة
ن.د

معھد االدارة العامة
دار الثقافة للطباعة والنشر
دار الثقافة للطباعة والنشر

المكتبة العصریة
المنظمة العربیة للتنمیة االداریة

ن.د
دار الراتب الجامعیة

دار النشر
1989
1983
1973
1873
1982
1988
1988
2000
1983
1986
2011
1986
1986
1986
1983

0
1985
2007
1980
1980
1980
1988
2009
1979
1979

1989
1975
2006
2001
1981
1984
2007
2007
2007
2009

1986
2006
2012
2012
2010
2006
1985

سنة النشر
احمد رمضان

عبد الرحمن یسرى احمد
سعید عبود السامرائي
سعید عبود السامرائي

عبد العزیز الدوري
محمد نبیھ الترزي

اثیل عبد الجبار الجومرد
محمد صبحي ابو صالح

عرفة المتولى سند
یوسف عوض العادلي

احمد حسنین علي حسین
صباح عبد العزیز علي
صباح عبد العزیز علي

عوض منصور
عبد اهللا راشد السویدي

احمد عبادة سرحان
نبیل عارف الجردي

برنارد تایلور
جوان روبنسون
جوان روبنسون
جوان روبنسون
محمد علي الیثي

كامل جاسم المرایاتي
عبداهللا الخریجي

احمد بدر

زیاد القاضي
احمد الفیل

غسان مالح المطارنة
سعد عبد الوھاب الشعبان

صباح عبد العزیز علي
محمود یونس

حیدر محمد علي بني عطا
حیدر محمد علي

حیدر محمد علي عطا
عبد الحكیم توفیق عیسى

ھیلیر. اس. اف 
حسن مظفر الرزو
ثائر سعود العدوان
ثائر سعود العدوان
ابراھیم سید احمد

الھادي محمد الوحیشي
بدیع جمیل القدو

انیس حبلي

المؤلف
مقدمة في االقتصاد التحلیلي
مقدمة في االقتصاد الدولي

مقدمة في التأریخ االقتصادي العراقي
مقدمة في التأریخ االقتصادي العراقي
مقدمة في التاریخ االقتصادي العربي

مقدمة في التحلیل العددي
مقدمة في الریاضیات االقتصادیة

مقدمة في الطرق االحصائیة
مقدمة في العلوم السلوكیة

مقدمة في المحاسبة المالیة
مقدمة في بحوث العملیات

مقدمة في برمجة الحاسبات االلكترونیة
مقدمة في برمجة الحاسبات االلكترونیة

مقدمة في تحلیل نظم المعلومات باستخدام الكمبیوتر
مقدمة في شؤون الخدمة المدنیة بالمملكة العربیة السعودیة

مقدمة في طرق التحلیل االحصائي
مقدمة في علم االتصال
مقدمة في علم االدارة

مقدمة في علم االقتصاد الحدیث
مقدمة في علم االقتصاد الحدیث
مقدمة في علم االقتصاد الحدیث

االقتصاد الكلي٢: مقدمة في علم االقتصاد ج
االیكلوجیا البشریھ(مقدمة في علم التبؤ البشري  )

مقدمة في علم السكان
مقدمة في علم المكتبات والمعلومات مع دراسة خاصة عن مكتبات

الكویت
مقدمة في قواعد البیانات

مقدمة في مبادىء علم االقتصاد
مقدمة في محاسبة التكلیف

مقدمة في معالجة االشارة التماثلیة والرقمیة
مقدمة في معالجة البیانات وبرمجة لغة كوبول

مقدمة في نظریة التجارة الدولیة
مقدمة في نظریة المحاسبة والمراجعة
مقدمة في نظریة المحاسبة والمراجعة
مقدمة في نظریة المحاسبة والمراجعة

access مقدمة في نظم قواعد البیانات

مقدمة لبحوث العملیات
مقومات االقتصاد الرقمي ومدخل الى اقتصادیات االنترنیت

مكافحة الفساد
مكافحة الفساد الدلیل الى اتفاقیة االمم المتحدة

مكافحة غسیل االموال
مكانة الموظف الدولي ودورة في حل المنازعات الدولیة

مالمح من اقتصادیات الزراعة في الوطن العربي
٢٠٠٠ملحقات اوفیس 

عنوان الكتاب



دار الراتب الجامعیة
دار كجروھیل

McGraw-hill book
company

ن.د
McGraw-hill book

company
ن.د

االمریخ
McGraw-hill book

company
دار كجروھیل

McGraw-hill book
company

ن.د
ن.د

McGraw-hill book
company

McGraw-hill book
company
دار كجروھیل

ن.د
ن.د

المؤلف
الدار العربیة للعلوم
الدار العربیة للعلوم

مؤسسة االبحاث العربیة
مكتبة مكاوي

الدار العربیة للعلوم
وزارة الثقافة والقنون

ن.د
دار الرشید للنشر

دار المعارف
دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

مكتبة المخار للنشر والتوزیع
دار القلم

دار المریخ اللنشر
ن.د

المعرفة الجامعیة
منشورات الجامعة للیبیة
دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

ن.د
ن.د

دار النشر

1972
1971

1976
1982

1977
1978
1984

1982
1975

1981
1974
1976

1980

1982
1977
1976
2003
1999
1995
1981
1977
2001
1983
1977
1980
1977
2009
1999
1989
1984
1984
2008
1988
1971
2004
2004
1980
1980

سنة النشر
انیس حبلي

شبیجل. موارى ر
موراي و شبیجل: ترجمة 

فرانك ایرز
سیمور لیشتز

شبیغل. موراي ر 
كاشین. جیمس أ

سیمور لیشتنر

دومینیك سالفاتور
دومنیك سلفاتور

فراشینر شید
شبیعل. موراي ر 

سیمور لیشفنز

توكھیم. روجد ل 

دیولیو.یوجین أ
شیبعل. موراي ر 
فرانك ایرز

صالح حسن علي حسین
كیت كینان
كیت كیتان

مایكل تانزر
جاك روبان
دان ھوتكا

ادموند رونر
الیاس شوفاني

سمیرة كاظم الشماع
حسین سلیمان قورة

احمد حسین  الرفاعي
احمد حسین الرفاعي

عمار بوحوش
محمد خلیفھ بركات

یوسف مصطفى القاضي
ستار جبر حمود االعرجي

كارل بوبر
یاسین خلیل

محفوظ جودة
محفوظ جوده

سیروب استیبانیان
سیروب أرتیفازیان

المؤلف
فرونت بیج-اكسبلورر-فوتودرو- اوتلوك ٢٠٠٠ملحقات اوفیس 

ملخصات سشوم نظریات ومسائل في االحصاء
ملخصات شؤم نظریات ومسائل في الریاضیات المتقدمة للمدرسین

والمعلمین
ملخصات شرم نظریات ومسائل في حساب التفاضل والتكامل

ملخصات شوم ، نظریات ومسائل في الریاضیات االساسیة
للحاسبة

ملخصات شوم نظریات ومسائل الدوال المركبة
ملخصات شوم نظریات ومسائل في اصول المحاسبة

ملخصات شوم نظریات ومسائل في االحتماالت

ملخصات شوم نظریات ومسائل في االحصاء واالقتصاد القیاسي
ملخصات شوم نظریات ومسائل في االقتصاد الدولي

ملخصات شوم نظریات ومسائل في التحلیل العددي
ملخصات شوم نظریات ومسائل في التفاضل والتكامل المتقدم

ملخصات شوم نظریات ومسائل في الجبر الخطي

ملخصات شوم نظریات ومسائل في المبادئ الرقمیة

ملخصات شوم نظریات ومسائل في النظریة االقتصادیة الكلیة
ملخصات شوم نظریات ومسائل في تحلیل المتجمعات

ملخصات شوم نظریات ومسائل في حساب التفاضل والتكامل
ممارسة وادارة السلطة في منظمات االعمال

ممارسة وتطبیق الصالحیات االداریة
ممارسة وتطبیق الصالحیات االداریة

من االقتصاد الى االقتصاد الكوني
من التنمیة االقتصادیة الى النمو البشري

oracle 8i من الصفر
من یھدد منطقة الخلیج العربي

مناجم بیغن من االرھاب الى السلطة
مناطق الصناعة في العراق

مناھج البحث العلمي
تطبیقات اداریة واقتصادیة(مناھج البحث العلمي  )

مناھج البحث العلمي تطبیقات اداریة واقتصادیة
اسس واسالیب/ مناھج البحث العلمي
في التربیة وعلم النفس/ مناھج البحث العلمي

مناھج البحوث وكتابتھا
مناھج المتكلمین في فھم النص القراني

منطق الكشف العلمي
منطق المعرفة العلمیة

المفاھیم والوظائف( منظمات االعمال  )
منظمات االعمال المفاھیم والوظائف

اوبك.. منظمة البلدان المصدرة للنفط 
اوبك/ منظمة البلدان المصدرة للنفط 

عنوان الكتاب



دار الثقافة للطباعة والنشر
دار الحامد

المكتبة الوطنیة
دار صفاء للنشر والتوزیع

عالم الكتب
عالم الكتب

ن.د
الدار العربیة للعلوم

الدار العربیة للعلوم
الدار العربیة للعلوم
الدار العربیة للعلوم

دار   شعاع
المكتب الجامعي الحدیث

الیازوري
مركز الخبرات المھیئة لالدارة
مركز الخبرات المھیئة لالدارة

بیمك
مطابع الھیئة المصریة العامة

للمكاتب
مجد المؤسسة الجامعیة

للدراسات
مجد المؤسسة الجامعیة

للدراسات
مركز تطویر االداء والتنمیة
دار الحامد للنشر والتوزیع

مركز تطویر االداء والتنمیة
الفاروق
العبیكان

دار قابس
دار قابس

دار النھضة العربیة
دار  المكتب   الجامعي

مركز تطویر االداء والتنمیة
مركز الخبرات المھیئة لالدارة

بیمك
دار المسیرة للنشر والتوزیع
مكتبة المجتمع العربي للنشر

والتوزیع
مكتبة المجتمع العربي للنشر

والتوزیع
مكتبة المجتمع العربي للنشر

دار النشر
2005
2003

1978
2010
2006
2006

2002
2004

2003
2003
2003
2000
2008

2004
2007
2007

2006

2003

2003

2009
2009
2009
2008
2011
1999
1999
1985
2005
2008
2000

2011
2013

2013

2008

سنة النشر
سھیل حسن الفتالوي

سمیر اللقماني

المعھد العربي للثقافة العمالیة
خضیر كاظم حمود

مجدي عزیز ابراھیم
فردوس عبدالحمید

البھنساوى
اكادیمیة سیسكو للشبكات

زینا جایس

دیبروا لیتلجون شایندر
دیبرا لیتلجون شابندر

مركز التعریب والبرمجة
مصطفى طرابیش

كمال الدین مصطفى
الدھراوي

محمد بصبوص
عبد الرحمن توفیق
عبدالرحمن توفیق

محمد ھیكل. د

محمد ھیكل

محمد ھیكل

محمد عبد الغني حسن ھالل
باسم الحمیري

محمد عبد الغني حسن ھالل
جولي آمون

ایلس.كارول و
فیصل بكر عبداهللا

فیصل عبداللة بابكر
جابر  عبد الحمید جابر

زید الھویدي
محمد عبد الغني حسن ھالل

بمیك

جون ھیز
زیاد عبد الكریم القاضي

زیاد عبد الكریم القاضي

عارف حسین ابو عواد

المؤلف
منظمة التجارة العالمیة

منظمة التجارة العالمیة اثارھا السلبیة واالیجابیة على اعمالنا
الحالیة والمستقبلیة

منظمة العمل العربي والقضیة الفلسطینیة
منظمة المعرفھ

منظومة التربیة في الوطن العربي
منظومة التعلیم العالي بالویات المتحدة االمریكیة

منھاج اكادیمیة سیسكو للشبكات
منھاج اكادیمیة سیسكو للشبكات اساسیات تصمیم مواقع الوب

الدلیل المتمم
منھاج اكادیمیة سیسكو للشبكات اساسیات شبكات الكمبیوتر
منھاج اكادیمیة سیسكو للشبكات اساسیات شبكات الكمبیوتر
منھاج اكادیمیة سیسكو للشبكات الدلیل المرفق للسنة االولى

orcade 9 منھج تعلیمي میسر لتعلیم
منھجیة البحث العلمي في االدارة والمحاسبة

مھاارت الحاسوب
مھارات اخصائي التدریب
مھارات اخصائي التدریب

مھارات ادارة االزمات

مھارات ادارة المشروعات الصغیرة

مھارات ادارة المشروعات الصغیرة

مھارات ادارة الموارد البشریة االطار القانوني والتنظیمي
مھارات اداریة

مھارات االتصال فن االنصات والحدیث
مھارات االدارة الحدیثة مدیر الول مرة

مھارات االدارة للمدیرین الجدد
مھارات االشراف االداري الفعال
مھارات االشراف االداري الفعال

مھارات التدریس
مھارات التدریس الفعال

مھارات التفكیر االبتكاري
مھارات التقدیم و العرض

مھارات التواصل بین االفراد في العمل
مھارات الحاسوب

مھارات الحاسوب

مھارات الحاسوب

عنوان الكتاب



والتوزیع
زمزم ناشرون وموزعون
زمزم ناشرون وموزعون

مكتبة المجتمع العربي للنشر
والتوزیع

مكتبة لبنان
الیازوري

مركز الخبرات المھیئة لالدارة
بیمك

مكتبة لبنان
مركز الخبرات المھیئة لالدارة

بیمك
بمیك

ایتراك
ایتراك

ن.د
المكتبة الوطنیة

ن.د
ن.د
ن.د
ن.د
ن.د
ن.د
ن.د
ن.د
ن.د

ن.د
ن.د
ن.د

ن.د
ن.د

الثقافة
دار الراتب الجامعیة

مركز الخبرات المھیئة لالدارة
دار الراتب الجامعیة

ن.د
ن.د

دار الراتب الجامعیة
الدار الجامعیة

ن.د
بیت االفكار الدولیة

دار النشر

2012
2013
2006

2001
2012
2006

2004
2005

2005

2007
2007
1975
1975
1980
2004
2004
2004
2004
2004
2004

1977

1977
1977
1977

1977
1977
2009
1984
2008
1987
1965
2000

2004

2004
1998

سنة النشر

محمد بالل الزعبي
محمد بالل الزعبي

عارف حسین ابو عواد

یورك برس
عبد الفتاح عارف التمیمي

خبراء مركز الخبرات المھنیة
لالدارة

یورك برس
خبراء مركز الخبرات المھنیة

لالدارة
خبراء مركز الخبرات المھنیة

في االدارة
مدحت محمد ابو النصر

مدحت محمد ابو النصر. د
سعید عبود السامرائي
سعید عبود السامرائي

حامد الحرفة
جامعة الدول العربیة
جامعة الدول العربیة
جامعة الدول العربیة
جامعة الدول العربیة
جامعة الدول العربیة
جامعة الدول العربیة

محمد لبیب السرسي وآخرون
جامعة الدول العربیة

جامعة الدول العربیة
جامعة الدول العربیة
جامعة الدول العربیة

جامعة الدول العربیة
جامعة الدول العربیة

سھیل حسین الفتالوي
مظھر طایل

عبد الرحمن توفیق
قسم البحوث التقنیة

حسین عمر
انیس حلبي

خلیل فھد سیباني
طارق عبد العال حماد

جامعة الدول العربیة
جاك تروت

المؤلف

مھارات الحاسوب واالنترنت
انكلیزي-مھارات الحاسوب واالنترنت عربي 

مھارات الحاسوب وتطبیقاتھ

مھارات العرض والتاثیر في السامعین
١مھارات الكمبیوتر 

مھارات المدیر العصري

مھارات فن التدوین
مھارات متخذى القرارات االبداعیة

مھارات متخذي القرارات االبداعیة

مھنة التدریب
مھنة التدریب

موارد العراق االقتصادیة
موارد العراق االقتصادیة

موسوعة االدارة الحدیثھ والحوافز
٣موسوعة االدارة العربیة االسالمیة ج
٤موسوعة االدارة العربیة االسالمیة ج
٥موسوعة االدارة العربیة االسالمیة ج
٦موسوعة االدارة العربیة االسالمیة ج
٧موسوعة االدارة العربیة االسالمیة ج
١موسوعة االدارة العربیة االسالمیةج

موسوعة االمن الصناعي للدول العربیة
موسوعة الحكم المحلي تشریعات الحكم المحلي في الدول العربیة

٤ج
٣موسوعة الحكم المحلي نظم الحكم المحلي في الدول العربیة ج

١ج)االسس النظریة للحكم المحلي(موسوعة الحكم المحلي
تشریعات الحكم المحلي في الدول العربیة(موسوعة الحكم المحلي )

٤ج
٢ج) نظم الحكم المحلي المقارن(موسوعة الحكم المحلي
٣ج) نظم الحكم المحلي في الدول العربیة(موسوعة الحكم المحلي

موسوعة القانون الدولي
موسوعة الكمبیوتر لغة واداء

والیفعلون... موسوعة المدربون الناجحون ماذا یفعلون 
موسوعة المصطلحات االداریة والتجاریة واالحصائیة

موسوعة المصطلحات االقتصادیة
٢٠٠٠ معالجة كلمات وورد ٢٠٠٠موسوعة اوفیس 

المفاوضات واالتفاقات(موسوعة رجل االعمال الناجح  )
موسوعة معاییر لمراجعة شرح معاییر المراجعة الدولیة

٣واالمریكیة والعربیة ج
٢موسوعھ االدارة العربیة االسالمیة ج

نجاحك في البساطة

عنوان الكتاب



دار العلم للمالیین
مكتبة النھضة

دار الطلیعة للطباعة والنشر
ن.د
ن.د

مركز البحوث

الھیئة العامة للكتاب
مركز التوثیق االعالمي لدول

الخلیج
معھد االدارة العامة

مركز البحوث
ن.د

مطابع معھد االدارة العامة
المعھد العربي للتخطیط

مؤسسة فرانكلین

مركز البحوث
المعھد العربي للتخطیط

ن.د
معھد االدارة العامة

مطابع معھد االدارة العامة
المعھد العربي للتنمیة

معھد االدارة العامة
عالم الكتب

معھد االدارة العامة

الیازوري
دار الراتب العلمیة

المكتبة الوطنیة
ن.د

دار الدكتور للعلوم
المنظمة العربیة التنمیة االداریة

الكاظمة لنشر
الدار العربیة للعلوم

ن.د
ن.د

 دار الجیل للطباعة
المناھج

دار الفجر للنشر والتوزیع
الرضا

دار النشر
1980
1985
1974
1982
1976
1982

1977
1982

1982
0

1986

0
1988
1988

0
1979

1401
1981
1985
1975
1989
1971

2002

2010
2010
2004
1985
2014
2009
1985
2000
1987
1983
1999
2004
2010
2004

سنة النشر
قسطنطین زریق

علي خلیفة الكواري
صبري زایر السعدي
منظمة العمل العربیة

نیدا. یوجین أ
محمد عثمان البطمة

اسماعیل صبري عبداهللا
منظمة العمل العربیة

معھد االدارة العامة
معھد االدارة العامة

مجلس التعاون لدول الخلیج
العربي

معھد االدارة العامة
مروان المعشر

معھد التخطیط القومي

معھد االدارة العامة
المعھد العربي للتخطیط

معھد االدارة العامة
معھد االدارة العامة
معھد االدارة العامة

المعھد العربي للتخطیط
معھد االدارة العامة

سعید محمد مصطفى النباج

عبد المحسن بن صالح
الحیدر

فتحي احمد یحیى العالم
اسماعیل ابراھیم القزاز

عادل عبدالملك
محمد توفیق بلبع

علي عصام محمد علي الیاور
منظمھ الشفافیھ الدولیھ
عبد المنعم السید علي

نیكوالس ویلز
ھاشم حسین ناصر

عبداهللا شلبي
مكسویل. جون س

مؤید عبد الحسین الفضل
محمد منیر حجاب
رعد حسن الصرن

المؤلف
نحن والمستقبل

نحو استراتیجیة للتنمیة الشاملة
نحو تخطیط االقتصاد العراقي

نحو تصنیف عربي موحد
نحو علم الترجمة

نحو نظام آلي للرواتب واالجور في الجھات الحكومیة بالمملكة
العربیة السعودیة

نحو نظام اقتصادي عالمي جدید
ندوة استراتیجیة تنمیة القوى العاملة العربیة

ندوة االتصاالت االداریة
ندوة التخطیط للقوى العاملة في المجال الفني والمھني

ندوة التضخم الوظیفي

ندوة التقنیة الحدیثة في تنظیم وادارة المعلومات
٢ج١/ندوة التنمیة بین التخطیط والتنفیذ في الوطن العربي ج

ندوة التوسع الحضري دوافعھ ومشاكلھ وسیاسات التنمیة
الحضریة

٢٤-٢٦ندوة العمالة غیر السعودیة في االجھزة الحكومیة للفترة 
ندوة المفاھیم واالستراتیجیات الجدیدة في التنمیة ومدى مالئمتھا

للعالم العربي
ندوة النظام المحاسبي الحكومي في المملكة العربیة السعودیة
ندوة النظام المحاسبي الحكومي في المملكة العربیة السعودیة

ندوة تنسیق الخدمات الصحیة المنعقدة بمعھد االدارة العامة
ندوة تنمیة الموارد البشریة في الخلیج العربي

ندوة توثیق المعلومات االداریة
نسبة مجمل الربح كأساس لتحدید وعاء الضریبة على االرباح

التجاریة والصناعیة
نظام  التامین الصحي التعاوني في الممكلكة العربیة السعودیة

نظام ادارة الجودة الشاملة والمواصفات العالمیة
نظام االدارة البیئیة

١٤٠٠١نظام االدارة البیئیة بموج المواصفة الدولیة 
نظام التكالیف

نظام الرقابة الداخلیة
نظام النزاھة العربي في مواجھھ الفساد

نظام النقد الدولي والتجارة الخارجیة للبالد العربیة
LINUX نظام تشغیل

نظام تصمیم العمل وتقویم االداء
نظام تصنیف الوظائف

نظرات في مسالة الزعامة
مدخل كمي(نظریات اتخاذ القرارات  )

نظریات االتصال
 نظریة في االدارة١٠٤دراسة ل (نظریات االدارة واالعمال 

(وممارساتھا ووظائفھا

عنوان الكتاب



القادسیة
دار الطلیعة للطباعة والنشر
دار الطلیعة للطباعة والنشر

وزارة التعلیم العالي
التعلیم العالي

مؤسسة الشباب الجامعة
المعھد القومي لالدارة العامة

دار الفرقان
دار الشباب للنشر والترجمة

والتوزیع
دار صفاء للنشر والتوزیع

االمریخ
االمریخ

المؤسسة العربیة الدراسات
والنشر

النھضة العربیة
مؤسسة الثقافة الجامعیة

النھضة العربیة
ن.د

دار زھران
دار المسیرة للنشر والتوزیع

ذات السالسل
ن.د

المسیرة للنشر والتوزیع
والطباعة

دار النھضة العربیة
المسیرة للنشر والتوزیع

والطباعة
دار المسیرة للنشر والتوزیع

دار الشؤون لثقافة العامة
ن.د

دار الحامد للنشر والتوزیع
دار الحامد للنشر والتوزیع

دار وائل للنشر والتوزیع
جامعة بغداد  
مركز البحوث

دار وائل للنشر والتوزیع
الیازوري
الیازوري

دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

مكتبة الذاكرة
ن.د

مؤسسة الشباب الجامعة
مؤسسة دار الكتب

دار النشر
1986
1980
1980
1982

1988
-   

1982
1977

2010
1983
1983
1983

1989
1984
1964
1972
2001
1997
1990
2009
2007

1975
2005

2000
1989
2015
2012
2012
2000
1988
2005
2008
2013
2010
2000
2008
2016
2000
1998
1986

سنة النشر
صبحي عبد اللطیف المعروف

سوكو لینسیكي. ف.ز
عارف دلیلة

عاصم االعرجي
عاصم االعرجي

عبد الغفور یونس
عبد العزیز یاسین السقاف

محمود محمد كتكت
فرید راغب النجار

حسن یاسین طعمة
دومینیك سلفاتور

اندرسون. م . جیمس 
عبد القادر الشیخلي

سامي خلیل
نبیل الروبي

راشد البراوي
طعمھ الجرف

علي حسین علي
حسن علي مشرقي

عباس مھدي الشیرازي
صباح حمودي المعیني

خلیل محمد حسن الشماع

حسن الحكاك
خلیل محمد حسن الشماع

محمد خلیل الشماع
خلیل محمد حسن الشماع

سعد علي العنزي
حسین احمد الطراونة
حسین احمد طروانة

مؤید سعید السالم
مؤید سعید السالم

جارث مورجان
مؤید سعید السالم

نعمة عباس الخفاجي
طاھر محسن منصور
محمد قاسم القریوتي
محمد قاسم القریوني

سعد علي العنزي
منقذ محمد داغر

احمد ابو الفتوح الناقة
محمد سیف الدین طھ

المؤلف
نظریات االرشاد النفسي والتوجیة التربوي

نظریات التراكم في االقتصاد السیاسي البرجوازي
نظریات التراكم في االقتصاد السیاسي البرجوازي

نظریات التطویر االداري
١٩٨٧ - ١٩٨٨نظریات التطویر والتنمیة االداریة 

نظریات التنظیم واالدارة
نظریات المالیة العامة والنظام المالي

نظریات المجموعات
نظریات ونماذج العلوم السلوكیة

نظریة اتخاذ القرارات
نظریات واسئلة(نظریة اقتصادیات الوحدة  )

نظریة اقتصادیات الوحده اسلوب ریاضي
والتجربة االردنیة/ نظریة االدارة المحلیة 

نظریة االقتصاد الكلي
نظریة التضخم

نظریة التكامل االقتصادي
نظریة الدولة واالسس العامة للتنظیم السیاسي

نظریة القرارات االداریة
نظریة القرارات االداریة

نظریة المحاسبة
مصر والعراق(نظریة المعرفة في الفكر الفلسفي المعاصر )

نظریة المنظمة

نظریة المنظمة
نظریة المنظمة

نظریة المنظمة
نظریة المنظمة
نظریة المنظمة
نظریة المنظمة
نظریة المنظمة

الھیكل والتصمیم( نظریة المنظمة   )
مداخل وعملیات( نظریة المنظمة  )

نظریة المنظمة المبدعة
نظریة المنظمة الھكیل والتصمیم

نظریة المنظمة مدخل التصمیم
نظریة المنظمة مدخل عملیات

نظریة المنظمة والتنظیم
نظریة المنظمة والتنظیم

نظریة المنظمة والسلوك التنظیمي
نظریة المنظمة والسلوك التنظیمي

نظریة النقود والبنوك واالسواق المالیة
نظریة الوحدات في المحاسبة المالیة والتكالیف وحسابات المخازن

عنوان الكتاب



االمریخ
مدیریة دار الكتب

مركز البحوث
مؤسسة دار الكتب

دار وائل للنشر والتوزیع
المنظمة العربیة التنمیة االداریة

دار الفكر العربي
المؤسسة الجامعة والنشر

ن.د
مكتبة غریب
دار المكتب

دار المعارف
الجامعة المستنصریة

دار الحامد
المكتب الجامعي

الیازوري
دار الثقافة للطباعة والنشر
مدیریة المكتبات والوثائق

الوطنیة
دار الفكر لنشر والتوزیع

ن.د
دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع

الدار الجامعیة
معھد االدارة العامة

دار الحامد للنشر والتوزیع
دار االوائل للنشر

ن.د
دار الثقافة للطباعة والنشر

ن.د
شعاع للنشر والعلوم

المؤلف
دار المناھج للنشر والتوزیع
دار الثقافة للطباعة والنشر

دار المسیرة للنشر والتوزیع
ن.د

دار المسیرة للنشر والتوزیع
المؤلف
الثقافة

مركز الخبرات المھیئة لالدارة
بیمك

الھیئة العامة للكتاب

دار النشر

1980
1983
2000
2000
2005
2003
1972
1996
1984
1982
1986
1977
1978
2007
2006
2003
1998
1988

2011
2008
2005
2005
2004

2005
1987
2010
2005
2008
2009
2007
2007
1985
2003
2012
2011
2011
2011
1980
2004
1985

1980

سنة النشر

ھندرسون. م.جیمس 
كاتفورد. سي . جي 

تشارلز فوكس
Vernon  Kam

عبد المعطي محمد عساف
عالء عبد الرزاق السالمي

جیھان احمد رشتي
كامل بربر

عبد الرزاق محمد الدلیمي
ملز. ج

عبداهللا بشیر فضل
احمد رشید

عاملة محسن ناجي
فایز جمعة صالح النجار

نبیل محمد مرسى
سعد غالب یاسین
سعد غالب یاسین

محمد عبد حسین الطائي

سید صابر تعلب
عامر ابراھیم قندلجي
نجم عبد اهللا الحمیدي
نجم عبداهللا الحمیدي

محمد عبد حسین آل فرج
الطائي

ثابت عبدالرحمن ادریس
جیمز او ھكس ، جونیر

فایز جمعھ النجار
حسن علي الزعبي

غسان عیسى العمري
محمد عبد حسین الطائي

نجیب عبد الرحمن الزیدي
ھیثم یوسف زرقطة

شعیب عبداهللا شعیب
احمد حلمي جمعة

عبد الاله ابراھیم الفقي
زیاد عبد الحلیم الذیبة
زیاد عبد الحلیم الذیبة
زیاد عبد الحلیم الذیبة

محمد علي شھیب
عماد عبد الوھاب الصباغ

مظھر طایل

عادل یحي نافع

المؤلف
١ج

نظریة الوحدة االقتصادیة اسلوب ریاضي
نظریة لغویة للترجمة

نظریة مابعد الحداثة لالدارة العامة
نظریة محاسبیة

لتفوق االداري ( I)نظریة
نظم ادارة المعلومات

نظم االتصال االعالم في الدول النامیة
نظم االدارة المحلیة

نظم االنتاج المحصولي الزراعي في قارة افریقیا
نظم التصنیف الحدیثة في المكتبات

نظم التعلیم العالي والجامعي
نظم الحكم واالدارة المحلیة

نظم الحوافز في المنشات  الصناعیة
نظم المعلومات االداریة
نظم المعلومات االداریة
نظم المعلومات االداریة
نظم المعلومات االداریة
نظم المعلومات االداریة

نظم المعلومات االداریة
نظم المعلومات االداریة
نظم المعلومات االداریة

مدخل معاصر(نظم المعلومات االداریة  )
نظم المعلومات االداریة المتقدمة

نظم المعلومات االداریة في المنظمات المعاصرة
نظم المعلومات االداریة من وجھة نظر المستفید

نظم المعلومات االداریة منظور اداري
نظم المعلومات االستراتیجیة
نظم المعلومات االستراتیجیة
نظم المعلومات االستراتیجیة

GIS نظم المعلومات الجغرافیة
GIS نظم المعلومات الجغرافیة

نظم المعلومات المحاسبیة
مدخل تطبیقي معاصر( نظم المعلومات المحاسبیة  )

نظم المعلومات المحوسبة ودعم اتخاذ القرار
نظم المعلومات في الرقابة والتدقیق
نظم المعلومات في الرقابة والتدقیق
١نظم المعلومات في الرقابة والتدقیق

نظم المعلومات الغراض االدارة
نظم المعلومات ماھیتھا ومكوناتھا

الكمبیوتر الشخصي واستخداماتھ١(نظم المیكروكمبیوتر ج )

نظم ترتیب وتقییم الوظائف

عنوان الكتاب



ن.د
دار الحامد للنشر والتوزیع

دار وائل للنشر والتوزیع

دار وائل للنشر والتوزیع
المناھج

دار المناھج للنشر والتوزیع
دار وائل للنشر والتوزیع
دار الفكر لنشر والتوزیع

دار الرضا للنشر
دار الفكر الجامعي
دار الرشید للنشر

ن.د

شعاع للنشر والعلوم
الدار الجامعیة

الدار الجامعیة

مكتبة المجتمع العربي للنشر
والتوزیع

معھد االدارة العامة
مركز دراسات الوحدة العربیة

دار الوحدة للطباعة والنشر
الدار العربیة للعلوم

دار   شعاع
دار الرضا للنشر

دار االعصار العلمي للنشر
والتوزیع

دار االعصار العلمي للنشر
والتوزیع

مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع
دار الرضا للنشر

ن.د

مكتبة الملك فھد الوطنیة

معھد االدارة العامة

دائرة االعالم والنشر
الدار العربیة

مكتبة االنجلو المصریة
ن.د
ن.د

الفاروق

دار النشر
2009
2012
2005

2009
2006
2011
2009
2011
2001
2006
1979
2005

2009
1988

1988

2013

1403
1981
1980
2004
2006

2010

2010

2012
2001
2005

2008

1980

1983
2000
1985
1980
1969
2002

سنة النشر
یحیى مصطفى كمال
مھا مھدي الخفاف

عالء عبد الرزاق محمد حسن
السالمي

محمد عبد الحسین الطائي
سعد غالب یاسین
سعد غالب یاسین

محمد عبد الحسین الطائي
سید صابر تعلب

مھیب النقري
محمد الصیرفي

حكمت سامي سلیمان
عبد الناصر بن عبد الرحمن

الزھراني
امل عمر بسیم الرفاعي

عبد الحي مرعي

المكتبھ المحاسبیھ الدار
الجامعیھ

امجد محمد ابو جزر

معھد االدارة العامة
مركز دراسات الوحدة العربیة

فؤاد مرسي
مركز التعریب والبرمجة

زاھر الحاج حسین
درغام میخائیل

زیاد عبد الكریم القاضي

زیاد عبد الكریم القاضي

عمر فاروق مقابلة
عبداهللا احمد

یوسف بن جاسم االھمیلي

المعھد العربي إلنماء المدن

بشیرا الخضرا

محمد فخري سعد الدین
دوان لوز

مجدي عزیز ابراھیم
شاھیناز محمد طلعت

ویلبر شرام
لوي ھارت

المؤلف
نظم تقییم الجودة البحثیة ومؤشراتھا

نظم دعم القرار والنظم الذكیة
نظم دعم القرارات

نظم مساندة القرارات
نظم مساندة القرارات
نظم مساندة القرارات

نظم مساندةالقرارات باعتماد البرمجیة الجاھزة
نظم ودم اتخاذ القرارات االداریة

word 2000 نعرف على
نفاوض

دراسة اقتصادیة سیاسیة.. نفط العراق 
نماذج النجاح في العمل االداري

نماذج جاھزة في المراسالت باالنكلیزیة
نماذج حلول بعض اسئلة وتمارین كتاب في محاسبة التكالیف

الغراض التخطیط والرقابة
نماذج حلول تمارین اصول المحاسبة المالیة

نمذجة النظم تطبیق عملي باستخدام الماتالب

نموذج العملیة االداریة تطبیق لمفھوم مدخل النظم الحدیث
ھجرة الكفاءات العربیة
ھذا االنفتاح االقتصادي

ھندسة البرمجیات
ھندسة البرمجیات

ADA ھندسة البرمجیات باستخدام لغة
٢ھندسة الشبكات ج

٢ھندسة الشبكات شبكات االتصال المحلیة ج

ھندسة النفس البشریة
ھندسة تصمیم المواقع

واقع االستفادة من الحاسب االلي في القطاع الحكومي بالمملكة
العربیة السعودیة

واقع الطفولة في مدن وودول منطقة الشرق االوسط وشمال
دراسة في المشكالت واالحتیاجات والمؤسسات(افریقیا  )

واقع النظم في اجھزة معھد االدارة العامة في المملكة االردنیة
الھاشمیة

واقع صناعة الحدید والصلب في الوطن العربي وآفاق تطورھا
٣٫٠ورشة عمل ثریدي ستودیو ماكس 

وسائط االتصال في عملیة التعلیم والتعلم
وسائل االعالم والتنمیة االجتماعیة

وسائل االعالم والتنمیة القومیة
training methods that work وسائل التدریب الفعالة

عنوان الكتاب



دار المسیرة للنشر والتوزیع
مكتبة جریر

الیازوري
مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع

دار الكتاب القانوني
مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع

المسیرة للنشر والتوزیع
والطباعة

مركز البحوث

الشركة العربیة المتحدة
منظمة الخلیج لالستثمارات

الصناعیة
المعھد العربي للتخطیط

دار وائل للنشر والتوزیع
ن.د

الدار العربیة للعلوم
دار الحریة

دار النشر
2011
2001
2009
2001
2007
2001
2001

2001

2008
1980

1987

2004

2010
1980

سنة النشر
سمیر عبد الرزاق العبدلي

معھد االدارة
فرید فھمي زیارة

رضا صاحب ابو عدال علي
محمد الصیرفي

رضا صاحب ابو حمد ال علي
علي عباس

روھیل. جانیس م  -
اندرسون

حمدي شعبان
منظمة الخلیج لالستشارات

الصناعیة
عارف/ محمد محمود االمام 

مجید مسعود/ دلیلھ 
ابراھیم كشت

ابراھیم الخشمان
جوان برییبرناو
منذر الجبوري

المؤلف
وسائل الترویج التجاري

وضع السیاسات والتدریب والتنمیة لالفراد
وظائف االدارة

وظائف االدارة المعاصرة
وظائف المدیر العام

نظرة بانورامیة عامة( وظائف المنظمة المعاصرة )
وظائف منظمات االعمال

٢ج١/وظیفة المراقب المالي دور المحاسب االداري ج

وظیفیة العالقات العامة
وقائع ندوة بنك المعلومات الصناعیة

وقائع وافكار في التخطیط والتنمیة في الوطن العربي

ومضات اداریة
web design ویب دیزاین

خطوة...خطوة٧ویندوز 
الى إین ؟.. یمین الیسار 

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

prentice hall regents

ن.د

ن.د

ن.د

ن.د
ن.د
ن.د
ن.د
ن.د
ن.د
ن.د

ن.د

ن.د
ن.د
ن.د
ن.د
ن.د
ن.د
ن.د
ن.د
ن.د
ن.د
ن.د

ن.د
ن.د
ن.د

ن.د

ن.د
ن.د

business books limited
ن.د

ن.د

ن.د

دار النشر
1979

1982

1971

1984

1975
1971
1980
1978
1981
1972
1977

1974

1982
1974
1973
1972
1983
1977
1982
1971
1978
1980
1972

1970
1975
1973

1975

1973
1983
1988
1972

1979

1982

سنة النشر
David Ashton

Milan Kubr

Peter Warr

Peter L. Wright

J. Keith Louden
J. Keith Louden

Daniel M. Costigan
J. Batty

Francis J. Bergin
T.M. Lillico

David Casey

Richard Byrd

Michele T. Myers
Chester L. Karrass

Royce A. Coffin
Antony Jay

Max H. Bazexman
Michoel Doctoroff

Howord Roiffa
Peter P.

I. William Zortmon
Johnl. I . Marhin
Thomas J. Allen

Chester L. Karrass
william F. Keefe

Hermanand Zelda

Jerome H. Fuchs

John Adair
John May

Frank White House
B.Y. Auger

The 3M Meeting
Managerment Team
Eugene J. Hameroff

المؤلف
Management Development in

the Organization
Managing Amangement

Development
Evaluation of Management

Training
Improving Leadership

Performance
The Effective Director in Action

Making it Hoppen
Micro Graphis Systems

Advanced Cost Accountency
Practical Commuincation

Managerial Communication
More than Management

Development
A Guide to Personal Risk

Taking
Managing By Communication

Give and Take
megotieution

Effective Presentation
Negotiating in Organization

Synergistic Management
The Art and Science of Negotiat

Management Systems
The Negotiation Process

The Experstations Appreach
Monoging the Flow of

Technology
The Negotiating Gamoq

Open Minds
Management by
Communication

Making the Most of
Management

Training for Communication
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library of congress
cataloging

ن.د

McGraw-hill book company
Jossey-bass

Jossey-bass

harvard business school
press

amacom
ن.د

ن.د

macdonald and evans
British library Cataloguing

john wiley &sons

دار النشر

2002
2004
1990

2003

2003

1996
2005

2004
2004
2002
1995

2006

2005

1998

2006

2006

2005

1994
2005

2005

1998

2005
2002

2004

1978
1972
1983

سنة النشر

kate mclaughlin

John W.Gardner

Warren Bennis

Hal G.rainey

Peter F. Drucker
Steven A.Kinkler

Allan  Schweyer
Robert gandossy

John H.Zenger
Donald Peter Cushman

Project Management
Institute

Anne Marie Francesco

roy t. meyers

V.Kasturi Rangan

Xiaohu Wang

Jim Collins

TJ and Sandar Lankin
Stephen E. Condery

Carol W.Lewis

Morgan W.Mccall

William J. Rothwell
John P. Kotter, Dan S.

Cohen
Jennifer Martineau

M.P.Barber
j.g.mill word

Alan M.Kantrow

المؤلف

new public management
Project Management

On Leadership

On Becoming a leader

Understanding and managing
public organizations
Leader of the Future

Finanical managment for public
health and not-for- profit

organizations
Talent management systems

Leading the way
The extraoardinary leader

Communicating organizational
change

Government Extension to the
PMBOX

International organizational
behavior

hand book of government
budgeting

Transforming your go-to-market
strategy

Financial management in the
public sector

Good to Great and the social
Sectors

Communicating Change
Handbook of Human Resource

Management
the ethics challenge in public

service
High Flyers developing next

generation of leaders
Effexctive Succession
The Heart Of Change

Evaluating the impact of
leadership development

Local Government
municipal work study

Survival strategies for american

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

ن.د

Nelson
business books limited

butterwoth scientific

McGraw-hill book company

ن.د

ن.د

library of congress
cataloging

library of congress
cataloging

Prentice - Hall
john wiley &sons

library of congress
cataloging

Prentice - Hall

McGraw-hill book company

British library Cataloguing

springer

heinemann
penguin books LTD

library of congress
cataloging

addison wesley longman
library of congress

cataloging
Nelson

amacom
heinemann

ن.د

taylor and francis ltd

دار النشر

1972

1971
1972
1975

1988

1985

1979

1975

1981

1981
1981
1977

1979

1983

1980

1980

1976
1972

1971
1981

1971
1975
1980
1973

1977

سنة النشر

J.C.Denyer

J.Tennant -Smith
Allan Fletcher
K.D.C.Vernon

Lyman W.Porter

David Henry

B.Csikos-Nagy
          

Steven Lustgarten

Thomas A.Barocci

Robert L Heilbroner.
Keith Hartley

R.E.Megill

William P.Albrecht

Dominick salvatore

Henri Theil

Rolf Fare

I.M.D.Little
James Morrell

Adwin G.Nourse

R.B.Sutculiffe
James E.Austin

Colin Robinson
Alfred R.Oxenfeldt

Andre Gunder Frank
M.F.Elliott -Jones

R.H.Hollier

المؤلف
industry

Student's guide to principles of
mangement

Mathematics for the manager
Management mathematics

Use of mangement and
business literatue

Management education and
development

Handbook of successful cost
peduction techniques

Towerds anew price revolution
                                                
Industrial concentration and

inflation
Non-Profit hospitals

Understanding microeconomics
Micro-economic policy

An introduction Exploration
economics

Albrecht microeconomic
principles

Theory and problem of
microeconomic theroy

The system -wide approach to
microeconomics

Lecture notes in economics and
mathematical systems
Using shadow prices

Management Decisions and the
Hrole of Forecasting

The brookings institution
reprint series

Industry and underdevelopment
Agroindustrial project analysis

Business forecacting
pricing strategies

Crisis:in the world economy
Economic Forecasting and

corporate planning
the production system

:anefficient integration of
resources

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

library of congress
cataloging

 Gower press

john wiley &sons
john wiley &sons

library of congress
cataloging

ن.د

macmillan press

harper and row
library of congress

cataloging

library of congress
cataloging

library of congress
cataloging

library of congress
cataloging

library of congress
cataloging

sage
British library Cataloguing

ن.د
British library Cataloguing

ن.د
British library Cataloguing

allyn and bacon , inc
British library Cataloguing

library of congress
cataloging

sage

library of congress
cataloging

pergamon press
library of congress

cataloging
sage

national acdemy of

دار النشر
1982

1980

1981
1983

1979

1973

1971
1973

1980

1971

1975

1972

1980
1981
1972
1973
1973
1982
1983
1976

1985

1980

1982

1982
1982

1984
1973

سنة النشر
Murat R.Sertel

P.M.Townroe

David M.Smith
F.E.Ian

Geoprge Norman

j.w. glandinning

charles s. hutchison

O.Glenn Stahl
Jay M.Shafritz

Robert W.Hartman

leonard merewitz

Rober D. Lee

Fremont J.Lyden

carol H.Weiss
R.F.ELLIOT

John Garrett
R.E.Wraith

John E  Hodgetts
Jonathan Schell
d. stanley ettzen
Mark K.Bandman

peter kettner

Marks.Thompson

e.s. quade

patsy healey
john a. grane

ann majchrzak
national acadamy of

المؤلف
Workers and incentives

Local -External economies for
British manufacturing industry

Industrial Location
ٌٌٌRegional economies and

industrial systems
Economies of scale transport

costs  , and location
management by objectives in

local government
Economic Deposits and their

tectonic setting
Public Personal Administration

Position
Classification:Abehavioral

Analysis For The Public Service
The Rewards of Public Service

The budget"s new clothes

Public Budgeting System

planning programming
budgeting

making bureauracices work
pay in the public sector

the managemant of government
Administrative Tribunals

The canadian public service
The fate of the earth

social problens
Regional Development in The

USSR
initiating change in

organizations and communities
Benefit-cost Analysis For

Program Evaluation
analysis for public decisions

planning theory
the evaluation of social policies

methods for policy research
Application of technology to

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

engineering
library of congress

cataloging
sage

ن.د

routledge & kegan paul

library of congress
cataloging

library of congress
cataloging

 Gower press
library of congress

cataloging
library of congress

cataloging
Thomson learing academic

Jossey-bass

ن.د

pergamon press
john wiley &sons

library of congress
cataloging

ن.د

 Gower press

macmillan publishing co

pitman
pergamon press

library of congress
cataloging
macmillan

library of congress
cataloging

library of congress

دار النشر

1975

1975
1972

1973

1977

1982

1970
1984

1984

1974

1986

1972

1980
1982

1983

1981

1975

1975

1973
1970

1970

1970
1960

1982

سنة النشر
engineering

david b.smith

edward w.lehman
beatric hunter

r . g . brown

owen b. hardy

Arthur X.Deegan

Eric Oliver
Theo Haimann

Sandra stone

Stephen Green

Basil S.Georgopoulos

I.L.O

Bryan H.Massam
G.Clank

Maynard M.Hufachimdt

P.K.Ray
    

B.I.M

Max S.Wortman

Elliot M.Fox
K.G.B.Bakewell

Gerald Nadler

Albert Battersby
brian wilson

Edmond StahAw

المؤلف
improve productivity
the white labyrinth

coordinating health care
the administration of hospital

wards
the changing national health

service
the planning and design

process
managemant by objectives for

hospitals
security manual

Supervisory management for
health care organizations
management for nurses

The hospital:an organizational
Analysis

Organizational structure
Problem Solving and

Effectiveness
Encyclopaedia of occupational

health and safety
Spatial Search

Hosing and Planning in The
Country Side

Environment Natural Systems
and development

Agricultural insurance
                                        
management education

yearbook 1975-76
Emergig concepts in

management
Dynamic administration

How to find management and
productivity
Work design

network analysis
the small business

Performinsoe Measures For

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

cataloging
 Gower press

McGraw-hill book company

business books limited

business books limited

business books limited
kogan page

library of congress
cataloging
amacom

library of congress
cataloging

library of congress
cataloging

McGraw-hill book company
prentice hall regents

macmillan

wiley

British library Cataloguing

McGraw-hill book company
McGraw-hill book company

asian productivity
organization

Oxford university press
ن.د

McGraw-hill book company

heinemann

 Gower press

john wiley &sons

john wiley &sons
library of congress

cataloging

دار النشر

1976
1956

1977

1975

1976
1977

1963

1977

1979

1979

1979
1973
1970

1983

1970

1960
1972
1982

1977
1988

1978

1971

1978

1982

1982
2007

سنة النشر

Chris Elgood
H,B.Maynard

A.C.Hazel

E.G.Wood

A.C.Hazel
Hano Johannsen

Carl Heyel

Diane Borst

IFIP working confer

Charles J.Austin

J.W.Haslett
Harold Sackman

Rosemary Stewart

Lynn M.Salerno

John Birkle

H.B.Maynard
Harold Koontz

asian productivity
organization
R.E.Thomas

Philip G.Davidoff

Barry Shore

Michael F. Add

Chris Elgood

Shirley A. Olsen

Spyros Marrindakis
Ricardo S.Morse

المؤلف
Growing Business

Hand book of Management
Industrial engineering

handbook
Managing the survival of

smaller companies
Bigger profits for the smaller

firm
Enjoying aprofitable business

Interational dictionary of
management

The encyclopedia of
management

Managing nonprofit
organizations

Hospital information systems

Information systems for
hospital administration

Business systems handbook
Online planning

How computers Affect
management

Catchingp with the computer
revolution

Computer applications in
management

Top management handbook
Management

Japanese-style management its
foundation and prospects

Business policy
Financial management for travel

agencies
Quantitative Methods for

Business Decision
Essebtuak of Organization and

Methods
Handbook of Management

Games
Group Planning and Problem-

Solving
The Handbook of Forecasting

Transforming Public Leadership
for the 21 st century

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

ن.د
ن.د

ن.د
ن.د
ن.د

ن.د

asian productivity
organization
holt rinehart

ن.د
McGraw-hill book company

ن.د
prentice hall regents

ن.د

Jossey-bass
ن.د

heinemann
library of congress

cataloging
heinemann

kluwer academic
publishers

ن.د
ن.د

butterwoth scientific

ن.د
library of congress

cataloging
macdonald and evans
taylor and francis ltd

heinemann
ن.د

IRWIN - DORSEY LIMITED

دار النشر
1975
1986

1967
1960
1984

1966

1971

1971

1987
1970

1983
1977

1987

1984
1971

1970
1970

1970
1984

1989
1984

1977

1972
1973

1978
1974

1971
1973
1972

سنة النشر
Jeff Maynavd

David W.pearce

J.L.hanson
H.W.Fouler

Terry M.Bosenbery

William Little

Benjamin W.

Roy Wild

Jose Ph Prokopent
James H. Green

Yasuhiro
S. W. Nunnality

D.K. Carke

Richard Dean
Martin K.

Gilchrist R.
Howard L.

Gilchirst R.
Ephraim F.

Roger G.
Bruce. Austin

Manrice . Snowdor

Michael Harry
C.H. Gudnason

H. A. Harding
Eluiyn Edwards

Ronald R.
Claude McM
Gene k. Groff

المؤلف
Dictionary of Data Processing

MacMillan Dicionary of modern
Economics

Dictionary of econimics
The ConciseOxford Dictionary

Dictionary of computer data
proocess and

telecommunircation
Shorter Oxford English

dictionary
Production Engineering

The Techniques of Production
Management

Productivity Management
Production and Inventory

Control Handbook
Toyota Production System
Management Consultion

Equipment
Prodction Control in

Engineering
Develop Consult. Skills

Systems Management of
Operations

Works Management in Practice
The Production Function

Works Management in Practice
Productivity Based

Management
Operations Management
Making Effective Use of

Executive Time
Management of Engineering

Projects
Production Management

Development of Production
Systems

Production Management
The Human Operator in Process

Control
Works Management in Practice

System Analysis
Operations Management

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

john wiley &sons
butterwoth scientific

john wiley &sons

prentice hall regents
prentice hall regents

ن.د

library of congress
cataloging

prentice hall regents

business books limited
wiley

wiley
ن.د

library of congress
cataloging
heinemann

pergamon press

 Gower press

macmillan technical
publishing

asian productivity
organization

asian productivity
organization
heinemann

wiley
McGraw-hill book company

Jossey-bass

ن.د

ن.د
managment publications

limited

دار النشر

1976
1977

1972

1972
1970

1970

1972

1971

1974
1974

1983
1972
1980

1979
1978

1971

1988

1985

1980

1971

1972
1978

1983

1979

1971
1971

سنة النشر

C.J. Constable
Maurice Snow

Elwood S.

Wolter Fabry
Joel E. Ross

Leonard I.

Charles C. Martin

John E.

H.D. Cliften
Lyn Wood A.

Institut of Industrial
Philip Marnin

George A. Taylor

Rupert Gede
Samuel Elion

Dennis Lock

Nigel R.

Flora. Rosarid

APO

Dennis A.

Ray. Wild
Kenneth J. Albert

June Gallessich

International Labour
Office , Geneva
Martin K. Starr

J. Foraday

المؤلف
analysis for decisions

Operatopms Management
Management of Engineering

Projects
Oerations Management

Problems of Models
Industrial Operations

Management By Information
System

Computer-Based Management
Information

Project Management

A Quantitative Approach:
Production Control

Systems Analysis For Bus
Operation Research in

Producton Planning
Industrail Engineering

Product Planning
Managerial and Engineering

Economy
Work Management & Prodction
Applied Product. Analysis for

Industry
Industrial Scheduling

Techniques
Implementing Flexible
Management Systems

Comm. Strateg Product

APO. Factors Which Minder or
Help Productivity Improv.
Measurment & Control of

Indirect work
Mass Production Management

How to be your Own
Management consultant

The Profession and Practice of
Consultation

International Labair of
Introduction to Work

Systems Management
The Management of

Productivity

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

prentice hall regents
library of congress

cataloging
heinemann

butterwoth scientific
 Gower press

ن.د

library of congress
cataloging

library of congress
cataloging

macmillan press

British library Cataloguing

macmillan press
ن.د

ن.د

ن.د

ن.د

library of congress
cataloging

Harper collins college
publishers

Nelson

 Gower press

ن.د

ن.د

library of congress
cataloging

Nelson

john wiley &sons

دار النشر
1970
1971

1975

1972
1982

1970

1977

1979

1983

1982

1979
1976

1975

1976

1961

1985

1966

1971

1977

1957

1975

1977

1973

1983

سنة النشر
Marvin E. Mundel
G.A.B. Edwards

John L.

S. Johnson
Helmnt Lammer

Dennis A. Whitmore

Jesse Schwartz

Mario J.Rizzo

J.R.Shackleton

G.C.Archibald

Yew-Kwang Ng
Europa Publications

Limited
The British Library

J.Whitaker

Helen Heming Benten

B.J. CAMPSEY

Jarome B.Cohen

J.M.Sammuels

GOWER

C.F. Tweney

J.L.Nayler

G.T.page

J.E.Smith

Dwight B.Crane

المؤلف
Motion & Time Study

Readings In Group Tech.

Introduction of Group
Technology

Work Analysis
International Research on
Business Cycle Surveys
Work Study & Related
Management Services
the subtle anatomy of

capitalism
Time,Uncertainty and

Disequilibrium
twelve contemporary

economists
Aِn introduction amatheatical

treatment of economics
welfare economics

World of Learning 1976-77

The British National Bibliog
rephy

The omputer refrance service of
british books

Webster's Third New
International Dictionary V1

Introduction financial
manangement

The financial manager

Management of company
finance

Financial management
handbook

Chambers's Technical
Dictionary

Dictionary of mechanical
Engineering

international dictionary of
education

Financial acpects of
supervisory management

financial management

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

library of congress
cataloging

prentice hall regents

 Gower press

wiley

library of congress
cataloging

wiley

CASSELL

pitman
john wiley &sons

business books limited
longman group limited

library of congress
cataloging

McGraw-hill book company
heinemann

ن.د

ن.د
amacom

ن.د

ن.د

ن.د

ن.د

ن.د

ن.د

ن.د

ن.د

ن.د

دار النشر
1983

1971

1977

1983

1972

1969

1975

1977
1983
1976
1975
1972

1967
1975

1965

1978
1977

1971

1975

1973

1973

1973

1973

1973

1973

2001

سنة النشر
O.Maurice Joy

James C.Van Horne

grow press

Douglas N.Dickson

Robert N.Anthony

S.Winton Korn

A.P.Robson

F.W.Paish
Dwight B.Crane

L.E.Rockley
L.R.Amey

J.Fred Weston

James D.Thompson
Peter Abell

The McGraw-Hill

Wًally Olins
Logan M.Cheek

Helen Hemingway

Iibrary of Congres

Thh University of
Chicago

The University of
Chicago

The university of
Chicago / Part 5
The University of

Chicago
The University of

Chicago
The University of

Chicago
Michael A.

المؤلف
Introducation to financial

management
Financial management  and

policy
Financial management

handbook
Managing effectivly in the world

marketplace
Management control systems

Accounting for management
planning

Essential accountig for
managers

Business Finance
Financial management

Finance for the non accountant
Management accounting

Management finance

Organization in action
Organizations as bargaining

and influence systems
Dictionary Of Modern

Economics
The corporate personallty

Zero-base budgeting comes of
Age

Webster's Third New
Internatioal Dictonary

International Petroleum
Encyclopedaia

The New Encyclopaedia
Britannica

The New Encyclopaedia
Britannica

The New Encyclopaedia
Birtannica

The New Encyclopaedia
Britannica Part11

The New Encyclopaedia
Britannica/ Part 13

The New Encyclopaedia
Britannica / Part 14

Strategic Management

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

Oxford university press
SYBEX

macmillan
British library Cataloguing

library of congress
cataloging

Prentice - Hall

the MIT press

pergamon press
pergamon press

British library Cataloguing
library of congress

cataloging
pergamon press

Oxford university press

longman group limited

ن.د
British library Cataloguing

library of congress
cataloging

McGraw-hill book company
library of congress

cataloging
pergamon press

library of congress
cataloging

library of congress
cataloging

British library Cataloguing
McGraw-hill book company

george alln & unwin
john wiley &sons

library of congress
cataloging

macdonald and evans

دار النشر
2000
1998
1973
1982

1984

1982

1982

1971
1980
1982
1983

1981

1981

1975

1985
1977

1979

1973
1983

1979
1974

1974

1982
1977
1978
1983

1980

1973

سنة النشر
Hugh macmillan

Evangelos Petroutsos
M.J.Farrell

Amartya Sen

George R.Feiwel

Richard E.Just

Abram Bergson

J.W.C.Cumes
Orio Giarini
John Hicks

Gerald M.Meier

Bijan Mossavar -
Rahmani

Dan Usher

William Ashworth

horst trauer
Allan Pred

Harry W.Richardson

Werner Z.Hirsch
Jacques  Loup

Brian Goodall
Bennett Harrison

Aaron Wildavsky

John Hicks
Kindleberger Herrick

Geoffrey Lean
R.M.Sundrum

William W.Murdoch

H.Robinson

المؤلف
Strategic management

Mastering visual basic 5
Readings in welfare economics

Choice,welfare and
measurement

Samuelson and neoclassical
economics

Aِpplied Welfare Economics
and public policy

welfare ,planning and
employment

The indigent rich
Dialogue on wealth and welfare

Wealth and Welfare
pricing policy for development

management
energy policy in Iran

The economic Prerequisite to
democracy

AِShort History of the
international economy since

1850
management of the economy

City -stsyems in advanced
economies

Regional Economics

Urban economic analysis
Can third world survive?n

The economics of urban areas
Urban economic development

Planning and budgeting in poor
countries

Money,Interest and Wages
economic development
Rich World ,Poor world

Development economics
aframework foranalysis and

policy
the poverty of nations

Geography for business studies

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

PRAGER

library of congress
cataloging

butterworths

ن.د

reston publishing company
cambridge university press

Prentice - Hall
macdonald and evans

الجامعة المستنصریة

business books limited

prentice hall regents

amacom
addison wesley longman

macdonald and evans
McGraw-hill book company

wadsworth publishing
company

addison wesley longman
input two-nine LTD

library of congress
cataloging

library of congress
cataloging

the swedish national audit
dureau

library of congress
cataloging

library of congress
cataloging

McGraw-hill book company

Nelson
library of congress

دار النشر
1979

1980

1981

1974

1977
1972

1981
1979

1979

1981

1974

1974
1978
1982
1979

1977

1970
1977

1976

1984

1971

1980

1961

1984

1973
1981

سنة النشر
George Honadle

Richard H.Day

Christopher Saunders

Nathaniel Lichfield

Thomas W.Shafer
P.TBauer

Otto Eckstein
Harold Lucas

Fetooh Isa Al-Omran

Greville Janner

John P.Riebel

Thomas J.Anderson
Dugan Laird
R.T.Chappell
Edna Body

Walter Wells

George W.Martian
Edward G.Cluff

Gilbert J.Konkel

Paula B.Cecil

The swedish national
adit bureau

James A.Cashin

Rufus Wixon

Walter B.Meigs

G.A.Lee
Isaac N.Reynolds

المؤلف
International development

administration
Modelling economic change

The political economy of new
and old industrial countries

Economics of planned
development

Urban Growth and economics
The economics of under-

developed countries
Core Inflation

Computers in management and
business studies

prrinciples of commerce and
commercial correspondence
The businessmans guide to

letter-writing and to the law on
letters

How to write successful
business letters in 15 days

Word processing
Writing for results

Business Communications
ُُُEffective written
communication

Communications in Business

Let"s communicate
Computerisation for the small

business
The word processing explosion

Office Automation

Effectiveness auditing

Accounting

Accountants" handbook

Accounting the basis for
business decisions

Modern Financial Accounting
Principles of Accounting

عنوان الكتاب
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cataloging
McGraw-hill book company
McGraw-hill book company

Institute of applied
manpower research

McGraw-hill book company
business books limited

library of congress
cataloging

McGraw-hill book company
pergamon press

library of congress
cataloging

butterwoth scientific

library of congress
cataloging

Prentice - Hall
ن.د

harcourt brace jovanovich
,inc

prentic Hall PTR
McGraw-hill book company

response books

longman group limited

john wiley &sons
ن.د

prentice hall regents
library of congress

cataloging
ن.د

library of congress
cataloging

ن.د
ن.د
ن.د
ن.د
ن.د

Oxford university press
library of congress

دار النشر

1987
1984

1982

1971
1973
1975

1983
1979

1979

1973

1974

1997
1978
1982

1997
1997
2000

1978

1987
1975
1975
1972

1982

1978

1975
1998
1985
1978
1987
1973
1998

سنة النشر

Jack L.Smith
Frederick H. Wu

Brian Jenkine

Lund Herbert
Keith Tearle

000

Ronald D.Key
S.S.Johl

Maxwell L.Brown

David A. Fearn

Richard Eells

Samul C.Certo
Margaret Carritsen
Paul H.Walgenbach

H.M.Deitel
David Benyon
J.V.Vilanilam

longman group ltd

Weygandt Kieso Kell
A. Kurosh

Elias M. Awad
Carl L.Moore

Michael E. lesliey

John Robert Gregg

Republic Fransaise
John Humphries

robert f. anderson
Turgen Schmidt
Jeffrey Jarrett

Peter Mansfield
jeffrey s. harrison

المؤلف

Accounting Principles
ِِAccounting information

systems
An Audit Approach to anew
practice manual computer

Industrial Pollution
Industrial pollution control
Today,s fleet maintenance

Farm management
Irrigation and Agricultural

development
Farm budgets from income

analysis
Food and beverage

management
Conceptual foundations of

business
Modern management

The International Mnetary Fund
Financial Accounting

How to Program
Informationa And Modeling

MORE EFFICTIVE
COMMUNICATION

Higer education in the united
kingdom 1978-80

Aِccounting principles
Higher Algebra

Business Data Processing
Managerial Accounting

Computer Aided process plant
desigen

Gregg shorthand

Ecole Nationale
How to Manage a Sales Team

Microspot Macplot
Baghdadarder Mitteilungen

Business Forecasting Methods
The Middle Easy

foundations in strategic

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

cataloging
ن.د

PRAGER
THE MACMILLAN PRESS

LTD
euromony publication in

association
ن.د

anmol publications pvt .
ltd.

Prentice - Hall
McGraw-hill book company

ن.د
prentice hall regents
library of congress

cataloging
kogan page

ن.د

macmillan press

British library Cataloguing

library of congress
cataloging

longman group limited
McGraw-hill book company

ن.د
ن.د
ن.د

s. chand and company LTD
s. chand and company LTD

ن.د

macmillan
ن.د

pergamon press

British library Cataloguing
international labour

organisation

دار النشر

1973
1971
1981

1989

1976
1999

1988
1981
1972
1971
1974

1975

2005

1980

1983

1977

1971
1982

2005
2004
2004

2005
2004
2005

1993
1988
1985

1978
1972

سنة النشر

John Garnett
Karl Marx

Philip Hanson

James Ball

V.G. Dhanakumar

Herbert F.Lund
F. R. Ruckdeschel
R. F. J.Denhurst
Glenn A. Welsch

Wesley W. Wendlant

G.T.Page

John M. Bryson

J.Harvey

J.J.Thomas

G.Bannock

Cedric Sandford
Arthur S.Banks

S. Chand
V.K.Bhalla

D. C. Kapoor

H.L.Ahuja
Kewal Krishan Dewett

Steve Cooper

Tom Lambert
leigh ،andrew
Ray Bromley

David turnock
I.L.O

المؤلف
management

The Work Challenge
Capital

Trade and Technology in Soviet
- Western Relations
Export Finance 1989

British Mational Bibliography
Total Guality Management

(TQM) for Platation Industry
fundamentals of communiction

Basic Scientific Subroutines
Business Cost- benefit Analysis

Budgeting
Handbook of Commerical

Scientific Instrnments
Personnel and training

management yearbook and
directory

Greating and Implementing
your Strategic Plan

the organisation in its
environment

An introduction to statistical an
analysis for economists
the penguin dictionary

economics
Case studies in economics
economic handbook of the

world :1982
Production Management
Investment  management

Markting and Sales
Management

Advanced economic theory
ُُElementary economic theory
555 Ways to be a successful

Manager
Key management solutions

effective change
planning for smil enterprises in

third world cities
Eastern europe

Automation in developing
countries

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

international labour
organisation
macmillan

croom helm

awiley -interscience
publication

ن.د

unwin paperbacks
ن.د

macdonald and evans
wiley

Jossey-bass
Jossey-bass

prentice hall regents

library of congress
cataloging

ن.د

ن.د

ن.د
library of congress

cataloging
ن.د

library of congress
cataloging

library of congress
cataloging

British library Cataloguing
IDEA Group publishing

library of congress
cataloging

library of congress
cataloging

ن.د
Thomson learing academic

library of congress

دار النشر
1984

1979
1978

1988

1979

1987
1983
1980
2004

2002
1998

2007

2001

2006

2005

2007
2006

2005

1947

2005

2005
2006

2006

2006

2006
2008
2005

سنة النشر
G.A.Edmonds

Michal A.Crew
D.C.Stafford

Paul S.Bender

D.W.Fiddes
       

Fred  E. Orr
P.A.Wilson

Eleanor Macdonald
Cynthia D.mccauly

Frances Hesselbein
Mark G.Popovich

William T. Bluhm

Michael Barzelay

michael m. haromn

Robert A. Giacolone ,
Carole L. Jurkiewicz

mila gasco hernandez
david g. frederickson

John M. Kamensky,
Albert Morales

John Merriman Gaus

H.George Frederickson

ChrisHuxham
Petter Gottschalk

Diana R.Gordon

Alexander N.Christakis

Terry F.Buss
Robert B.Denhardt

Iris Geva -May

المؤلف
foundations for change

public  utility economics
the economics of housing

policy
Resource management

Business Therms, phrases and
abbreviations

      
How succeed at work

Office technology benefits
The Successful secretary
Handbook of leadership

development
On Leading Change

creating high-performance
government organization
Ethics and public policy

(method and cases) j
The new public managment

public administrations final
exam

Positive Psychology in
Business Ethics

Latin america online
measuring the performance of

the hollow stste
Managing For Results; 2005

Reflections on Public
Administrations

Ethics Public management

Managing to collaborate
E-Business Strategy  Sourcing

and Governance
Transformation and trouble

how peaple harness their
collective wisdom and power

Modernizing Democracy
Theories of public organization
thinking linke apolicy analyst

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

cataloging

library of congress
cataloging

ن.د
library of congress

cataloging
 Gower press

McGraw-hill book company

ن.د
THE MACMILLAN PRESS

LTD
AMERICAN MANAGEMENT

ASSOCIATION
longman group limited

addison wesley longman
business books limited

 Gower press
business books limited

ن.د
heinemann

British library Cataloguing

library of congress
cataloging

harvard business school
press

cambridge university press

ن.د

British library Cataloguing

British library Cataloguing

george alln & unwin
ن.د

Oxford university press

library of congress
cataloging

دار النشر

2007

2007
1978

1984
1980

1980
1970

1972

1973
1975
1973

1972
1974
1972
1972

1975

1980

1970

1982

1970

1972

1973

1974
1973

1970

1981

سنة النشر

Frank Fischer

laurent dobuzinskis
John R.Hinrichs

Leslie Rae
Charles A. Dailey

lynda king Taylor
Gearge Odiome

william exton

A.w.Dickinson
W.Walters
Paul I.Slee

M.L.&P.J.Berger
John Wellens

Christopher Con
Cyril Sofer

Lionel F.Gray

Kazuo Sato

Edward S.Mason

Leroy P.Jones

Gerald D

J.M.Samuels

Graham Bannock

John H.Dunning
W.A.P. Manser

George Sayers Bain

Krishna Kumar

المؤلف
policy analysis as aclinical

profession
Handbook of Public policy

Analysis
policy analysis in canada
Practical management for

productivity
The skills of training

How to evaluate people in
business

NOT For Bread Alone
Training by Objectives

The age of systems the human
dilemma

Effective Company Training
Job enrichment for results

JOB involvement and
cmmunications

Group training Techni
Training in physical Skill

Managing the training function
organizations in thory and

practice
Janes major companies of

eutope
Industry and business in japan

The coroporation in modern
society

public enterpriese in less-
developed countries

Management and merger
activity

Readings on mergers and
takevers

the juggernauts the age of the
big corporation

The multi-national enterprise
The financial role of multi-

national enterprises
The Growth of white-collar

unionism
Multinationals from developing

countries

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

john wiley &sons

kogan page
harvard business school

press
ن.د

British library Cataloguing

library of congress
cataloging
PRAGER

pergamon press

cambridge university press

croom helm
pergamon press

cambridge university press

asian productivity
organization

george alln & unwin
george alln & unwin

macdonald and evans
library of congress

cataloging
Oxford university press

ن.د

library of congress
cataloging

THE MACMILLAN PRESS
LTD

cambridge university press

international labour
organisation

library of congress
cataloging

addison wesley longman

longman group limited

دار النشر
1983

1978
1971

1973
1983

1982

1982

1975

1978

1979
1976
1977

1975

1975
1979
1975
1982

1978
1973

1975

1981

1981

1983

1977

1979

1976

سنة النشر
Thrutomo Ozawa

John Elliot
Simon Kuznets

A.Emanuel
S.M.AL-Sabah

Bela Balassa

Thorkil Kristensen

J.R.King

Wassily Leontief

R.C.Jensen
Andreas Faludi
Jack Hayward

D.Warburton -Brown

Ralph Turvey
Roger A.Bowles
R.G.Anderson

C.A.Van Bochove

Stuart Honlland
Iram Adelman

          

Frank L. cross

Paul Streeten

Luigi L.Pasinetti

Samuel Paul

Yair Aharoni

ٌٌRichard B.Peterson

Eric Harlow

المؤلف
The Threat of japanese

multinationals-how the west
can respond

confict or co-opeeration?l
conomic growth of nations

Issues of regional policies
Development planning in an oil

economy
Development strategies in semi-

industrial economies
Development in rich and poor

countries
Production planning and

control
Structure ,system and

economic policy
Rٌegional economic planning

planning theory
planning ،politics and public

policy
Investing in value

Demand and supply
Studies in economics:14

Corporate planning and control
Imports and economic growth

Beyond capitalist planning
economic growth social equity

in developing countries
            

industrial plant siting

Developinment perspectives

Structurtal change and
economic growth

stratagic management of
developing programmes

Markets Planning and
Development

Systematice management of
human resources

Practical communication

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

macdonald and evans
pitman

haymarket
library of congress

cataloging
macdonald and evans

heinemann
macdonald and evans
prentice hall regents

george alln & unwin
wiley

ن.د
ن.د

john wiley &sons
addison wesley longman

william heinemann
McGraw-hill book company

library of congress
cataloging

edward arnold
macmillan press

pergamon press

heinemann
amacom

McGraw-hill book company
houghton mifflin company

prentice hall regents
Jossey-bass

amacom

library of congress
cataloging

elsevier butterworth
huinemain

McGraw-hill book company
library of congress

دار النشر
1977
1971

1973
1975

1975

1978
1970
1981

1973
1983

1971
1995
1999
1978

1975
1975
1999

1981
2000

1970

1976
1972
1989
1974

2001
1984

1978

1982

1972

1977
1974

سنة النشر
P.W.Betts
T.P.Lyons

John Arnold
J.Fred Weston

J.L.Brown

Norman Thornton
J.Batty

john kingston ford

Ronald Dore
Robert L.Desatnick

Dun V.Bradstreet
Cuis R.GOMEZ-Mejiu

David A.Decenzo
Jared F.Harrison

John Bramham
James R.H.White

Ricky W.Giffin

A.G.Cowling
richard pettinger

E.W.Hughes

AIC
Alfred Jay Marrow
John w.Newstrom

Wًendell Franch

richard murch
Robert R. Blke

Marion S. Kellogy

E. Lwood .Miller

R.G.Norman

T.D. Wall
Siber Dherman

المؤلف
Sٍtaff management

The personnel function in
achanging environment

Pricing and output decisions
Managerial finance

Principles and practice of
management accountancy
Management accounting

Managerial standard costing
a framwork for financial

analysis
British factory -japanese factory

The business of human
resource management

Managing your manpower
managing Human Rersonnel

Human Resource management
Improving performance and

productivity
Practical manpower planning

Successful supervision
Management

Managing human resources
mastering  organisational

behaviour
Human relations in

management
Managing human resources

The failure of success
Organizational Behavior

The personnel management
process

project management
Solving Costing
Organaizational

What to do about performance
appraisal

Responsibility account and
performance evalust

Productivity mesurment

Worker partisipation
The marking Of In execute

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

cataloging
 Gower press

william heinemann

 Gower press
william heinemann

business books
ن.د

 Gower press
 Gower press

library of congress
cataloging

library of congress
cataloging

international labour
organisation

john wiley &sons

ن.د

McGraw-hill book company
library of congress

cataloging
sage

heinemann
Jossey-bass
kogan page
croom helm

john wiley &sons

kogan page

hobsons press
ن.د

allyn and bacon , inc
sage

ن.د

دار النشر

1980
1977

1980
1975

1977
1979
1979
1980
1970

1971

1979

1983

1985

1971
1985

1983

1981
1984
1978
1984

1982

1976

1976
1980

1983
1981

1973

سنة النشر

Valer Stewart
Peter F.Druker

Vallerie Stewart
M R.Williams

Tom Walting
Dave Francis

Mike Woodcok
Jenkins, Alan

James Menzies

Samuei Bowles

I.L.O

J.Cameron

Molly Stock
       

Ivor K Davies
James E.Walker

William J.Paisley

L.E. Brookes
Charles W.Daves

James Hartley
Geoff Elliott

Joe Khatena

Anne Howe

CRAC
foundation national

pour
Glen Hass

Carol B.Aslanian

Victor G.onushkin

المؤلف

practicalperformance
the best of peter drucker on

management
Practical performance appaisal

Performance Appraisal in
management

Plan for Promotion
Improving Work Group

Team Development Manual
Built on Team Work

Positive Disapine

Planning educational system
for economic growth
Ten years of training

International handbook of
education systems

Apractical guide to graduate
research

   
the management of learning

behavior management

knowledge utiliation systems in
education

Timetable planning
the uses and misuses of tests
Designing instructional text

Video production in education
and training

Educational psychology of the
gifted

International yearbook of
educational and instructional

technology 1976-77
Graduate Studies 1976/77

annuaire des enseignants de
gestion

curriculum planning
improving educational

evaluation methods
Planning the develpment of

univerities

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

business books limited
McGraw-hill book company

butterwoth scientific
macmillan press

macmillan press
library of congress

cataloging
macmillan press

little , brown and company
butterworths

butterworths

the industrial society
robert hyde house

aslib
library of congress

cataloging
butterworths

pergamon press

butterworths
butterworths
butterworths

library of congress
cataloging

butterworths
university of california

press
library of congress

cataloging
william heinemann

McGraw-hill book company
McGraw-hill book company

routledge & kegan paul
Jossey-bass

دار النشر
1972
1972

1974
1982

1980
1979

1981

1981
1970

1975

1966

1983
1978

1977

1969

1975
1973
1973

1974

1979
1972

1970

1985

1988
1977

1971
1983

سنة النشر
G.J.Murphy

Ian G.Heggie

lesihe A. Schumer
M.M.Kostecki

Otto Hieronymi
Rudiger Dornbusch

Sanjaya Lall

Richard E.Caves
A.Walker

B.C.Vickery

O.K.Skelley

James L.Hall
Michael Gorman

C.V.Penna

K.G.B.Bakewell

C.J.Rijsbergen
B.C.Vickery

TH.P.Loosjes

union of international

Peter Ashby
Stephen C.Pepper

T.W.Adorno

Edward de Bono

Evan G.Pattishall
Arno F. Wittig

C.G.Jung
Leona  E.Tyler

المؤلف
transport and distribution

Transport ecgineering
ecnomics

Eُlements of transport
State Trading in international

markets
The new economic nationalism
International economic policy

Sanjaya lall developing
countries in the international

economy
ًًWorld trade and payments

Eُxport practice and
documentation

Classification and indexing in
science

conferences and courser their
planning and administration

Online bibliographic databases
Anglo-american cataloguing

rules
national library and information
services:Ahandbook for planner
Industrial libraries throughout

the world
infromation retrieval
information systems

on documentation of scientific
literation

Yeark of international
organizations

Microform publishing
World Hypotheses  Astudy in

evidence
Aesthetic theory

Tactics the art and science of
success

BEHAVIORAL SCIENCES
shaums outline of theory and
problems of introduction to

psychology
Psychological types
thinking creatively

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

McGraw-hill book company
pergamon press

library of congress
cataloging

routledge & kegan paul
amacom

heinemann

 Gower press

McGraw-hill book company

harper and row

prentice hall regents
 Gower press

library of congress
cataloging

john wiley &sons

ن.د
sage

routledge & kegan paul
rajat publications

ن.د

international labour
organisation

McGraw-hill book company

McGraw-hill book company

 Gower press

instityte of personal
managment

Institute of applied
manpower research

heinemann
 Gower press

دار النشر
1981
1973
1981

1976
1977

1972

1974

1972

1980
1975

1975

1983

1977
1980

1982
2012
1981

1979

1977

1985

1974

1980

1978

1982
1975

سنة النشر
James S.Albus

D.H.Holding
Richard M.Fenker

C.G.Jung
Donald Sanzotta

A.N.Oppenheim

Tudor Rickards

Edward Debono

Donald M.Johson

Kari Albracht
kenneth M.Miller

D.J.White

Vernon Hamilton

Michael cook
Michael E.Roloff

R.F.C.Hull
neha bajaj

WLl`Esperance

Robert Abramson

H.C.Jain

Daniel C.Feldman

Rachel Naylor

Derek Biddle

Charles Margerison

Shaun Tyson
G.L.Buckingham

المؤلف
Brains,Behavior,and  Robotics

principles of training
stop  studying start learning

alchemical studies
motivational theories and
applications for managers
Questionnaire desing and

attitude measuement
problem -solving through

creative analysis
lateral thinking  for

management
Systematic introduction to the

psychology of thinking
Brain Power

Psychological Testing in
Persannel Assessment

the role and effectiveness of
theories of decision in pratice
the cognitive structures and

processes of human motivation
and and personality

archives administration
persuasion new direction in

theory and research
the undiscovered self
effective english writin

The structure and control of
astate economy

Planning for improved
enterprise performance
Behavioural issues in

management
Manging individual and group

behavior in organizations
Administration of personnel

policies
Human aspects of management

Influencing organizational
change

Personnel management
Job enrichment and

organizational change

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

Institute of applied
manpower research
library of congress

cataloging
macdonald and evans

library of congress
cataloging
CASSELL

Kent Publishing company
MCB books  publication

south-western publishing
co.

McGraw-hill book company
pitman
pitman

IRWIN - DORSEY LIMITED
pitman

goodyear publishing

British library Cataloguing

HFL PUBLISHERS LTD
 Gower press
 Gower press
kogan page

macmillan
library of congress

cataloging
McGraw-hill book company

amacom
 Gower press

library of congress
cataloging

McGraw-hill book company
prentice hall regents

ن.د

ن.د
macmillan

allyn and bacon , inc
library of congress

دار النشر
1999

1979

1978

1983

1973
1986
1977

1972

1978
1976
1985
1988
1985
1974

1971

1973
1973
1971
1977

1975
1984

1983
1973
1971

1970

1984
2000
1978

1972
1983
1978
1979

سنة النشر
M.P.Srivastava

Penny Hackett

L.W.J.Owler

Harstley Ronald

C.I.Buyers
C.William Thomas
Martin Christopher

Adolph Matz

Ralph S.Polimeni
F.Clive

M.W.E.Glautier
Jack C.Robertson

Richard Lewis
I.Eugene Mcneill

Peter Bird

E.H.Woolf
Colin New

Douglas Tookey
Roger Wills

Grahan Buxton
G.S. Kindra

Joseph P.
Kurt H. Schaffir
John Stepleton

Walter B. Wentz

William J.
Richard Lynch

John Vol.

B. Howard
Miclael Borker
Roger A. Kerin

Siro . P.

المؤلف
Human resource planning

Success in management
;personnel

Wheld s cost accounting and
costing methods

Cost and Managerial

Principles of cost accountancy
Auditing theory and practice

Costing in Distribution
problems and procedures

Cost Accounting

Cost Accounting 1
Aِuditing

Basic Financial accounting
Auditing

Advanced financial accounting
Financial Accounting Adecision

information system
Acasebook on auditing

procedures
Internal auditing

Requirements Planning
Physical Distribution
Physical Distribution

Management
Effective Marketing Logistics
Marketing In Development of

Countries
Marketing Management

Marketing Information systems
How To Prepare a Marketing

Plan
Marketing

Fundementals of Marketing
Corporte Strategy

The Best Practice of Business
Marketing

Marketing Made Simple
Marketing Theory &Praclica

Strategis Marketing Proplems
Marketing In the Developing

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

cataloging
ن.د

butterworths

heinemann
george alln & unwin

ن.د

ن.د
aslib

Jossey-bass
macmillan

pergamon press

ن.د

john wiley &sons

ن.د

 Gower press

ن.د

ن.د

ن.د

ن.د

ن.د

ن.د

ن.د

ن.د

ن.د

ن.د

ن.د

دار النشر

1970
1977

1976
1970

1974

1984
1983
1978
1976
1983

1981

1983

1974

1985

1973

1973

1973

1973

1973

1973

1973

1973

1967

1963

سنة النشر

Esmond Perser
A.G.Walker

peter f drucker
David Coombes

D.J.Buckley
       

O.E.C.D
Catriona Picken
Judith Fiedler

J.A.Kregel
Deena KHatkhate

A.N.Leontyev

Graham C.L.Davey

THeodore Millon

Keri Phillips

The University of
Chicago

The University of
Chicago

The University of
Chicag

The University of
Chicag

The University of
Chicag

The University of
Chicag

The University of chicag

The University of
Chicag

The University of
Chicage

Willians and Doris

Carl Heyel

المؤلف
World

Marketing & Higher Mgt.
Export practice and

documentation
the unseen revolution

Politics and bureaucracy in the
european community

transportation and traffic theory
                                              

Maritime transpot
The translators Handbook

Field Research
Macaillan studies in economics

national and international
aspects of financail policies in

LDCs
problems of the development of

the mind
Animal model of human

behavior
abnormal behavior and

personality
the mangement of interpersonal

skills training
The New Encyclopaeida

Britannica / Part 15
The New Encyclopaedia

Britannica/ Part 16
The New Encyclopaedia

Britannica / Part 17
The New Encyclopedia

Britannica / Part 18
The New Encyclopedia

Britannica/ Part I
The New Encyclopedia

Britannica/ Part V
The New Encyclopedia

Britannica/ Part IV
The New Encyclopedia

Britannica / Part VII
The New Encyclopedia

Britannica/ Part VIII
The New Encyclopedia of

Accounting Systems
Encyclopedia of Management

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

s. chand and company LTD
ن.د

دار وائل للنشر والتوزیع

Prentice - Hall

library of congress
cataloging

ن.د
دار الحامد

artech house

library of congress
cataloging

library of congress
cataloging

library of congress
cataloging

john wiley &sons

SYBEX

addison wesley longman
Thomson learing academic

McGraw-hill book company
ن.د

john wiley &sons
Thomson learing academic

British library Cataloguing
ن.د

ن.د
artech house

wiley
prentic Hall PTR

Oxford university press
Oxford university press

pearson
ن.د

john wiley &sons

دار النشر
2003
2004
2005

2000

2003

2002
2005
2004

1998

1994

1997

2005

2003

2002
2004

2002
2005
2004
2005

2002
1996

2004
2000

2003
1997
2003
2006
2011
1968

1985

سنة النشر
S.S.KHANKA

000
De.Abdulrahman Al-

Juboori
Richard Koch

C.J.Barrow

Manal  A.Manal
Subhi J.M Eluteribi

carl pritchard

robert d.lee،jr.

V.V.Ramanadham

pascal dennis

Michael H.Granof

claudia baca

Gill Dyche
brigham

Irene Tobis
Michael A. Hitt

richard T. Watson
james r. evans

the emirates center
Hans A.G.M.Bekke

              
robert d . lee ،jr
James K.Shaw

Robert K. Wysocti
edward yourdon

A Ashley
rupert haigh

hamdy a. taha
L.Mair

Luciano L"Abate

المؤلف
human resource management
Your step to succecc in TOEFL

strategic management

the financial times guide to
strategy

Environmental management
principles and practice
communication skills

Effective comnunicution
the project management
communication toolkit

public budgeting systems

Privatization and after

Quality safety and environment

Government and not-for-profit
accounting

pmp project management
professional workbook

The CRM handbook
fundamentals of financial

management
Managing multiple projects

Strategic management
data management

the  management and control of
quality

Leadership and managment
Civil Service systems

                                        
public budgeting sustems
strategic management in

telecommunications
Effective Project Management

death march
commercial correspondence

legal correspondence
operation research

Health ,Safety and welfare in
Office,Shops and railway

Premises
Handbook of social skills

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

British library Cataloguing

Thomson learing academic
pergamon press

macdonald and evans
butterwoth scientific

macmillan

prentice hall regents

taylor and francis ltd
library of congress

cataloging
butterwoth scientific

British library Cataloguing

butterwoth scientific

george alln & unwin

McGraw-hill book company

pergamon press

prentice hall regents

British library Cataloguing

john wiley &sons
McGraw-hill book company

McGraw-hill book company

McGraw-hill book company

butterwoth scientific

heinemann

ن.د
macmillan press
macmillan press

دار النشر

1985

1970
1974
1980
1977

1988

1971

1980
1972

1975
1978

1977

1979

1979

1971

1982

1984

1976
1970

1972

1979

1985

1974

1972
1987
1970

سنة النشر

Michael Sheldon

Daniel I.Malamud
M.Melnyk

R.G.Anderson
Maurice snoedon

Richard Stone

Raymond N. Blair

E.Grandjean
Henry Mcllvaine

parsons
Gordon J.King
C.W.Davidson

Gordon J.King

M.T.Hills

Lindley R.Higgins

J.Peklenik

Robert J.Thierauf

Ronald Mccaffer

Daniel W.Halpin
R.L.Peurifoy

Henry W.Parker

R.L.Peurifoy

John Bennett

Harold R.Pollard

Robert Heller
E.C.Eyre

H.Speight

المؤلف
traning and research

Decision -making in general
practice

Toward self -understanding
Principles of applied statistice

Case studies in systems design
management of engineering

projects
management of engineering

project
Elements of industrial systems

engineering
Fitting the task to the man

Man machine system
experiments

The Audio handbook
Transmission lined for

communications
Newnes colour TV servicing

manual
Telecommunications Switching

Principles
Handbook of construction
equipment maintenance

ِِAdvances in manufacturing
systems research and

development
Decision support systems for
effective planning and control
Estimating and tendering for

civil engineering works
construction manmgement

construction planning
,equipment and methods
Methods improvement for

construction managers
Construction planning

Equipment ,and methods
Construction project

management
Developments in management

thought
The Naked manager

Mastering basic management
Eُconmics and industrial

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

butterwoth scientific

business books

pitman
petrson s thomson

learning
pearson

longman group limited
prentice hall regents

McGraw-hill book company
library of congress

cataloging
ن.د
ن.د

holt rinehart

prentice hall regents
prentice hall regents

library of congress
cataloging

prentice hall regents

wiley
McGraw-hill book company

heinemann

library of congress
cataloging

addison wesley longman
casteel

McGraw-hill book company
Nelson

library of congress
cataloging

prentice hall regents
 Gower press

McGraw-hill book company

managment publications
limited

McGraw-hill book company
gee and co publishers

دار النشر

1970

1973

1980
2005

2007
2005
1978
1982
1975

1970
1989
1970

1999
1975

1979

1989

1979
1986
1973

1983

1980
1971
1984
1973
1970

1970
1972
1981

1971

1987
1980

سنة النشر

Robert E.Tannehill

J'O'Shaughnessy

Douglas Foster
sarah cunningham

sarah cunningham
sarah cunningham

R. Raymond
Stephen Morse
Richard M. Hill

Cyril L.
William D.
David T.

philip kotler
Phlip Kotler

Philip Kotler

James R.

Frederick B.
James H.Myers
R.M.S. Wilson

Edward L.

David C.
KenWain Wright

Normon Hart
Kenneth Sim Mond

Leonard S.

David B.
Pmilip R. Lund
Michael Beer

O'Shaughnessy, John

Eugene M.
C.S.Deverell

المؤلف
efficiency

Motivation and management
development

Studies in management
Business organization

The management Quadrille
cutting EDGE elementary

cutting edge starter
cutting edge advanced

Industrial Marketing
Management Skills In Marketing

Industrail Marketing

Marketing-Sales Operation
Basic Marketing

Research in Consumer
Behavior

peinciples of marketing
Marketing for Non Profile

Organization
Marketing Decision Making

Management In Marketing
Channels

Indstrial Marketing Strategy
Marketing

Management Controls in
Marketing

Robotics and Industrail
Engineering : Selected Reading

Marketing Management
Practical Export Marketing
The Marketing of Industrial

Case Problems in Marketing
Analytical Marketing

Application of Management
Sales Reports

The Many Arts of
SalesManagement

Evaluate Your Sales Sorce

Sales Management
Office Administration

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

limited
 Gower press
Jossey-bass

macdonald and evans
ن.د

business books limited
george alln & unwin

macdonald and evans

McGraw-hill book company
macdonald and evans

macdonald and evans
 Gower press
 Gower press

library of congress
cataloging

Prentice - Hall
 Gower press

library of congress
cataloging

McGraw-hill book company

ن.د

ن.د

library of congress
cataloging
heinemann

library of congress
cataloging

ن.د

harcourt college
publishers

library of congress

دار النشر

1982
1984

1973
1976

1973
1976

1978

1983
1981

1977
1979
1972

1979

1973
1972

1974

1967

1974

1986

1978

1974

1972

2006

2002

1998

سنة النشر

Dennis Jarrer
Jerome Johnston

Frank Ashton
J.C.Denyer

       
W.A.R.Webster

John O"Shaughnessy

Josephine Shaw

Bernadette Chanin
L.Hall

Josephine Shaw
Barbara Dyer

D.F.Tooley

Edna K.Huffman

Irene Place
Gerard Tavernier

Ernest D.Bassett

H.B.Maynard

Richard Powell
          

J.S.Chandan
         

Edwin B.Flippo

George S.Odiorne

Karl E.Ettinger

Clifford F. Gray
        

Randy L.Desimone

chip caldwell

المؤلف

The electronic office
Evaluating the new information

technologies
Mechaised accounting

O and M management servics
                                                 
Handbook of O""M analysis

Patterns of business
organization

Office Organisation for
managers

Secretarial Office Solutions
Secretarial of administrative

practice
Secretarial management

Personnel system and records
Production control systems and

records
Medical record management

Fundamental filig practice
Basic office systems and

records
Business filing and records

control
Handbook of business

administration
Directoe's guide to

management techniques
                          

Fundamentals of modern
management

              
Management

management and the activity
trap

management Primer

project management
                                          

Human resource development

Handbook for managing change

عنوان الكتاب
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cataloging
prentice hall regents

ن.د

pearson

دار صفاء للنشر والتوزیع

edward arnold

ن.د

butterworths

butterworths

butterworths
McGraw-hill book company

macmillan
Jaico publishing house

Jossey-bass
Jossey-bass
Jossey-bass

Jossey-bass
Jossey-bass

McGraw-hill book company
ن.د

دار المسیرة للنشر والتوزیع

ن.د

McGraw-hill book company

ن.د

ن.د

دار النشر

2002

2005

2004

2002

1976

1988

1966

1972

1972
1981

1999
2003
2001
2002
2001

2001
2002
2000
2003

2002

2005

2004

1967

1983

سنة النشر

Amrit Tiwana

Roth well،william
          

mitra ،amitara

Muhammad Nizar Abbu

J.C.Higgins

Mohammad Nabih
               

B.A.M.MOON

Jeff Maynard

Jeff maynard
Henry C.Lucas

Stuart Crainer
Peter Durwash

Gretchen M.Spreitzer
Dennis G.Severance

taylor cox  jr

clinton o. longenecker
Jeff Degraff

robert kreitner
James A. Obrien

Khadaer K.Hmood

David A. Robalion

Henry C.Lucas

J. L .Hanson

Jeray M. Rosenbery

المؤلف
in health care

The Knowledge Management
Toolkit

strategic human resourece
leader

   
fundamentals of quality control

and improvement
Communication Skills In

English
information systems for

planning and cotrol:
conceptsand cases

introduction to standard and
turbo PASCAL

        
computer Programmming for

science and engineering
computer programming

managemant
modular programming

the analysis ,design’,and
implementation of information

systems
Key management IDEAS

The Key to Great Leadership
Acomany of leaders

Making I/T Work
greating the multicultural

organization
getting resullts

Creativity at Work
organizational behavior

Introduction to Information
Systems

Business administration in
english and letters writing

Pensions in the Middle East and
North Africa Time for Change

Information technology for
management

Adictionary of Economics and
commerce

Diction of Business and
Management

عنوان الكتاب
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ن.د
Jossey-bass

ن.د
library of congress

cataloging
Jossey-bass

library of congress
cataloging

jossey bass

library of congress
cataloging

saje
sage

library of congress
cataloging

library of congress
cataloging

Jossey-bass

IDEA Group publishing

library of congress
cataloging

library of congress
cataloging

library of congress
cataloging

saje
george alln & unwin

McGraw-hill book company

McGraw-hill book company

library of congress
cataloging

library of congress

دار النشر
1976
2005

2006
2006

2005

2005

2000

2007

2006
2006

2007

2007

2000

2007

2006

2006

2007

2006
1970

1965

1984

1973

1973

سنة النشر
F.J. Monkhouse

John Gastil

Daniel Druckman
Matthew  D. Adler

Barbara C.Crosby

Richard C.Box

Herrington J.Bryce

Sandford Borins

Daniel Druckman
Evan M. Berman

Richard C.Box

Robert A.Granoff

Herrington J.Beryce

latif al-hakim

Anthony M. Bertelli

Anwar Shah

Janet V.Denhardt

Daniel Druckman
F.R.J.Jervis

Joseph G.Masdon

Lyman A.Keith

Soichiro Nagashima

John B.Miner

المؤلف
Adictiary of Geography

the deliberative democracy
handbook

Conflict Resolution
new foundations of cost -

benefit analysis
leadership for the common

good
Critical social theory in public

administration
Financial and strategic

management for nonprofit
organizations

digital state at the leading edge

Confliict resolution
Human Resource Management

in Public Service
Democracy and public

adminstration
Managing within networks

Financial and strategic
managment for nonprofit

organizations
global e- government  theory

،application ، and
benchmarkind

Madison & Manager's

Local governance in industrial
countries

The new public service

Conflict resolution
An introdcation to industrial

administration
How to build your management

skills
Introduction to business

enterprise
management charts 100

The management process

عنوان الكتاب
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cataloging
george alln & unwin
library of congress

cataloging
pitman

ن.د
ن.د

pergamon press
McGraw-hill book company

george alln & unwin

Oxford university press
amacom

ن.د
william heinemann

macdonald and evans
coriolis

s. chand and company LTD
wiley

amacom

ن.د

library of congress
cataloging

British library Cataloguing
McGraw-hill book company
McGraw-hill book company

library of congress
cataloging
heinemann

library of congress
cataloging

McGraw-hill book company

library of congress
cataloging
amacom

British library Cataloguing
McGraw-hill book company

addison wesley longman
library of congress

دار النشر

1971

1977
1984
1970
1970
1982
1970

1971
1980
1975
1971
1988
1970
1985
1981

1876

1974

1970

1973
1970
1999

1977

1982

1973

1975

1978

1974
1978
1982
1970
1978

سنة النشر

J Noel Wvite
Martin K.Starr

H.R.Light
Peter Lawrence

Robert Townsend
E.Peter Ward

Rosemary Stewart
M.Barnes

Wilfred Brown
Robert R. Blake

Doron Gunz Hurg
Maurice W. Guming

Evelyn Austin
Elizabeth

Tech. Teach. Tr.
S.S. Chissick

Lyle Yorks

Damien A. Dyar

Alvar Elbing

Donald R. Kindgdon
William J. Reddin
Leonard Sayles

Richard M. Steers

Druker Peter

Henry Mintzbreg

Francine E. Gordon

H. Randdotph

Datl D. Mconkey
Margaret Henning
Terence. R. Mitchd

Chris Argyris
David Hampton

المؤلف
theory.research and practice
The Management of Design

Management :A modern
approach

The nature of management
Management in action

Up the organization
The dynamics of planning
Choices for the manager

Company organization theory
and practice
Organization

Productivity the Human Side
Bringing Work to Life

Hospital Staff Management
Senior Secretarial Duties

The Merchant Apprentices
Basic Production Processes

Occupational Health and Safety
Management

Radical Approach to Job
Enrichment

Improving Skills in Working
with People

Behavioral Decision

Matrix Organization
Managerial Effectiveness

Leadership : What Effective
Managerd

Organizational Effectiviness

The Channing World of the
Exec.

The Nature of Managerial Work

Bringing Women in to
Management

Organizational Behaviour

Non-Nonsense Delegation
The Managerial Woman
People in Organizations

Intervention Theory
Org. Behav. & the Pract

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

cataloging
amacom

addison wesley longman
McGraw-hill book company

international labour
organisation

AMERICAN MANAGEMENT
ASSOCIATION

wiley
Jossey-bass

library of congress
cataloging

Jossey-bass
 Gower press

McGraw-hill book company

McGraw-hill book company

ن.د
library of congress

cataloging
amacom

ن.د
Jossey-bass

library of congress
cataloging

sage
library of congress

cataloging
library of congress

cataloging
library of congress

cataloging
library of congress

cataloging
ن.د

ن.د
ن.د
ن.د
ن.د

دار النشر

1978

1979
1976

1980

1972

1977
1988
1976

2005
1980
1973

1978

1985
1978

1975

1973
2005

2007

2007
2003

2007

2008

2007

1985

1978
1980
1980
1980

سنة النشر

William Dowling

Norman C. Hill
Frederic E. Finch

John Reynolds

James J. Gribbin

Ray Wild
Peter Block

Howard M. Cork

Paul D.Epstein
A.N. Welsh
Ernest Dale

John J. McCarthy

Gerald J. Cohen
Edward b. Robert

Robert M. Randolpt

John W. Hunble
Barbara C.Crosby

david e. mcnabb

peter g.northouse
Janet M.Kelly

philip .Kotler

Hugh T.Miller

Donald C.Menzel

Gordon R. Davis

Chris Argris
Gavin Kennedy

Bryan D. Prescott
Steven C. Wheelwr

المؤلف

Effect Manag. & the Behavioral
Sciences

Increasing Managerial
Management for Organizational

Effectiveness
Case Method in Management

Effective Managerial

Concepts for Operations
Impowered Manager

Management; Concepts and
Sitnations

results that matter
The Skill of Manaement
management   Theory &

Practice
Why Managers fail and what to

do about it
The Nature of Management
Managerial Applications of

System Dynamics
Planagement-Moving Concept

intoReality
How to Manage by Object

leadership for the common
good

knowledge management in the
public sector

leadership
performance budgeting for
state and local government

Marketing in the public sector

Postmodern Public
Adminstration

Ethics management for public
administrators

Management Information
Systems

Organational Learning
Managing Negotiational

Effective Decision Making
Forcasting Methods for

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

ن.د

ن.د

ن.د

amacom

ن.د
ن.د
ن.د
ن.د
ن.د

prentic Hall PTR
library of congress

cataloging
ن.د

ن.د

ن.د
ن.د

winthrop

ن.د

ن.د
ن.د

ن.د
ن.د

ن.د

ن.د

ن.د
ن.د

ن.د

ن.د

دار النشر

1981

1978

1973

1976

1981
1970
1985
1977
1972

1979
1979

1975

1978

1971
1981
1977

1976

1985
1995

1976
1976

1972

1980

1972
1979

1973

1983

سنة النشر

J. Geoffery

Kenneth J. Albert

R. Be Resford Dew

Norman L. Enger

Alan J. Baker
T. W. Mcrae
Joun Adair

David E. Bell
William A.

Richard Taffler
 raymond Mcleod

k. Howard

Vlysses S. Knotts

F. Heller
Peter Nijkamp

Bonita J. Compb

R. I. Tricker

Samuel E. Bodily
john ward

      

A. V. S. Rinivasan
Gerald E. Thompson

Paul P. Siegert

Legasto, JR

John Graham
R.C. Calyle

Gary E. White

Douglas N.

المؤلف
Management

Creative Thinking and Brain
Storming

How to Solve Business
Problems

Management Control and
Information

Management Standards for
Developing Information System

Business Decision Making
Anaglytical Management

Management Decision Making
Conflicting Objectives

Management Information
Systems

using Operational Research
Management Information

Systems
Quantitative Analysis For

Planning DecisionS
Management Sciences for

Management Decisions
Managerial Decision

Multi Plecriteria Analysis
Understanding Information

Systems
Management Information and

Control Systems
Modern Decision Making
principles of information

systems management
                  

Critical Path Analysis
Management Science: An

Introduction to Mod. Anant.
System and General

Management
Studies in the Management

Science
Systems Analysis in Business

Management Systems
Dynamics

System Analysis and Design
Using Network Techniques

Using Logical Tech. for Making

عنوان الكتاب
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ن.د

wiley

john wiley &sons

ن.د
McGraw-hill book company
McGraw-hill book company

pergamon press
McGraw-hill book company

ن.د

wiley

ن.د

IRWIN - DORSEY LIMITED

john wiley &sons
wiley

pitman

john wiley &sons

macdonald and evans
amacom

business books limited
 Gower press

john wiley &sons

 Gower press

west publishing company

ن.د
 Gower press
 Gower press

pergamon press
heinemann

Prentice - Hall
McGraw-hill book company

international labour

دار النشر

1974

1983

1983

1981
1975
1970
1974
1973
1983

1971

1977

1994

1984
1985

1977

1983

1977
1976
1973
1975
2000

1974

1978

1976
1976
1980
1974
1973
1970
1978
1980

سنة النشر

A. Bensoussan

U.K. Srivastavr

geoffry gregory

Randall L. Sc
Lyman W. Proter
Fremont A. Shull

David Hussen
Barry Shore
K. M. Mielde

Michael J. K.

John Hull

John M.Ivancevich

David Whitaker
Steven C.

Arnold O. Putnam

Colin Crouch

Jane Boyce-Martin
Ray A.Killan

John Finnigan
David Birchall

john r . schermerhorn,
jr.

Derek Torrington

Elmer H.Burack

Barrie Pettman
Barrie O.Pettman

A.R.smith
J.Maxwell Towers

Keith Thurley
H.Paul Ecker

Aarond Q.Sartain
I.L.O

المؤلف
Better Decisions

Management Applications of
Modern Control Theary

Quantitative Techniques for
Managerial Descision

Mathematical Methodes in
Management

Management Science
Behavior In Organization

Organizational Decision Making
Corporate Planning

Operations Management
Methods of the Allocation of

Limmited Methods
Case Exercises in Operatoins

Reaserch
Model Building Techniques for

Management
Management quality and

competitiveness
Oron the Micro

Forecasting Methods for
Management

Management Information
Systems

Organizational democracy and
political processes

Personnel management
Human resource management

The right people in the jobs
Job Design

organizatioal behavior

ُُُEncyclopaedia of personnel
management

Personnel management : cases
and exercises

Manpower planning
Manpower planning workbook
Corporate manpower planning

Role-playing for managers
Supervision : Areappraisal
Handbook for supervisors
The supervisor and the job

Managing and developing new

عنوان الكتاب
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organisation
ن.د

Prentice - Hall

library of congress
cataloging

McGraw-hill book company
john wiley &sons

amacom
McGraw-hill book company

ن.د

library of congress
cataloging

McGraw-hill book company
McGraw-hill book company

amacom

ن.د
library of congress

cataloging
McGraw-hill book company
McGraw-hill book company

ن.د

amacom
 Gower press

McGraw-hill book company
McGraw-hill book company

business books
ن.د

business books limited

 Gower press

ن.د
 Gower press

prentice hall regents
kogan page

McGraw-hill book company

 Gower press

دار النشر

1980
1976

1979

1973
1985
1976
1981
1970

1973

1973
1974
1974

1972
1979

1975
1983
1972

1976
1984
1982
1978
1974
1973

1973

1979

1974
1975
1974
1973

1972

1975

سنة النشر

R. W. Revans
Martin K. Starr

Burton Grad

J.D. Dunn
John r. Scher

W.E. Rothchild
David R. Hamplon

Louis Hough

David D. Bedw

Harry R. Kunds
Johannes C. Boot

Mark B. Silber

John Argenti
James R. McGuigan

Raymod E. Miles
Rischard Stears

Paul Hersey

R, E. Sibson
Alfred Tack
David Bain

William E. Dowliy
Gord on McBeath

N.H. Guthbert

Paul I. Slee

David Guest

David Gest
Inns Macbeath

David W. Bekher
Alan Gillespie

Milton L. Rock

Acoer Press Book

المؤلف
forms of work organisation

Action Learing
The Practice of Management

Science
Management Systems

Management Essentials
Managing Organizational

Putting it all Together
Contemporary Management

Modern Research for
Administrative

Industrial Systems

Management : An Exper
Statistical Analysis

Managerial Performance and
Promotability

Management Systems
Managerial Economics

Theories of Management
Motivation of Work Behaviour
Management of Organizational

Behaviour
Incresing Emplyee Productivity

Motivational Leadership
The Productivity Pressripton

How Managers Motivate
Productivity Through People
Company Industrial Relations

Policies
Job Involvement &
Communications

Putting Participation Into
Pratice

Worker Participation
Power Sharing in Industry

Compensation Administration
The Management of Wage

Payment System
Handbook of Wage and Salary

Administration
Handbook of Salry and Wage

Ststems

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

Jossey-bass
Jossey-bass

British library Cataloguing

sage
Prentice - Hall

library of congress
cataloging

British library Cataloguing
edward arnold

McGraw-hill book company
pergamon press

john wiley &sons
McGraw-hill book company

ن.د

harper and row
 Gower press

sage
john wiley &sons

ن.د
ن.د

Prentice - Hall

McGraw-hill book company

pergamon press

pergamon press
library of congress

cataloging
McGraw-hill book company

prentice hall regents
library of congress

cataloging
john wiley &sons

addison wesley longman

international institute of

دار النشر
1973
1982
1969

1988
1973
1974

1965
1973
1973
1974

1974
1972

1977

1971
1978

1978
1980

2008
1981
1974

1981

1972

1972
1977

1971
1971
1972

1984
1977

1978

سنة النشر
Derek L.Phillips

Samuel Leinhardt
Claire Selltiz

F loyd J.Fowler
Ann Ellenson

George Henerson

A.K.Rice
Derek Newman
Richard I.Darke

Andrew J.Dubrin

Peter M.Blau
Newton Margulies

Andrew J.Dubrin
            

William M.Evan
Karen Legge

Hermann Brandstatter
Iain Mangham

rick h. hoyle
norman c. hill

Robert C.Sedwick

Leonard A.Schlesinger

Andrew J. Dubrin

Norman Frederiksen
Jerry L.Gray

Kamla Chowdhry
David A.Kolb

Bernard M.Bass

P.J.D.Drenth
Edgar F.Huse

O.P.Dwivedi

المؤلف
abandoning method

Sociological Methodology
Research methods in social

relation
Survey Research Methods

Human  Relations
human relations form theory to

practice
learning for leadership
Organization Design

behavioual science in industry
Fundamentals of Organizational

Behawior
On the nature of organization

ORGANIZATIONAL
DEVELOPMANT

casebook of organization al
behavior

   
organizational experiments

Desiging Organisations
satisfaction and efficiency

dynamics of group decisions
Interactions and interventions

in organization
journal of  social issues

counseling at the marketing
interaction interpersonal

relationship in organizations
managing behavior in

organization
the practice of managerial

psychology
Prediction of organizational

organizational behavior

case and concepts
organizational psychology

people ,work,and organization

 organizational psychology
Behavior in

organizations:asystems
approach to managing
public service ethics

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

administrative sciences
addison wesley longman

john wiley &sons
Prentice - Hall

cambridge university press
butterworths
Jossey-bass

library of congress
cataloging

library of congress
cataloging

sage
library of congress

cataloging
sage

Oxford university press

library of congress
cataloging

ن.د

academic press
heinemann

library of congress
cataloging

library of congress
cataloging

the MIT press

allyn and bacon , inc

library of congress
cataloging

ن.د
McGraw-hill book company

addison wesley longman

macdonald and evans
heinemann

AMERICAN MANAGEMENT
ASSOCIATION

business books limited

دار النشر

1979
1964
1982
1981
1977
1982
1988

1969

1983
1982

1984

1981

1980

1970

1979
1977
1982

1983

1982

1983

1976

1972
1975

1980

1977
1973

1971

1973

سنة النشر

Alan A.Mclean
Peter C.Fishburn
Norman Bowie
Joseph Chamie

N.Roberts
Herschel C.Hudson
Catherine MARSH

Adriiaan D.De groot

Gareth Morgam
Roger Cavallo

david w. stewart

Graham Hallett

Yaacov Ro"I

Richard G.Lipsey

Michael J.Boskin
Cedric Sandford
Herbert A.Simon

paul A.Samuelson

James Tobin

M.Neil browne

E.Rar Canterbery

Frank Livesey
James Menzies Black

Raymond j.Burby

P.W.Betts
J.Walker Morris

Ray A.kiLLian

T.T .Paterson

المؤلف

work stress
decision and value theorty

business ethcs
Rٌeligion and fertility

use of social sciencec
classifying social data

exploring data

methodology

beyond method
systems methodology in social

science research
secondard research information

sources and methods
The economics of agricultural

policy`
Soviet decision making in

practice
an introduction toPositive

Economics
Eُconomics and human welfare

social economics
models of bounded rationality

Economics

Essays in economics theory
and policy

understanding economic
analysis

contemporary economics

Economics
The basics of supervisory

management
Introduction to creative

supervision
Supervisory studies

Principles and practice of job
evaluation

The Working woman

Job Evaluation

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

george alln & unwin
 Gower press

business books limited

instityte of personal
managment

business books limited

McGraw-hill book company
john wiley &sons

academic press

McGraw-hill book company

macmillan

international labour
organisation

addison wesley longman
harper and row

john wiley &sons

McGraw-hill book company
john wiley &sons

AMERICAN MANAGEMENT
ASSOCIATION

pitman
 Gower press

pergamon press

kogan page
prentice hall regents

taylor and francis ltd
heinemann

library of congress
cataloging

wiley
heinemann

heinemann

دار النشر
1975
1975
1974

1976

1981

1970
1981

1981

1972

1970

1979

1972
1970
1970

1975
1979

1971

1970
1970
1972

1973
1978

1978
1978

1978

1979
1973

1973

سنة النشر
Bryan Livy

Bernard Ungerson
Eva Roman

John Courtis

C.T.Goodworth

Richard Bellman
A.G.Wilson

Knut Sydsaeter

Frank Ayres

A.K.Mcadams

Robert Abramson

David K.Cheng
N.M.Downie

A. Bruce Clarke

Michael Woodroofe
Ian F.Blake

William H.

Gunliffe L.
MT Wilson

Fkeay

Gordon J.
Paul E.

A. Mercher & Others
L.A. Rogers

Dibakd D.

William M.
Anthony H.

H.Hart

المؤلف
Job Evaluation

Recruitment handbook
RecruiTmenT and Selection of

typists and Secretarics
Cost effective recruitment

Effective interviewing for
employment selection

Introduction to matrix analysis
Optimization in locational and

transport analysis
Topics in mathematical analysis

for economists
Differential and integral

calculus in si metric units
Mathematical analysis for

management decision
Planning for improved

enterprise performance
Analysis of linear systems
Basic statistical methods
Probability and random

processes for engineers and
scientists

Probaility with Application
An introduction applied

probabiliy
Maanging the Major Sale

Sales Management
Managing a Sales

Marketing & The Sales
forecasting

Comunication with E.E.
Research for Marketing

Decisions
Operational Distribution
Business Analysis for
Marketing Managers
Industrial Marketing

Industrial Marketing Resoarch
The Practices of Marketing

Research
Analysis and control

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

library of congress
cataloging

McGraw-hill book company
john wiley &sons

 Gower press
amacom

CROSBY LOCKWOOD

heinemann

penguin books LTD
ن.د

s. chand and company LTD

west publishing company
goodyear publishing

heinemann

cambridge university press

john wiley &sons
sage

library of congress
cataloging

sage
sage

john wiley &sons

library of congress
cataloging

library of congress
cataloging

ن.د
library of congress

cataloging
ن.د

sage

McGraw-hill book company

دار النشر
1982

1983
1983
1975
1973

1971

1975

1971
1974
1978

1976
1970
1974

1979

1977
1972

1976

1976
1980

1983

1977

1971

1981
1981

1981

1987

1981

سنة النشر
Gilbert J. Konkel

Thomas G. Kinner
Keith Gorton

C. Moore
Thomas f. Stroh

Pierre Weber

John Fenton

A.S.C. Ehrenbey
S.C.Haywood

P. Gopalakrishnan

Edward M. Mazz
Allan L. Reid

J,B. Good Lad

Stephen Davies

Geralo Zaltman
Joseph W. Eaton

Warren G.Bennis

Elinor Ostrom
G.William Domhoff

Frank Blacker

Willam L. Chenery

John J.Fendrock

A.B.Zahlan
Martin Irle

Elias Hedinsson

Carl M.Moore

Marvin E.SHaw

المؤلف
Word Processing and Office

Automation
Marketing Research

Low-Cost Marketing Research
How to Handle Customer

Training and Development the
Prfessional salesman

Elenents of Statistics for Market
Research

The A - Z of Industrail
Salesmanship

Consumer Behaviour
Managing the Health Service

Stores Management and
Logistics

Personal Selling
Modern Applied Salesmanship
Accounting for Construction

Management : An Introduction
The diffusion of process

innovations
Strategies for planned change

Institution building and
development

The planning of change

Delivery of uborn services
POWER STRUCTURE

RESEARCH
social psychology and
developing countries

Industry and human welfare

managing in times of radical
change

THE ARAB  BRAIN DRAIN
studies in decision-making

TV،Family and society the
social origins and effects of

adolescnts’TVuse
Group techniques for idea

building
Group Dynamics the

psychology of small group

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

library of congress
cataloging

west publishing company

sage
library of congress

cataloging
Prentice - Hall

pergamon press

ن.د

sage
library of congress

cataloging
THE MACMILLAN PRESS

LTD
ن.د

john wiley &sons
butterworths

library of congress
cataloging

macmillan publishing co

THE MACMILLAN PRESS
LTD

macmillan press

butterwoth scientific

heinemann
ن.د

commonwealth
library of congress

cataloging
McGraw-hill book company

McGraw-hill book company
pearson

anmol publications pvt .
ltd.

دار النشر

1973

1980

1985
1981

1979

1976

1983

1987
1971

1978

1988

1976
1980
1980

1981

1970

1983

1973

1978
2006

2005
2005

2005

2005
2006
2005

سنة النشر

Victor H.Vroom

Edgar F.Huse

John W.Meyer
Colin Norman

William G.Shepherd

Davied Lethbridge

K.J.Davey
      

k.s.shukur
D. J.Murray

Keith Griffin

R.Scott Moreland

DonT.Philips
Michael Cook
Paul B.Cecil

Theodore T.Herbert

Dale S.Beach

Charles S.Hutchison

Michael Neidle

Norman A. Hart
Thomae L. Wheelen

A.George
Steven L.Mcshane

K.Aswathappa

Hubert K. Rampercal
donna c.s.summers

Satish Sriuastara

المؤلف
behavior

leadership and decision -
making

organization development and
change

organizational environments
the god that limps

The economics of industrial
organization

Government and industry
relationship

Financing regional government
                                                 
the other side of development
Decisions ،Organization and

Socitey
international inequality and

national poverty
modeling for population ,human

resources and equity
operations research

archives and the computers
management of word

processing operations
Dimensions of organizational

behavior
Rersonnel the management  of

people  at work
Economic deposits and tectonic

setting
Electrical contracting and

management
The Practice of Advertising

Casesn starategic management
and Business Policy

learing strategies
organizational behavior

Human resource and personnel
management

Managing Total Quality
quality

Quantitative

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

McGraw-hill book company
Thomson learing academic

richard D. IRWIN
McGraw-hill book company

pearson

macmillan technical
publishing

ن.د
limited of

liabilily/disclaimer of
warranty

ن.د
prentice hall regents
prentice hall regents

Deep and Deep publication
ن.د

ن.د
McGraw-hill book company

McGraw-hill book company
McGraw-hill book company

library of congress
cataloging

prentice hall regents

john wiley &sons

McGraw-hill book company
macmillan

 Gower press
amacom

addison wesley longman
library of congress

cataloging

library of congress
cataloging

British library Cataloguing

دار النشر
2006
2006
2005
2005
1995

2005

1998
2005

1993
2000
2006

2005
2005

2004
1997

2000
2005
1971

1985

1980

1983
1987

1982
1978

1981
1979

1975

1984

سنة النشر
Roy J.Lewicki
Rocky Conrad

Robert N.Anthony
John L. colley , JR

Kamilo Feher

D.Kanmalavijayan

Wbite-Eales
brahm canzer

Dennis D. riley
bernard burnes
Michael Drafke

S.B.Verma
Ramesh Chandra

Amit Virmani
Tom D. Daniels

Gareth R.Jones
w. lawrence neuman

melvyn l.perger

S.Bing Yao

S. ATtre

spss Inc
Patrick Jaulent

Robin Bradbeer
Donald P.Kenney

William S.Davis
Chris Mader

Norman H. NIE

Donald M.Monro

المؤلف
Negotiation

Guide to Oracle 10g
Accounting Principles

What is Corporate Governance
Wireless digital

communications
Information and knowledge

management
How to be abetter Teambuilder

e- business and commerce
strategic thinking and practice

Public personal Administartion
managing chinge

The human side of
organizations

Risk Management
Education and Challenges Of

Globalation
Hospital management

perspectives on orqanizational
communication

Contemporary mangement
power ،state ،society

group trainning techniques

principles of database design
:V1 logical organizations
data base : structuured
techniques for design

User’Guide spss x
The 68000 hardware and

software
The personal computer book
MINICOMPUTERS LOW-COST

COMPUTER POWER FOR
MANAGEMENT

information processing system
Information system

technology،
economics،application،manage

ment
Spss statical pakage for the

social sciences
Computing with fortran IV

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

heinemann

library of congress
cataloging

McGraw-hill book company

butterworths
amacom

west publishing company

west publishing company
ن.د

pitman
British library Cataloguing

macmillan

library of congress
cataloging

McGraw-hill book company

the MIT press
pergamon press

business books limited
ن.د

McGraw-hill book company
george alln & unwin

heinemann
 Gower press

ن.د

library of congress
cataloging

library of congress
cataloging

butterwoth scientific

international labour
organisation

butterwoth scientific

دار النشر

1975

1983

1982

1976
1978
1978

1978
1976

1982
1972
1988

1988

1988

1961
1972

1972
1970

1983
1974
1977
1972

1972

1976

1977

1973

1984

1976

سنة النشر

E.A.Bird

C.Joseph Sass

Brian Aspinall

Peter C.Sanderson
Ronald G.Ross
Michel Boillot

Rich Didday
O.E.C.D

Alan Daniels
Open Systems Goup

M.G.Hartley

John P.Hayes

Gio. Widerhold

Norbert Wiener
Manreen Gusrdham

roger Cox
C.V. Penna

Rockwell Schulz
S.C. Haywood

Ralph W. Rowbotton
Frank H. Woodward

K. E. Bodenham

Rockwell Schulz

Gerald W. Lattin

Michael Neidle

A.D.Austen

R.E. Calvert

المؤلف
Apractical course

Electronic data prmputers for
commercial student

A Structured Approach To
Fortran77Programming With

Watfiv
Case exercises in data

processing
minicomputers

data base systems
Understanding basic in

business
Fotran for Bussiness People

10 policy issues in data
protection and privacy

Basic Systews Analysis
Systems Behaviour

mini and microcomputer
systems

Computer architecture and
organzation

File organization for database
design

CYBERNTICS
Marketing : The Management of

Distribution Channels
Retail Development

The Planning of Library and
documentation Services

Management of Hospitals
Managing the Health Service

Hospital Organization
Managing The Transport

Services Function
Foundations for Health Service

Management
Management of Hospitals

Modern Hotel and Mootel
Management

Electrical Contracting and
Management

Managing Construction
Projects

Introduction to Building

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

ن.د

library of congress
cataloging

ن.د
McGraw-hill book company

library of congress
cataloging
amacom

McGraw-hill book company

heinemann
ن.د
ن.د
ن.د

ن.د

george alln & unwin

wiley

library of congress
cataloging

CROSBY LOCKWOOD
library of congress

cataloging
ن.د

ن.د
jossey bass

McGraw-hill book company
bermont books

ن.د
allyn and bacon , inc

ن.د
ن.د
ن.د

heinemann
library of congress

cataloging

دار النشر

1976

1971

1987
1980

1985

1973
1980

1977
1970
1984
1981

1982

1970

1982

1975

1977
1985

1979

1974
1983
1982
1979

1971
1983
1971
1982
1971

1979
1982

سنة النشر

John t. Butter

Kenneth A. Longman

C.H. Sandage
Roderick White

A. Jerome Jewler

W.H. Grosse
Gerre Jones

Pat Dowman
Douglas Ferry

Arthur B. Gallion
O.E.C.D.

J.M. Wagstaff

Thomas L. Burton

David L. Stoner

R.L. Peurifoy

Douglas J. Ferry
Patricia A. Robinson

Martin Higham

T.B. Turner
David Madsen

Roy W. Poe
Hubert Bermont

Millett Wood
John F. Wilson
John Marshall
Bernard Lewis

William B.

Peter F.
Michel Grozier

المؤلف
Management

Elements of Administration for
Building Students

Advertising

Advertising-Theory and Practice
Advertising what it is and How

to do it
Creative Strategy in Advertising

How Industrial Advertising
Public Relations for the Design

Professional
Manual of Public Relations
Cost Planning of Building
The urban Pattern Design
Building for School and

Comnunity
The Development of Rural

Settlements
Recreation Research and

Planning
Engineering a Safe Hosptital

Environment
Estimating Construction: Costs

Cost Planning of Building
Fundamentals of Technical

Writing
A Businessman's Guide to

Writing Reports
Effective Technical Writing

Sucessful Disseration & Theses
Effective Business Reports

The Successful Consultant's
Guide

The Art of Speaking
Public Speaking as a Liberal Art
the  Location of Service Towns

The Maslim dis Covery
Middle East Physical, Social

and Regional Geogrophy
Adventures of Abystonder

Strategies for Change

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

ن.د
library of congress

cataloging
library of congress

cataloging
Oxford university press
Oxford university press

ن.د

john wiley &sons

Oxford university press
cambridge university press

ن.د
macmillan

business books limited

McGraw-hill book company
pergamon press

longman group limited
McGraw-hill book company

ن.د

Institute of applied
manpower research

 Gower press

 Gower press

 Gower press
MODERN BUSINESS

REPORT
instityte of personal

managment
ن.د

amacom

McGraw-hill book company

harvard business school
press

دار النشر
1970
1980

1977

1979
1980
1978

1982

1981
1981

1980
1971
1981

1971
1970
1972
1984

1978

1970

1972

1979

1980
1982

1981

1975
1977

1970

1998

سنة النشر
H.W. Wain

Thomes F.Dernbuger

Charles D.Frank

Henry Phelpes Browen
Nanak C.Kakwani
Arie Kuyvenhoven

V.Bumler -thomas

Axel Leijonhufvud
Angus Deaton

Richard Layard
David W.Pearce

W.C.Shaw

John A. Beckett
K.G.B.Bakewell
Douglas Foster

Edward C.Schleh

Harold Lucas
         

management
publication limited

Richard Powell

agower handbook

M.Youngman
Alexander hamiton

institute
Philip Plumbley

M.C.Killcross
Erwin S.Stanton

James M.Black

pfeffer،jeffrey

المؤلف
Practical Builders Estimating

Macroeconomics

Income Distribution and growth
in the less-developed countries

The ineguality of pay
Income Inequality and poverty
Planning with the semi-input -

output method
Input-output analysis in

developing countries
Information and coordination

Eُssays in the theroy and
measurement consumer

behaviour
Cost -benefit analysis

Macmillan studies in economics
The businessman's complete

checklist
Management dynamics

Management and productivity
Managing for profit

How to boost your return on
management

Companion to managenent
studies

      
Management courses  in the

united kingdom
director's guide to management

techniques
Company administration

handbook
Analysing Jobs

How to develop ajob
description program

Recruitment and selection

Selecting the younger trainee
Successful personnel recruiting

and selection
How to get results from

interviewing
the human equation

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

saje
ن.د

McGraw-hill book company
ن.د

McGraw-hill book company

McGraw-hill book company
ن.د

osborne

library of congress
cataloging

apqc
chartered institute of

personnel and
development

library of congress
cataloging

McGraw-hill book company
McGraw-hill book company

IDEA Group publishing

library of congress
cataloging

library of congress
cataloging

ن.د
ن.د

library of congress
cataloging

MCB books  publication

aslib

macdonald and evans

library of congress
cataloging

office publication
ن.د

library of congress

دار النشر
2002
1991

2005
2004

2005

2003
2002
2005

2003

2001
2005

2004

2006
2001
2004

2001

2004

2002
1987

1980

1977

1981

1972

1980

1982
1976

1977

سنة النشر
W.Warner Burke
Dennis C.Kinlaw

William J.Stevenson
Mark radford

Donald H.Chew

Thomas Pyzdek
Milan Kubr

chris ostrowski

Laird Wilison

Khalid Hafiz
Gareth Roberts

Erling S.Andersen

Greg Brue
Bruce Hallberg

wim van grembergen

Jack Foster

Pamela J.Sharpe

Mohammed Saker
krishan kumar

Joseph Zaremba

David Ashton

Blaise  CRONIN

J.P.Henley

Charles H.Busha

leslie h.matthies
A.H.Hollowy

Silvu Guiasu

المؤلف
Organization change

developing superior work
teams

Operations management
advansing preioperative

parctice
Corporate Governance at the

crossroads
The Six Sigma Projct Planner

Management Counculting
Oracle Application Server Log

WebDevelopment
Industrial safety and risk

management
Customer Value management

Recruitment and selection

Goal Directed project
management

Six Sigma
networking Abeginner s Guide

Strategies for information
technology governance

IDEASHIP How to get Ideas
Flowing Our Work Place

how to prepare for Toefl test

Saker dictionary
Library administration and

management
satistice and econometrics

Management Bibliographies
and reviews

the marketing of library and
information services

Computer-Based library and
information systems
Research methods in

librarianship
Documents to manage by

information work with
unpublished reports

information theory with

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

cataloging
British library Cataloguing

van nostrand reinhold
company

butterworths
butterworths
butterworths

butterworths

ن.د
butterwoth scientific

 Gower press
ن.د

wiley
ن.د
ن.د

 Gower press

library of congress
cataloging

ن.د

ن.د
amacom

ن.د
george alln & unwin

ن.د
ن.د
ن.د

ن.د
ن.د

ن.د
ن.د

ن.د
ن.د

ن.د

ن.د

دار النشر

1979

1981

1980
1977
1976

1974

1982
1982
1985
1972
1972
1982
1984

1977

1986

1977

1973
1974
1984
1984
1973
1971
1975

1980
1973

1980
1973

1983
1978

1980

1976

سنة النشر

Judy H.Fair

GeOrge U. Hubbard

W.M.Henry
S.J.Teague

D.W.Langridge

D.J.Foskett

G. Warren Axelrad
Butter Worths
F. L. Harrison
W. T. Taylor

Mats Ogander
Coralie Bryant
Butter Worths

A.Peart

S.A. Bergen

Michael E. McGill

French , Wendell
Gerald I. Skibbins
Graham Sounders
Graig A. Hickmn
French, Wendell
Fordyce & Weil

Francis W. Dinsmore

Rob Garratt
Derek P. Torrington

John I.Reynolds
Derek P. Torrington

Andrzej Huczynsk
John Burgoyne

Richard S.

P. Wor

المؤلف
application

microforms  management in
special libraries

COMPUTER - ASSISTED DATA
BASE DESIGN

ONLINE SEARCHING
microform librarianship

classification and indexing in
the humanities

classification and indexing in
the social sciences

Computer Productivity
Project Planning and Control

Advanced Project Management
Successful Project Management

The Practied Appllication
Managing Development

Closing the Gaps in Project
Management

Design of Project Management
Systems and Records
Project Management

Organization Development for
Operation

Organization Development
Organizational Evolution

The Comitted Organization
Creating Excellence

Organization Development
Managing with People
Developing Timorriw's

Managers today
Breaking Down Borriers

Handbook of Management
Development

Case Method in Management
Handbook of Management

Development
Encyclopedia of Management

Management Development
Context and Strategies

How to Measure Managerial
Performance

Evaluation of Management

عنوان الكتاب
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ن.د

ن.د
ن.د
ن.د

ن.د

ن.د

ن.د
ن.د
ن.د
ن.د
ن.د

ن.د
ن.د

wordware
wiley
wiley

prentice hall regents

prentice hall regents
prentice hall regents

wiley

wiley

prentice hall regents

wiley

prentice hall regents
IEEE PRESS

wiley

addison wesley longman
McGraw-hill book company

microsoft

wordware

دار النشر

1981

1973
1972
1980

1980

1971

1974
1977
1982
1972
1996

1977
1984
2001
2007
2007
1998

1998
1995

2001

2001

2001

2001

2010
1999

1998

1996
2002
2001

2002

سنة النشر

John Machin

John Adair
M.L. of P.J Berger
Anderw N. Jones

Steven C.

Douglas C. Basil

W.M. Harper
Warren Chippian

Ken Back
Frank Goble
Pow Joyce

J. Keith Loudn
David L. Brad

fredrick marckini
steve kilts
steve kilts

uyless black

uyless black
uyless black

nikos nikolaidis

andreas mitschele -
thiel

miroslav d. lutovac

alex brand

ralph stair
john b. anderson

david iseminger

thomas boutell
silberschatz

greame malcolm

julitta korol

المؤلف
Training

toward Managerial
Effectiveness

Action-Centred Leadership
Group Training Techniqus

Combating Managerial
Obsolescence

Forecasting Methods For
Management

Leadership Skills for Exective
Action

Cost Accountancy
Current Value Accounting

Assertiveness at Work
Excellance In Leadership

Essential Strategic
Management

Managing at the Top
Managing for Excellence

search engine positioning
advacced  fpga design
advanced fpga design

atm volume III internetworking
with atm

atm volume II
atm volume I  foundation for

broadband networks
3-dimage processing

algorithms
systems engineering with sdl

filter design for signal
processing

multiple access protocols for
mobile communications

information system essentials
digital transmission

engineering
inside rras remote access
solutions for windows nt

cgi programming in c & perl
database system concepts
programming microsoft sql

server 2000 with xml
learn microsoft access 2000

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

McGraw-hill book company
Murach
Murach

wrox
Thomson learing academic
Thomson learing academic

casteel

SYBEX

IDG books worldwide

SYBEX
wrox

McGraw-hill book company

sams

wiley

microsoft
que

McGraw-hill book company
wiley

SYBEX

ن.د
Autodesk

press

Autodesk
peachpit press

SYBEX

SYBEX

SYBEX
SYBEX
SYBEX

Autodesk
SYBEX
SYBEX

دار النشر

2001
1999
1999
2000
2007
2007
2008

2002

1999

2005
2000
2001

2000

2000

1999
1999
2000
2000
2010

2011
2009
2003

2000
2001

2009

2009

2007
2007
2009

2009
2010
2010

سنة النشر

paul kimmel
curtis garvin
curtis garvin
mark chaffin
gavin powell
john casteel
joan casteel

chip dawes

cary n.prague

doug stuns
mark baartse

graig utley

pual kimmel

david barron

cary n. prague
roger jennings

kevin loney
dick grune

michael mckinley

autodesk
autodesk

steven webster

mark dix
russell chun

james wedding

james wedding

lisa larson
lisa larson

george omura

autodesk
autodesk

jennifer o connor

المؤلف
programming by example

building delphi 6 applications
db2 for the cobol part 2
db2 for the cobol part 1

professional sql server 2000 dts
database administrator

oracle 10g sql
oracle 10g developer pl/sql

programming
oca/ocp introduction to oracle9i

sql study guide
microsoft access 2000 bible

gold edition
ocp oracle 10g administration II

professional asp xml
sql server 2000 web application

developers guide
sams teach yourself microsoft

access 2000 programming
the world of scripting

languages
microsoft access 2000 bible
using microsoft access 2000

oracle 8i dba handbook
modern compiler design

maya studio projects game
enviroments and props

learning autodesk maya 2010
foundation autodesk maya2010

reality j2ee architecting for
macromedia flash mx

discovering autocad 2000
macromedia flash advanced for

windows & macintosh
introducing autocad civil 3d

2010
introducing autocad civil 3d

2010
flash video for professionals
flash video for professionals

introducing autocad 2010 and
autocad lt 2010

autocad civil 3d 2010
essentials autocad 2010

mastering mental ray

عنوان الكتاب
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SYBEX
SYBEX
wrox

SYBEX
SYBEX

SYBEX

SYBEX
wordware

SYBEX
SYBEX
SYBEX
SYBEX

wrox

SYBEX
Autodesk

Autodesk

SYBEX

SYBEX

SYBEX

SYBEX
KAP

SYBEX
springer

apress

lea
sams

Oxford university press
osborne

دار النشر
2010
2010
2010

2007
2009

2010

2007
2000

2007
2010
2010
2009

2010

2008
2010

2010

2010

2010

2008

2008
2001

2001
2000

2000

2001
2000

2000
2001

سنة النشر
jennifer o connor
jennifer o connor

michael trent

pariah s. burke
thom tremblay

lee lanier

dariush derakhshani
John Ayres

dariush derakhshani
todd palamar

duriush derakhshani
mark gerhard

goran husman

don seegmiller
autodesk

autodesk

george omura

george omura

boaz livny

dariush derakhshani
mark a. ardis

cat woods
dieter van melkebeek

dave baum

john a. barnden
satyaraj pantham

baldock and j. graham
p.s. woods

المؤلف
mastering mental ray
mastering mental ray

beginning mac os x snow
leopard programming

mastering indesign cs3
autodesk inventor 2010 no

experience required
professional digital

compositing
introducing 3ds max9

delphi graphics and game
programming exposed with

directx
introducing 3ds max9
maya studio projects

introducing maya 2011
mastering autodesk 3ds max

design 2010
beginning sharepoint 2010

administration
advanced painter techniques
essentials autodesk inventor

2010
essentials autodesk inventor

2010
mastering autocad 2011 and

autocad lt 2011
mastering autocad 2011 and

autocad lt 2011
mental ray for maya 3ds max

and xsi
introducing maya 2008

diffusing software product and
process innovations
mastering 3ds max 4

randomness and completeness
in computational complexity

exterme mindstorms an
advanced guide to lego

mindstorms
metaphor and symbol

pure jfc 2d graphics and
imaging

image processing and analysis
macromedia flash 5 developer s

عنوان الكتاب
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wiley
MX

sams
springer

KAP
ن.د

wordware

bouton in color

wiley
wordware

IDG books worldwide
prentice hall regents

addison wesley longman

coriolis
que

wrox

microsoft

coriolis

British library Cataloguing
heinemann

pergamon press

library of congress
cataloging

library of congress
cataloging

library of congress
cataloging

pergamon press
library of congress

cataloging
British library Cataloguing

library of congress

دار النشر

2001
2003

2002
2001
2001
2002
2001

2006

2007
2000

2001
2001

2001

2001
2001
2004

2002

2001

1987
1982
1980

1981

1981

1980

1974
1978

1982

1981

سنة النشر

andrew d. dimarogonas
castas hadjisotiriou

douglas dixon
thomas braunl
karel driesen

rob carter
lan parberry

gary david bouton

kelly l. murdock
lan parberry

deke mcclelland
stephen mcgloughlin

alan watt

luke ahearn
ben forta

charles e. brown

james foxall

damon chandler

Tom Forester
Peter F.Drucker
S.Radhakrishna

Gordon F.De Jong

Lisa Peattie

Carmen AMiro

A.H.Pollard
Margaret Wolfson

Just Faaland

Ester Boserup

المؤلف
 guide

machine design a cad approach
dreamweaver mx asp.net web

development
how to use adobe premiere 6

parallel image processing
efficient polymorphic calls

digital color and type
introduction to computer game
programming with directx 8.0

photoshop elements for
dummies
3ds max 9

learn computer game
programming directx 7.0

photoshop 6 bible
multimedia concepts and

practice
3d game real time rendering

and software technology
3d game artf/x & design

the marromedia coldfusion 5
beginning dreamweaver mx

2004
practical standards for

microsoft visual basic.net
windows 2000 graphics api

black book
High-Tech society

the age of discontinuity
science,technology and global

problems
migration decision making

thinking about development

population policy : research
priorities in the developing

world
Demographic Techiques
changing approaches to

population problems
population and the world

economy in the 21st century
population and technological

عنوان الكتاب
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cataloging
sage

library of congress
cataloging

edward arnold

sage

library of congress
cataloging

Prentice - Hall

PRAGER
wiley

 Gower press

pergamon press

pergamon press

business books limited
institute of personnel

management
 Gower press

ن.د

ن.د
ن.د
ن.د
ن.د

McGraw-hill book company

sams

que
SYBEX

Thomson learing academic
wiley

springer

wordware

دار النشر

1982
1979

1982

1982

1982

1982

1982
1983

1981

1982

1984

1978
1973

1973
2001

1999
2002
2001
2001
2011

2007

2001
2008

2006
2000

2001

1998

سنة النشر

Everett S.Lee
Robert Repeho

David Eversley

Peter V.Marsden

John E.Roemer

Philo C. Wasburn

Lourdes Beneria
Stephen Fineman

Roger Mansfield

Chris Paris

John L.Taylor

Bromley Kniveton
W.E.J.McCarthy

Ian G.Smith
curt simmons

larry L. constantine
john mcgarry

micheal fitzgerald
warren rachcal

julia case bradley

betsy bruce

gary rosenzweig
evangelos petroutsos

mike mostafavi
rod stephens

graham seed

Derek A. Benner

المؤلف
change

population estimates
economic equality and fertility

in developing countries
population change and social

planning
social structure and network

analysis
Aِ General theory of Exploitation

and class
political sociology

:approaches,concepts,hypothes
es

women and development
Wًhite Collar Unemployment

impact and stress
international  perspectives on
management and organization
critical readings in planing the

planning in theory
Urban planning practice in

developing countries
training for negotiating

coming  to terms with terms
unions

the measurment of productivity
 microsoft ISA configuration

and administration
software for use

practical sofware measurement
XSL essentials

learn object  pascal with delphi
programming in visual basic

2010
sams teach your self

dreamweaver cs3 in 24 huors
macromedia flash 5

mastering microsoft visual
basic 2008

visual basic 2005 by practical
visual basic graphics

programming
an inroduction to object-

oriented programming in c++
learn graphics file programming

عنوان الكتاب
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wordware

addison wesley longman

wordware

microsoft

microsoft

SYBEX

o`reilly
que

microsoft

que

SYBEX

SYBEX

SYBEX
o`reilly

osborne
KAP
que

microsoft

springer

SYBEX

springer

springer

addison wesley longman
KAP

KAP

دار النشر

1998

2001

2000

2001

2000

2009

2001
1999
1999

2001

1999

2000

2001
2001
2001
2002
1999
1999

2000

2009

1998

2003

2000
2001

2001

سنة النشر

john ayres

heidi thorpe

alex fedorov

it professional

walter j. glenn

biju thomas

rick greenwald
susan sales harkins

microsoft

fernando g. guerrero

ken getz

paul litwin

macro cantu
paul albitz

sten e. vesterli
betty prince

brad mcgehee
john fronckowiak

hongjun lu

roderick w. smith

behnam azvine

wolfgang kirsten

bruce powel douglass
huan liu

massimo marrelli

المؤلف
with delphi 3

the tomes of delphi3 : win 32
core api

oracle 8i tunning and
administration

advanced delphi developers
guide to ado

mcse designing microsoft
windows 2000 network security
microsoft exchange 2000 server

administrators companion
oca  oracle database 11g

administrator certified
associate

oracle essentials
using microsoft access 2000

quick course microsoft access
2000

microsoft sql server 2000
programming

access 2000 developers
handbook vol1

access 2000 developers
handbook

mastering delphi 6
dns and bind

101 oracle web application
emerging memories

microsoft sql server 7
microsoft sql server 7.0

administrators companion
lecture notes in computer

scince
lpic-1 linux professional

institute certification
intelligent systems and soft

computing
object -oriented application

development using the cache
postrelational database

real time uml seconed edition
instance selection and

construction for data mining
public decision-making

processes and asymmetry of

عنوان الكتاب
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microsoft
McGraw-hill book company

microsoft
activepath

microsoft

addison wesley longman

wrox
coriolis

addison wesley longman

academic press
microsoft

wrox

wrox
McGraw-hill book company

microsoft

SYBEX
MTP

rotterdam university press
saxon house

Oxford university press

macmillan press

institute of personnel
management

ن.د

Oxford university press
Oxford university press
business books limited

international labour

دار النشر

1997
2001

2001
1998

1999

2000

2000
2000

1997

2001
2001

2001

2003
2000

2000

2001
1999
1973
1979

1983

1982

1976

1980

1980
1983
1970
1981

سنة النشر

ron soukup
michael d. reilly

microsoft
john smiley

microsoft

seth white

sakhr yoness
richard alan mcmahon

michael j. hernandez

simone santini
edward whalen

robin dewson

mark chffin
kenneth c. laudon

olap trian

sybex
bill calkins

Adriana marshall
Graham Gudgin

Ken Mayhew

Jan Adam

Alan fox

Gyogy Tolnai

J.E.King
Mark Casson
V.G.Haines
A.S.Bhalla

المؤلف
information

inside microsoft SQL server 7.0
sql server 2000 design and t-sql

programming
MICROSOFT server 2000

learn to program with visual
basic

microsoft sql server 7.0 system
administration training

jdbc api tutorial and reference
seconed edition

professional data warhousing
sql server 2000 database

design
database design for mere

mortals
exloratory image databases
microsoft sql server 2000

performance tuning
beginning sql server 2000

programming
professional sql server 2000 dts

inter active computing
microsoft access2000

microsoft sql server 2000
analysis services
security complete

solaris 2.6
The import of labour

industrial location processes
and regional employment

growth
trade unions and the labour

market
Employment policies in soviet u

nion and eastern europe
The Milton Plan

the growth of bico industry and
domestic market in the third

world
Readings in Labor economics
Economics of Unemployment

Business relocation
Technology and emploment in

عنوان الكتاب
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organisation
British library Cataloguing

croom helm

amacom

heinemann
international labour

organisation
 Gower press

ن.د

macmillan publishing co

international labour
organisation

Oxford university press

British library Cataloguing
library of congress

cataloging
heinemann

john wiley &sons

ن.د
ن.د
ن.د
ن.د

ن.د
ن.د

ن.د
ن.د

ن.د

oreilly
oreilly
oreilly

microsoft

ن.د

دار النشر

1980

1978

1974

1970
1971

1977
1975

1979

1975

1976

1971
1981

1975

1981

1983
2001
2000
2008

2001
2010

2010
2009

2000

1998
1999
1999
2003

2001

سنة النشر

Edmond Malinvaud

Stuart W.Sinclair

Maurice S.Trotta

Elliott Jaques
I.L.O

Alan Schofield
I.L.O

Jan Adam

Heinz Allenspach

H.A. DEGG

R.Marriott
Harvey S.Moskowitz

Sir Claus Moser

Walter B.Stohr

D.H.Young
blake schwendiman

karen cartisi
christine solnon

john mcgarry
william panek

tim boyles
jole stidley

dean leffingwal

CRAIG HUNT
charlie scot
ben laurie

craig zacker

stephen northcutt

المؤلف
industry

unemployment in western
countries

urbanisation and labour
markets in developing countries

Arbitration of labor-
management disputes

Equitable Payment
matching employment

opportunities and expectations
The Wage and Salary Audit
minimum wage fixing and

economic development
Wage control and inflation in

the soviet bloc countries
Flexible working hours

the system of industrial
relations in great britain

Incentive payment systems
the illustrated book of
developing definition

Survey methods in social
investigation

Development from above or
below? i

statistical theory and methods
P.H.PI oracle

listening and speaking
ant colong optimization and

constrasint programming
practical software measurement

microsoft windows7
administration

CCNA security guide
MCTS microsoft exchange
server  2007 configuration

managing software
requirements

TCP/IP
Virtual private network

Apache the definitive guide
windows server 2003 network

infrastrue
network intrusion detection an

عنوان الكتاب
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wiley
wiley

que
Steve Sayre

SYBEX
osborne

wrox
wrox
wrox

wordware
wiley

SYBEX
oreilly

microsoft

wiley

McGraw-hill book company
prentice hall regents

ن.د
MK

wiley
wrox
wrox

wiley
wrox

McGraw-hill book company
addison wesley longman

prentice hall regents

SYBEX

microsoft

SYBEX

دار النشر

1999
2001

1996
2000
2001
2001

2007
2007
2001
2001
1999
2000
1998
2005

2001

2002
2000

2001
2001
2007
2001
2000

2001
2000

2001
2001
2004

2009

2005

2009

سنة النشر

robert orfali
stan reimer

jim boyce
keith weiskamp
chris brenton

jason couchman

denise gosnell
denise gosnell

kal ahmed
Keith Wood

Gary DeWard Brown
Mark Minasi

David Flanagan
Francessco Balena

Michael T. Goodrich

James H. Pence
Brent B. Welch

michael morrison
robert standefer
denise gosnell

jon duckett
rick dobson

vaughn bullard
robert vieira

marlene theriault
john carlis

roger e.sanders

robert G. freeman

sean campbell

biju thomas

المؤلف
analysts handbook

client / server survival guide
migrating to microsoft

exchange 2000
windows NT

i- ne+t
active defense

oracle ocp introduction to
oracle 9i : sql exam guide

beginning access 2007 vba
beginning access 2007 vba
professional xml meta data

delphi developer s guide to XML
advanced cobol

upgrade &maintenance guide
Java Script

practical guidelines and best
practices

data structures and algrithms in
java

cascading style sheets
Practical Programming in Tcl

and TK
wireless Java with j2me

enterprise xml clearly explained
begining access 2007 VBA
professional xml schemas
professional SQL server

developing with access 2000
essential xul programming

professional SQL server 2000
programming

oracle security handbook
mastering data modeling

db2 universal database v8.1
certification exams701and706

study guide
OCP oracle database 11g

administrator certified
professional

introducing microsoft visual
basic 2005 for developers
OCA oracle database 11g

administrator certified
associate

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

pearson
osborne

prentice hall regents
muska&lipman

McGraw-hill book company
oreilly
apress

que
wrox

McGraw-hill book company

pearson

pearson
ن.د

osborne
ADOBE PRESS

coriolis
wiley

wordware

peachpit press
wrox

ن.د

ADOBE PRESS

o`reilly
microsoft

addison wesley longman
wiley

wiley

library of congress
cataloging

addison wesley longman
library of congress

cataloging
library of congress

cataloging

دار النشر
2011
2001
2000
2001

2000
2001
2001

2002
2001
2000

2012

2000
2001

1998
1997
2000
1992

1998

2001
2001
1999

1997

1999
1998
2002
2002

2000

1968

1977
1988

1979

سنة النشر
paul deitel

christopher allen
baman motivala

john smily

barry simon
philip hazel

eric gunnerson

gordon padwick
karli watson

julia kelly

Rob Macdonald

frank dignum
elizabeth castro

herbert schildt
tony mckinley
steven holzner

steve fisher

kathryn toyer

larry ullman
ivor horton
rick mercer

malcolm guthrie

scott oaks
steve mcconnell

john viega
doug kaye

cay horstmann

G.Hadley

Frederick Mosteller
William L.Harper

Charles T.Clark

المؤلف
visual c++ 2010 how to program

101 oracle pl/ sql
oracle forms

learn to program visual basic
database

maximizing outlook 2000
exim the mail transfer agent

a programmers introduction to
c

using microsoft outlook 2002
beginning c#

how to do everything outlook
2000

serious ADO universal data
Access with visual basic

issues in agent communication
perland CGI for the word wide

web
teach your self c++
from paper to web

c++ black book
data abstraction and data

structures using turbo pascal
learn advanced internet relay

chat
php for the world wide web

beginning c++ 6
computing fundamentals with

c++
forms interactivity for the world

web
java threads

software project
building secure software

strategies for web hosting
andmanaged services

computing concepts with java
essentials

introduction to business
statistics

Data Analysis and regression
Causation in decision ,Belief

change,and Statistics
statistical analysis for

administrative decisions

عنوان الكتاب
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Prentice - Hall

British library Cataloguing

macdonald and evans

library of congress
cataloging

longman group limited
library of congress

cataloging
library of congress

cataloging
international labour

organisation
library of congress

cataloging
allyn and bacon , inc

library of congress
cataloging

British library Cataloguing

THE MACMILLAN PRESS
LTD

amacom
saxon house

cambridge university press

library of congress
cataloging

 Gower press

ن.د
george alln & unwin

THE MACMILLAN PRESS
LTD

john wiley &sons
institute of personnel

management
croom helm

ن.د

دار النشر
1988

1981

1976

1985

1982
1977

1983

1980

1980

1971

1976

1981

1975

1974
1978
1983

1977

1979

1984
1976

1980

1983
1972

1980
1973

سنة النشر
Richard A. Johnson

D.J.Caslry

David Croft

Herbert Moskowitz

G.Kendall
Randall B.Ripley

Tom Campbell

J.S.Birks

Martin Feldstein

Ian Clegg

Eli Ginzberg

Albert A.Blum

J.A Kregel

Bernard Haldane
Peter Warr

David M.Gordon

Raymond A.Katzell

Arthur Marsh

Fathi El-Rashidi
G.D.N.Worswick

Robert M.Lindley

John Edwards
An edinburgh group

report
J.S.Birks

Education and social
sciences

المؤلف
Applied Multivariate statistical

analysis
Data Collection in Developing

Countries
Applied statistics for
management studies

statistics for managemant and
econmics

adictionary of statistical terms
National government and policy

in the united states
the left and rights

interational migration and
development in the arab region

The American economy in
Transition

workers self-management in
algeria

The Human economy

international handbook of
industrial redustrial

the reconstrution of political
economy

Career Satistion and Success
developing Employee relations

ٍٍSegmented work ,divided
workers

Aguide worker productivity
experiments inthe united states

1971-75
Concise encyclopedia of

industrial relations
Human aspects of development
The concept and measurement

involuntary  unemployment
economic change and

employment policy
manpower planning

Perspectives in manpower
planning

Arab Manpower
THE ACADEMIC WHO’S WHO

1975-1976
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john wiley &sons

ن.د

Jossey-bass

McGraw-hill book company
ن.د
ن.د

McGraw-hill book company

prentice hall regents
macmillan technical

publishing
McGraw-hill book company

IDG books worldwide
ن.د

que
ciscopress

McGraw-hill book company

wiley
wiley

wiley

new riders

Thomson learing academic

o`reilly
ciscopress

network press

wiley

library of congress
cataloging
ciscopress

دار النشر
1982

1982

1984

1982
1998
2001

2001

2001
1999

1984

2000
2003
2002
2003

2000

2010
2002

2009

2000

2001

2008
1999

2000

2009

2000

2001

سنة النشر
A.S.C .Ehrenberg

Jagdish S. Rustagi
            

Daniel C.Lockhart

Richard Bronson
walker royce

lawrence h rodregues

chris prosise

andrew bruce caslow
david G. Cunningham

Hwang kai

candace leiden
Subrata Goswami

ali al-ukaby
carlos pignataro

kathy lvens

andrew froehlich
jerry fitzgerald

Craig T. Zacker

tobias ratschiller

jean andrews

crala schroder
laura chappell

todd lammle

william panek

james gaskin

michael wenstrom

المؤلف
Aprimer primer in data

reduction
Teaching of statistics and

statistical consulting
           

Making effective use of mailed
questionnaires

operations research
software  project management
building imaging appli cation

with jave technology
incident response : invetigating

computer crime
cisco certification

gigabit ethernet networking

computer architecture and
parallel processing
TPC/IP for dummies
internet protocols

using optical networks
cisco multiservice switching

networks
the complete refernce

windows2000
CCNA voice

business data communications
and networking

windows server 2008
application infrastructure

configuration
web application development

with php 4.0
i-net+ guide to internet

technologies
linux networking cookbook

CISCO internetwork
troubleshooting

CCDA cisco certified design
associate

MCTS windows server
virtualization configuration

netware 5.1

managing cisco network

عنوان الكتاب
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ciscopress

o`reilly
ciscopress

microsoft

wiley
wiley
wiley

prentice hall regents
prentice hall regents

oreilly
kluwer academic

publishers
oreilly

ciscopress
wiley

McGraw-hill book company
McGraw-hill book company
McGraw-hill book company

McGraw-hill book company
microsoft

prentice hall regents

McGraw-hill book company
microsoft

library of congress
cataloging

wiley

prentice hall regents

o`reilly

wiley
microsoft corporation

McGraw-hill book company
Steve Sayre

دار النشر

1999

2000
1999

1999

2010
2002
2001
2000
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catherine paquet

eric A .HALL
donald c. lee

rick  harrison

andrew froehlich
mattias patzold
richard O. duda

christian huitema
william stallings

robert eckstein
melody y. Ivory

rob flickenger
james F.durkin

scott sbihli

robert caputo
david strom

thomas golding

bruce hallberg
david S. platt

john blommers

rod trent
casey D.doyle

david groth

MARK minasi

Paul E.Proctor

Paul  Robichaux

Chetan Sharma
jill Spealman

Richard A.Deal
jason waters
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security

building cisco remote access
network

internet core protocols
Enhanced ip services for cisco

networks
MCSE trining kit networking

essentials plus
CCNA voice study guide
mobile fading channels

pattern classification
routing in the internet

cryptography and network
security

using samba
automated web site evalution

wireless community networks
voice-enabling the data network

developing a successful
wireless  enterprise strategy

cisco packetized voice and data
home networking

ICND interconnecting cisco
network devices

networking abeginners guide
introducing microsoft .NET

openview network node
manager

admin 911 sms
microsoft internet information

server
network+ study guide

mastering microsoft windows
server 2008 R2

the practical intrusion detection
handbook

managing microsoft exchange
server

Voice XML
windows server 2003 actie

director infrastructuer
CiSCO PIX Firewalls

routing and switching
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wiley
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McGraw-hill book company

wiley
library of congress

cataloging
Oxford university press
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distributors

library of congress
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دار المناھج للنشر والتوزیع
library of congress

cataloging
cambridge university press

prentice hall regents

Oxford university press
petrson s thomson

learning
دار المناھج للنشر والتوزیع

cambridge university press
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library of congress
cataloging

national productivity
council

allyn and bacon , inc

macmillan publishing co
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British library Cataloguing
library of congress
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sage
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william r. stanek
robert n. myher

jeff wilson

todd lammle
lawrence rabiner

Diane Larsen -freeman

Arttee kaul dhar

Betty schrampfer azar

shehab makahleh
Jean praninskas

Raymond Murphy
Betty svhrampfer azar

Juliane house
milada broukal

L. muqattash
Mark hancok
Yowell Y. aziz

sarah cunningham

Joesph J.Moder

T.S.CHidambaram

Hans G.DAELLENBACH

hamdy a.taha
Robert J.THierauf

John smith ,M.A
Steven C.Blank

W.L.Price,Ph.D
Leonard Rutman

Michael Quinn Patton

المؤلف
putting voip to work

voice over packet network
microsoft windows server 2003

ccnp 2.0
test yourself server+

certification
compTIA network+ study guide

fundamentals of speech
recognition

Techniques and principles in
language teaching

Language is fan

Basic english grammar

Dr.grammar of english
Rapid review of english

grammar
Basic grammar

understanding and using
english grammar

translation
Toefl word

Freshman english course
English pronunciation in use

a contrastive grammar of
english and arabic

cutting EDGE upper
intermediate

hand book of operation
research

opereations research

introduction to operation
research technigues
operations research

decision making through
operations research

computer simulation models
practical business research

methods
Graphs and networks

Evaluation research methods
practical evaluation
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Jossey-bass
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macmillan
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cataloging
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British library Cataloguing
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library of congress
cataloging
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wiley

vikas publishing house
ن.د
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دار المسیرة
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ن.د

ن.د
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ن.د

McGraw-hill book company
SYBEX
SYBEX
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سنة النشر
P.S.Fisher

S.H.Burton
Florance little

Edward M.Glaser
Ian Rsinlair

Edward Peck
Jong S.Jun

Paul.G.Nixon
Douglass C.North

Yong S.Lee

F.Stevens Redburn

donald L.kirkpatrick

abdulrahma aljuboori
John Walkenbach

I.M.Pandey
Douglas Pierce
John M. Bryson

jose la torre
HUSSEIN HARRIM

An American National
Standard

dr.abdul naser nour
John M Bryson

Hassan Abdallah

Ann L. Criffiths
captain bob

Dr. Mahmoud A. Abdel
Rahman

toby j velte
RICHARD J . STARON

scott lowe
julitta korol

المؤلف
advances in distributed

processing management
people and communication

Communication at work
putting knowledge to use
beginner’s guide to audio

Beyond Delivery
the social construction of

public administration
E-government in europe

understanding the process of
economic change

A reasonable public servant

Performance managment and
budgeting

Evaluating training programs

strategic management
Excel 2007 Bible

Financial management
Cracking the TOEFL iBT

Strategic Planning for Public
and nonprofity Organization

Managing the global corpration
effective business

communication
A Guide to the Project
Management Body of

Knowledge
financial accounting in english
Creating and implmenting your

strategic plan
A Dictionary of International
Relations and Conference

Terminology
Handbook of Federal Countries

Fire up ypur communication
skills

Basic of Biostatistics

cisco
networking complete

vmware vsphere administration
microsoft excel vba2000
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cataloging
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microsoft
SYBEX
SYBEX

library of congress
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addison wesley longman
springer
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prentice hall regents
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que
SYBEX
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McGraw-hill book company
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سنة النشر

elaine marmel

mark doge
JOHN KELBLEY

TIM CERLING

Dennis scheil

chirstine hofmeister
fabio paterno`

paul evitts
ralph h.sprague

scot hillier

kurt wall
charles aulds

subrahmanyam
allamaraju

peter norton
simon brownrobert

ellie quigley
michael michael

steve fisher

michael michael

alan shalloway

sumitabha das
john mcmullen

brad stone
laura stewart

doug rosenberg

W.H.Inmon
curt simmons
scott hawkins

richard L.petersen
thomas sckenk
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programming

teach yourself visually
microsoft word 2010

running microsoft excel 2000
windows server 2008 hyper-V

MASTERING MICROSOFT
VIRTUALIZATION

WINDOWS 2000 DIRECTORY
SERVICES DESIGN

applied software architecture
model-based and evalution of

interactive application
A uml pattern language

information systems
management in practice

com+proramming with visual
basic

linux programming by example
linux apache web server

administration
professional java server

programming
complete guide to linux

professional jsp
unix shells by example

mastering virtualmachine
manager 2008

pascal and beyond data
abstraction and data structures

using turbo pascal
mastering virtual machine

manager 2008 R2
design patterns explained

your unix the ultimate guide
advanced unix user`s

unix fault management
using microsoft office 2000
use case driven objecting

modeling with UML
corporate information factory

windows me millennium
linux desk referece

the complete reference
red hat system administration
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samspublishing
samspublishing

samspublishing
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que
que

oreilly
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macmillan technical
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oreilly
prentice hall regents
library of congress

cataloging
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ciscopress
springer

microsoft

microsoft
IDG book worldwide10

ciscopress
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microsoft
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McGraw-hill book company
prentice hall regents

microsoft
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سنة النشر
tim parker
david pitte
kurt wall
bao ha

thomas schenk

Bill ball
scott urman

mebachem bazian
steve moritsugu

ellen siever
W.richard stevens

david skoll
tim parker

gene henriksen

bill mccarty
james pike
I.Baturone

joe kaplenk
ronald W. Mccary

gheorghe stefanescu
joseph davies

william r.stanek
glenn E. weadock

steve mc querry
tom clark

matthew recore

jim Lorenz
David Hucaby
james semick

microsoft corporation

Bruce Hallberg
Andrew S.Tanenbaum

John Kane

المؤلف
linux

red hat linux
linux programming

slackware linux
caldera openlinux system

administration
LINUX

oracle8i advanced pl/sql
programming

using visual foxpro6
using unix

linux in a nutshell
unix network programming

caldera openlinux
linux system administrators

survival guide
unixware system administration

learning red hat linux
cisco network security

microelectroinc design of fuzzy
logic-based system

unix system administrators
cisco WAN quick start

network algebra
deploying virtual private

networks with microsoft server
2003

microsoft IIS 6.0
small business networking for

dummies
ccna self- study

designing storage area
networks

cisco internet architecture
essentials self- study guide

lab companion
ccnp bcmsn

readiness review
MCSE training kit networkimg

essentials plus
networking: a beginners guide

computer networks
windows server 2008

applications infrastructure
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wiley

prentice hall regents

addison wesley longman
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microsoft
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kluwer academic
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wiley
wiley
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wiley
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دار النشر

2002

2002

2001

2002
2000

2001

2002

2000

2007
2004
2009

2001

2000
2009

2000

1998

2003

2004
2000

2003

2001
2002
2000

2000

2010

2010

سنة النشر

Tracy Thorpe

mark mc gregor

catherine paquet

A.Portela
steven hester

christoffer Andersson

Haojin wang

Steve McQurry

Brian Morgan
Clare Gough
Marilyn Miller

syngress media

Alberto leon - Garcia
David Cloeman

william stallings

Alistair cockburn

academic learning
series

will wills
Xiaoping Jia

wolfang muller

CT A rrington
Mark Grand

John Zukowski

Rob Macdonald

Imar Spaanjaars

Imar Spaanjaars

المؤلف
congiguration

cisco wan switching
professional reference

Remote access companion
guide

building scalable cisco
networks

finite elements using maple
J.D.Edwards one world a

develpers guide
GPRS and 3Gwireless

applications
packet broadband network

handbook
Interconnecting CISCO network

devices
CCNP ISCW
CCNP BSCI

MCTS windows share point
sevices 3.0 configration

test yourself MCSE windows
2000 server

communicatiobn networks
CWNA certified wireless
network administration

Data and Computer
communications

Surviving object - oriented
projects

network + certification

exchange sever 2003
objecti - oriented software

development using
system c

enterprise java with UML
Java enterprise design patterns

definitive guide to swing for
java2

serious ado  universal data
access with visual basic

beginning ASP.NET 4 in C# and
VB

beginning ASP.NET 4 in C# and
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wrox
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oreilly
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IDG book worldwide10

SYBEX

wiley

microsoft
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سنة النشر

Stephen J. Chapman

Mike Murach
Kevin R. Wadleigh

syngress media
julian bucknall

JON q. jacobs

wendy willard
duncan langford

peter norton
terry william

jason cranford teague

stephan diehl
sarah cunningham
sarah cunningham

janet ward schofield
Feras M.H. Al-azzeh

stephen bullen
lance cockcroft

daniel p. bovet
john kane
john  kane

alan neibauer
john walkenbach

william panak

ron person

paul cornell

maria langer

thomas w. shinder

reed jacobson

المؤلف
VB

fortran 90/65 for scientists and
engineers

murachs structured cobol
software optimization for high

performance computing
6++ visual C

the tomes of delphi algorrithms
and data structures 000

delphi develper s guide to
ppengl

HTML abeginner`s guide
internet ethice

network security fundamentals
upgrading and repairing

networks
dhtml and CSS for the world

wide web
distributed virtual worlds

cutting EDGE intermediate
cutting EDGE per-intermediate
bringing the internet to school
web design and development

excel 2002 vba
windows 2000 acceleratod

understanding the linux kernel
microsoft office word 2007
microsoft office word 2007

running microsoft outlook 2000
excel 2000 programmming for

dummies
mastering microsoft windows 7

administration
balanced scorecards and

operational dashboards with
microsoft excel

accessing and analyzing data
with microsoft excel
microsoft excel for

macintosh2001
MCSE designing awindows

2000 network
microsoft excel 2000 visual
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wiley
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que
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ciscopress

addison wesley longman
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wiley

addison wesley longman
SYBEX
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wiley
wiley
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wrox

wiley
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Oxford university press
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wiley
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geetesh bajaj

James E.Goldman
software spectrum

Diane Teare
cisco networking
academy program

j.scott haugdhl

George Metes
Jim McBee

Gary R.Wright
Walter Glenn

W.richard Stevens
Srdjan Vujosevic
Srdjan Vujosevic
william stallings
Andrew Mumford

Irene Hammerich
Juval Lowy
Dan Balter

steven burnett

stuart mcclure

julia case bradley
m.david ermann

ira s. winker
chris weber

jeremy moskowitz
jeremy moskowitz
sven b.schreiber

eric maiwald
roger j.sutton
shon harris

ronald l. krutz

المؤلف
basic for application

cutting edge powerpoint 2007
for dummies

Applied data communications
special edditor using exchange

2000 server
designing cisco networks

HP IT Essentials II: network
operating systems companion

guide
Network Analysis and

Troubleshooting
agile networking

mastering microsoft exchange
server 2010

TCP/IP Illustrated Volume 2
MCSE exchanfe 2000 server

administration
Tcp / IP Illustrated volume 1

WAP integration
WAP integration

SNMPv3and RMON 1and 2
beginning web develpment with

visual inter Dev6
develoing ongline content

com and. net
MCSE windows 2000

professional
RSA security`s official guide to

cryptography
hacking exposed network

security secrets and solutions
programming in c++ .net

computers erthics and society
internet security

windows xp professional
security

group policy
group policy

undocumented windows 2000
secrets

network security
secure communications

all-in-one cissp
the cissp prep guide
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سنة النشر
michael otey

john fronkowiak

rob brooks- bilson
ejub kajan

Bradley R. Sehiller
richard e. baker

Lynda M. Appegate

David Bersland

Susan Jaderstrom
Campbell R. Mcconnel

Ray H. Garrison
Sara L. Beckman
Craig A. Depken
Beth Goldstein

Steve Grand
John J. Shanghing

William G. Nickel
William D. Perreault

Randall Collins
Marceda Nelson

Theodore J. Lowi
Judith G. Coffin
Douglas A. Lind

Stephen A. Ross

T.M.H.Petersen

Fred W.Riggs
         

Veran Gough
Fritz Machlup

المؤلف
SQL server 2000 devloper`s

guide
microsoft sql server 7.0

administration`s companion
programming coldfusion
information technologes

encyclopedia and acranyson
TheEconomyToday
Advanced Financial

AccountingRichard E. Barker
Creating Business Advantage in

the Information Age
How to do Everything with

Adobe Indesigncs
Business English at work

McConnell Brue
Macroeconomics

Managerial Accounting
Oerations Strategy
Microeconomics

The Ultimate small Business
Marketing Toolkit

Creation
Research Methods in

Psychology
Understanding Business

Applicatyions in Basic
Marketing

The Discovery of Society
Essentials of Math with
Business Application
American Government

Western Civizations
Statistical Techiqes in Business

and Economics
Fundamentals of Corporate

Finance
The M and E. computer

programming elementary
fortran

Frontires of development
administration

          
Better Telephoning

methodology of economics and
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ن.د
andre deutsch

library of congress
cataloging
heinemann

library of congress
cataloging

academic press

McGraw-hill book company
wiley

Prentice - Hall
macdonald and evans

THE ENGLISH
UNIVERSITIES PRESS

john wiley &sons
ن.د

ن.د
ن.د

samspublishing
wiley

library of congress
cataloging

samspublishing

ن.د
samspublishing

samspublishing

samspublishing
ciscopress

ciscopress

springer

springer
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Robert L. Katz

John. F
Denis V.Arnold

George S.Tolley

S.Medlik

Murat Albegov

Alan S.Blinder

Richard A.Fear
Melvin W.Lifson

Leonard R.Sayles
J.Wald

R.G.A.Boland

Peter Whittle
vwe m. borghoff

david ginsburg
dean leffingwell

peter norton
norman balabanian

john william

todd lammle

joseph davies
david groth

gary govanus

tim boyles
john wait

steven mcquerry

aybuke aurum

arthur m.langer
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other social sciences

Cases and corporats in
corporate strategy

CYBERNETICS
the managment of the

information department
Aِgricultural prices and the

developing countries
profile of the hotel and catering

industry
Regional development

modeling:theory and practice
economic policy and the great

stagflation
The evalution interview

Decision and risk analysis for
construction management
Managing  human pesoues

Cost Accounts
Budgetary control

Optimization over time
computer -supported

cooperative work
implementing ADSI

managing software reairement
complete guide to networking
Digital logic design principles

windows 2000 network
infrastructure administration

cisco certified network
associate

microsoft windows server2003
cabling the complete guide to

network wiring
windows 2000 network

seecuirty design
CCNA security study guide

internetworking technologies
handbook

interconnecting cisco network
devices

managing software engineering
knowledge

analysis and design of
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wiley
McGraw-hill book company

ciscopress
manning

wiley
library of congress

cataloging
wiley

springer
academic press

wiley

wiley
ن.د
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que
springer

wrox
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wiley
SYBEX

peachpit press
addison wesley longman

que

wiley

wiley
prentice hall regents

McGraw-hill book company
que
que

kluwer academic
publishers
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سنة النشر

A.M.Gurnell
marc farley

                      s
john wait

HESHAM ELREINI

evan marcus
andrew s tanenbaum

j.arrillaga

klaus weihrauch
bernard p zeigler

craig d knuckles

ray rischpater
douglas r mauro

mark f. komarinski

DENNIS E.Power
Edward F. Crawley

Paul Wilton
Steve Heller
Nancy Stern
marco cantu
jeff carlson

Larne Pekowsky
Adrian Kingsley -

Hughes
stephn Asbury

gerald brose
DOUGLAS E. COMER
Nirva Morisseau leroy

joe habraken
barbara kasser
melody Y.ivory

david arnow

BEN CATANZARO
bud smith

المؤلف
information systems

hydrological application ofGIS
building storage networks

fundamentals of wireless lans
DISTRIBUTEDAND PARALLEL

COMPUTING
blueprints for high availability

DISTRIBUTED SYSTEM

computer modelling of
electrical  power system

computable analysis
theory of modeling and

simulation
introduction to interactive

programming on the internet
internet appliances

essential snmp
red hat linux system

administration handbook
practical KDE

object - process methodology
begining Java script

learning to program in c ++
structured cobol programing

mastering tm delphi 6
handspring visor

Java server
java script 1.5

developing java enterprise
applications

Java programming with corba
internetworking with TCP/IP

oracle9 i
cisco routers practical

internet practical
automated web site evaluation

Java an object oriented
approach

step by step ISDN
creating web pages for

dummies

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

prentic Hall PTR

SYBEX
SYBEX
wiley

wiley

apress

ن.د
SYBEX

samspublishing
oreilly
oreilly

SYBEX
wiley

McGraw-hill book company
wiley

McGraw-hill book company
MK

wiley

que
oreilly
wiley

cambridge university press

john wiley &sons

addison wesley longman
library of congress

cataloging

asian productivity
organization

asian productivity
organization

cambridge university press

دار النشر
2000

2000
2007
2000

2000

2000

2002
2010
1998
2001
2000

2007
2001

2001
2001

2001
2006

2010

1999
2001
1998

1999

1982

1977
1972

1972

1971

1982

سنة النشر
Richard M. Jones

avinash kaushik
jim sterne

susan weinschenk

susan weinschenk

heather williamson

david elderbrock
michael mckinley
charlie calvert`s

scott oaks
george reese

pariah s.burke
alex l. hayzelden

john pollock
gwen lowery

herbert schildt
hanan samet

alison barrows

jon bates
hans bergsten

nigel ford

andrew W. appel

Shayle R.Searle

John W.Tukey
Ferhang Jalal

B.N.Bhattasali

J.D.Drilon

Keith hart

المؤلف
intoduction to MFC

pro0gramming with visual c++
web analyics 2.0

web analytics an hour a day
designing effective speech

interfaces
designing effective speech

interfaces
writing cross-browser dynamic

html
frontpage 2002 bible

game environments and props
borland c++ builder 3

java security
database programming jdbc

and java
mastering indesign cs3

agent technology for
communication infrastructures

javascript abeginner`s guide
managing projects with
microsoft project 2000

java2 abeginner`s guide
foundations of

multidimensional and metric
data structures

microsoft access 2010 for
dummies

practical visual c++ 6
javaserver

guide to building intelligent
websites with javascript

modern compiler
implementation in java

Matrix Algebra usefa useful for
statistics

Eُxploratory data analysis
The role of government in the
industrialization of iraq 1950-

1965
productivity and economic

development
000 Agribusiness management

The political economy of west

عنوان الكتاب
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john wiley &sons

 Gower press
library of congress

cataloging
McGraw-hill book company

library of congress
cataloging

ن.د

British library Cataloguing
library of congress

cataloging
library of congress

cataloging
PRAGER

Graham and trotman LTD

library of congress
cataloging

THE MACMILLAN PRESS
LTD

ن.د
library of congress

cataloging
ن.د

pergamon press

ن.د
British library Cataloguing

PRAGER
library of congress

cataloging

library of congress
cataloging

library of congress
cataloging
amacom

دار النشر

1982

1981
1981

1977

1982

1980

1980
1979

1981

1980

1975

1978

1980

1980
1982

1979

1974

1971
1976

1973
1980

1982

1975

2001

سنة النشر

Gail L.Cramer

Glenn Johnson
Nabil R.Adam

Herbert Heaton

J.Price Gittinger

Ian Carruthers
        

Andrew pearse
R.Albert Berry

Alberto Vades

Robert H.Bates

Nicholas Fallon

Irving B.Kravis

Ian Seymour

Petter Nore
Ragaei El-Mallakh

M.Ali Kettani

F.D.Hobbs

M.R.Kulkarni
Joel Mokyr

Richard S.Kaynor
Armeane M.Choksi

Mohan Munasinghe

Donald C.Lochmoeller

alan freedman

المؤلف
african agriculture

Agricultural economics and
agribusiness
Rural change

productivity analysis at the
oragnizational level

productivit in service
organizations

ُُEconomic analysis of
agricultural projects

The economics of irrigation
                                             

Seeds of plenty ,seeds of want
agrarian structue and

productivity in developing
Food security for developing

countries
Agricultural development in

africa
Middle east oil money and its

future expenditure
International comparisons of
real product and purchasing

power
OPEC instrument of change

Oil and class struggle
OPEC Twenty years and

Beyond
Solar energy in the arab world

:policies and programs
Traffic planning and

engineering
Industrial development

Industrialization in the low
countries 1795-1850

Industrial development
the planning of investment
programs in the fertilizer

industry`
Electricity Pricing

industrial development
handbook

the computer glossary

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

ن.د
churchill livingstone

wiley

McGraw-hill book company

addison wesley longman
addison wesley longman

peachpit press
springer

prentice hall regents

ن.د
McGraw-hill book company

oreilly

wiley
wiley

wiley
prentice hall regents

microsoft

ciscopress

prentice hall regents
wiley

microsoft

prentice hall regents

oreilly
microsoft

addison wesley longman
wiley

wrox
wiley

ن.د
sams

دار النشر
1999
2002

2000

2001

1998
1998
2001
2001

1999

1999
2000
2001

1995
2002

2001
2003

2004

2007

2001
2001
2000

1989

2001
2005
2000
2000

2001
2002

1999
2008

سنة النشر
flemming nielson

john preece

jan borchers

virginia k saba

ben shneiderman
ben shneiderman

robin williams
ursula van rienen

thuan q.pham

david e simon
timothy j. oleary

cynthia gibas

robert h.blissmer
kishor s. trivedi

bernd girod
willia stalling

walter glenn

amir s. ranjbar

timothy s. ramteke
james p.g. sterbenz

it professional

maureen sprankle

danial j. barrett
ed bott

everett n . mckay
william e. perry

jayson falkner
cem kaner

martin fowler
stephen walther

المؤلف
principles of program analysis

the use of computers in general
practice

a pattern approach to
interaction design

essentials of computers for
nurses

designing the user interface
designing the user interface

the little mac book
numerical methods in

comutational electrodynamics
multithreaded programming

with win32
an embedded software primer

computing essentials 2000-2001
developing bioinformatics

computer skills
interoducing computers

probability and statistics with
reliality queuing and computer

science application
signals and systems

computer organization &
architecture

windows server 2003 active
directory network infrastructure

ccnp ont official exam
certification guide

networks
high speed networking

mcse training kit networking
essentials plus

problem solving and
programming concepts

ssh the secure shell
your new pc

debugging windows programm
effective methods for software

testing
beginning jsp web development

lessons learned in software
testing

refa ctoring
asp.net 3.5

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

benjamin cummings

McGraw-hill book company
wrox

addison wesley longman

addison wesley longman

addison wesley longman

network press
microsoft

ciscopress
ciscopress
ciscopress

ciscopress
ciscopress
ciscopress

wiley

wiley

oreilly
wiley

oreilly
sams

library of congress
cataloging
ciscopress

wiley
ciscopress

wiley
morgan kaufmann

oreilly

microsoft

wiley

دار النشر
1991

2001
2001
1997

1998

1998

1999
1997

2001
2004
2004

2003
2001
2005

2009

2001

2001
2009

2001
2000
2000

2005

2009
2008
2009
2012
2001

2006

2010

سنة النشر
michel thorne

phil hanna
chad darby

donald e. knuth

donald e. knuth

donald e. knuth

christa anderson
jim semick

catherine paquet
brian morgan

Amir S.Ranjbar

Amir S.Ranjbar
david hucaby

cisco networking
academy program
patrick j. conlan

simon haykin

jeff sedayao
david D.colman

thuan thai
tim parker

JEFF CRUME

cisco systems

andrew oliviero
brent d. stewart
andrew oliviero
larry l. peterson
stefan norberg

dan holme

jim mcbee

المؤلف
computer organization and

assembly language
programming

the complete reference jsp
beginning java networking

the art of computer
programming volume 1

the art of computer
programming volume 2

the art of computer
programming volume3

mastering local area nerworks
internetworking witg TCP/IP on

windows nt 4.0
bulding cisco remote access

CNNP bcran
ccnp cit exam certification

guide
ccnp support

ccnp switching
ccnp 2:remote access

cisco network professional
advanced internetworking guide

kalman filtering and neural
networks

cisco ISO access lists
CWNA certified wireless
network administrator

net  framework
TCP/IP unleashed

inside internet security

hp it essentials pc hardware
and software companion guide

cabling
ccnp bsci

cabling
computer network

securing windows nt/2000
servers for the internet
windows server 2003

environment
mastering exchange server

2010

عنوان الكتاب
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wiley
wiley

wiley

wiley
ن.د

microsoft

microsoft

microsoft
ن.د

osborne
microsoft

KAP

wiley

lowe

wiley
springer
o`reilly
wiley

wiley
wiley

microsoft

walkenbach
McGraw-hill book company

SYBEX
McGraw-hill book company

SYBEX

que
prentice hall regents

دار النشر
2009
2009

2009

2001
2000
2004

2005

2001
2007

2000
2001

2002

2002

2007

2007
2003
2000
2009

2010
2010
2007

1999
2000

1999
1999

2007

2000
1998

سنة النشر
todd lammle
bill ferguson

toby skandier

Hung Q. Nguyen
Uyless Black
craig zacker

stephanie krieger

curtis frye
cia training

steve kaplan
julia kelly

albert z.h.wang

eric v. denardo

doug lowe

elaine marmel
uwe hansmann

jinjer simon
ron person

faithe wempen
faith wempen
geetesh bajaj

john walkenbach
byron s. gottfried

mindy c. martin
kathy lvens

virginia debolt

benoit marchal
thomas a. muafer

المؤلف
comp tia network + study guide

comp tia network + review
guide

network administrator street
smarts

testing applications on the web
voice over IP

windows server 2003 network
infrastructure

microsoft office document
designer

step by step microsoft office
ecdl / icdl using the computer

and managing files
citrix

troubleshooting microsoft
outlook

on-chip esd protection for
integrated circuits

the science of decision making
: a problem-based approach

using excel
microsoft office power point for

dummies
microsoft office project 2007

pervasive computing
excel 2000 in a nutshell
balanced scorecards &

operational dashboards with
microsoft excel

microsoft power point 2010
microsoft power point 2010

cutting edge power point 2007
for dummies

microsoft excel 2000 formulas
spreadsheet tools for engineers

excel 2000
mastering excel 2000

the complete reference excel
2000

mastering integrated  html and
css

xml by example
deploying ip multiccast in the

enterprise

عنوان الكتاب
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SYBEX

IDG books worldwide
komar
wiley

macmillan technical
publishing

microsoft corporation

microsoft

microsoft

microsoft

SYBEX
osborne

osborne

wiley

prentice hall regents
addison wesley longman

 Gower press
macdonald and evans

heinemann
library of congress

cataloging
Oxford university press

prentice hall regents

ن.د

SYBEX

wiley
IDG books worldwide

دار النشر
2007

2000
2003
2001
1999

2006

2006

2006

2004

2010
2002

2002

2002

2000
2001
1977
1970
1971
1982

1976

2002

2004

2005

2010
2000

سنة النشر
virginia debolt

candace leiden
brian komar

Russ Housley
Carlisle Adams

j.c.Mackin

craig zacker

Jill Spealman

Roberta Bragg

todd lammle
jason couchman

charles a. pack

david william brown

guy harrison
jonathan lewis
G.P.E.Clarkson

J.Batty
J.Batty

Lan M.D.Little

Gerald M.Meier

EDWARD YOURDON

TODD LAMMLE

todd lammle

john walkenbach
ron tanner

المؤلف
mastering integrated html and

css
tcp/ip for dummies

firewalls for dummies
planning for PKI

understanding public - key
infrastructure concepts .

standrad. and  deployment
considerations

windows server 2003 network
infrastructure

planning and maintaining a
microsoft windows server 2003

networ; infrastructure
MCSE Self -paced training kit

exam 70-294 planning
implementing and maintaining

microsoft windowse
designing security for a

microsoft windows server 2003
network

CCNA wireless
oracle ocp 9i database :

fundamentals exam guide
oracle ocp oracle9i database

performance tuning exam guide
an introduction to object-

oriented analysis
oracle desk reference

practical oracle 8i
Managing money and finance

Management accountancy
Accountancy for managers

Economic Development

Leading issues in economic
development

MANAGING HIGH-INTENSITY
PROJECT

CCNP CISCO CERTIFIED
NETWORK ASSOCIATE

CCNP cisco certified network
associate

microsoft excel 2010
zenworks for desktops

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

SYBEX

SYBEX

SYBEX

que
microsoft

McGraw-hill book company

addison wesley longman
library of congress

cataloging
samspublishing

microsoft
library of congress

cataloging
coriolis

microsoft

prentice hall regents

addison wesley longman
microsoft

SYBEX

addison wesley longman
ciscopress

SYBEX
SYBEX

McGraw-hill book company

prentice hall regents

wiley

o`reilly
ciscopress

SYBEX

kogan page
KAP

prentice hall regents

دار النشر

2009

2000

2009

2000
2000
2007

2008
2001

2000
200

2000

2001
2000

1999

2004
2003
2010

1999
2001
2009
2009
2001

2001

2010

2001
2003

2008

1997
2003
2000

سنة النشر

william panke

william panek

roderick w.smith

theresa martinez
john robbins

tim green

mario hewardt
cornlius leones

steve litt
jill spealman

micael D.stewart

J.peter bruzzese
jill spealman

john mcmullen

steven W.richard
bernhard tritsch

mark minasi

john miano
Jim Guichard
todd lammle
todd lammle
Mitch Tulloch

jim keogh

elaine marmel

joseph d. sloan
CISCO NETWORKING
ACADEMY PROGRAM

richard mansfield

steven armstronng
subrata goswami

marty poniatowski

المؤلف
administrator handbook
MCTS windows server

virtualization configuration
mastering microsoft windows7

administration`
LPIC-1 linux professional

institute certification
prep kit general linux I

debugging applications
windows vista client

configutation
advanced windows debugging
the design of manufacturing

system
samba
MCSE

windows 2000 professional

supporting and maintainging
MCSE trining kit microsoft 2000

active directory seriverces
unix user`s interactive

workbook
uinx network programming

microsoft windows server2003
mastering microsoft server

2008 R2
compressed image file formats
MPLS and VPN Architectures

comptia network + deluxe
comptia network + deluxe

administering exchange 2000
server

the essential guide to
networking

teach yourself visually
microsoft word 2010

network troubleshooting tools
cisci networking academy
program IT Essentials  II

mastering VBA for  microsoft
office 2007

advertising on the internet
internet protocols

unix users handbook

عنوان الكتاب



الكتب باللغة االنكلیزیة

nobles & oneil
prentice hall regents

coriolis
wiley
wiley

coriolis
springer

o`reilly
Thomson learing academic

McGraw-hill book company
microsoft
microsoft

wiley

library of congress
cataloging

wrox
arnold

kluwer academic
publishers

wiley
que

pearson
osborne

barrows young stockman
wiley

addison wesley longman
o`reilly
wiley

apress
ADOBE PRESS

wiley
coriolis

wiley
press

McGraw-hill book company
forta

دار النشر
2000
2002

2000
2001
1994

2000
1999

2000
2008

2000
2000
2004
2002

1998

2000
2000
2001

2007
2002

2011
2000
2010
2010
1995
2001
2000

2005
2002
2007
2001
2007
2003
2001
2002

سنة النشر
robin nobles
jon diercks

Hank Carbeck
stephan thomas
randy M.kaplan

kim simmons
robert g. cowell

martin frost
byron wright

gilbert held
william r stanek
Tony Northrup

chandra kopparapu

david s.ebert

richard anderson
david gauntlett

simonetta balsamo

tom bunzel
dan hotka

paul deitel
ben chang

alison barrows
autodesk
john vince

colin moock
l. pitas

joe sutphin
adobe

autodesk
bill turner
autodesk
ben forta

bonnie blake
ben forta

المؤلف
maximize web site traffic

system administration
handbook

windows 2000 network
http essentials

constructing language
processors for little languages
windows 2000 network design
statistics for engineering and

information science
learning wml & wml script
mcts guide to microsoft

windows vista
cisco access lists

microsoft exhange 2000 server
windows server 2003 network
load balacing servers'firewall

and caches
texturing and modeling

ASP 3.0 programmers reference
web studies

analysis of queieing networks
with blocking

master visually
oracle 9i development by

example
visual basic 2010

oracle xml handbook
microsoft access 2010

autodesk revit architecture 2010
virtual reality systems

action script the definitive guide
digital image processing

algorithms and applications
autocad 2006vba

adobe after effects 5.0
the art of maya

flash 5 cartoons and games
the art of maya

macromedia coldfusion mx
maromedia flash 5

advanced macromedia
coldfusion 5 application

development

عنوان الكتاب
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SYBEX

SYBEX
prentice hall regents

springer
McGraw-hill book company

ن.د
wiley

prentice hall regents
brooks/cole

wiley
prentice hall regents

springer

prentice hall regents
wiley

McGraw-hill book company

addison wesley longman
SYBEX
SYBEX

peachpit press

wiley

SYBEX

wiley

prentice hall regents
wiley

SYBEX

SYBEX

springer
wrox

wiley

wiley

دار النشر
2010

2009
2002

2000
1999

2001
2009
1999
2000

2002
2002

2001

2001
2001
2001

2000
2010
2010
2002

1998

2007

2001

2003
2000
2009

2009

2002
2001

2002

2002

سنة النشر
curtis waguespack

james wedding
james d. bethune

pascal volino
peter anders

james h. earle
autodesk

douglas a. lyon
john p. uyeemura

nigel chapman
thomas f.quatieri

paul f. whelan

xuedong huang
irwin w. sandberg

fredric m. ham

robert spence
brian clifton
brian clifton

antony bolante

lames snyder

dan ablan

zhengxin chen

thomas l. floyd
warren k. wake

ellen anon

ellen anon

uwe g . seebacher
tim huckaby

e.keller

dzung tien hoang

المؤلف
mastering autodesk inventor

2010
mastering autocad civil 3d 2010

engineering graphics with
autocad 2002

virtual clothing
envisioning cyberspace

designing 3d electronic spaces
engineering design graphics

autodesk maya 2010
image processing in java

a first course in digital systems
design

digital media tools
Discret-time speech signal

processing
machine vision algorithms in

java
spoken language processing
nonlinear dynamical system

principles of neurocomputing
for scince & engineering
information visualization
advanced web metrics
advanced web metrics
adobe after effects for
macintosh & windows

architectural construction
drawings with autocad

digital photography for3d
imaging and animation

data minig and uncertain
reasoning

digital fundamentals
design paradigms

photoshop cs4 for nature
photographers

photoshop cs4 for nature
photographers

cyber commerce reframing
professional commerce server

2000 programming
improvement in speech

synthesis
efficient algorithms for mpeg

عنوان الكتاب
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springer

que

siemens

springer

wiley
wiley

prentice hall regents

butterwoth scientific
wiley

McGraw-hill book company
pitman

asian productivity
organization

McGraw-hill book company

pitman
ن.د

asian productivity
organization

business books limited

asian productivity
organization

wiley

pitman
amacom

ن.د

ن.د

ن.د

ن.د
amacom

دار النشر

2001

1999

2001

2008

2010
2000

2000

1980
1982

1971
1972
1972

1971

1975
1977
1979

1972

1976

1970

1973
1972
1972

1977

1978

1983
1977

سنة النشر

h.a. talebi

asap

hans berger

jin zhang

alexander v. mamishev
t.samad

sunggu lee

R.J.Bull
J.W.Bryant

Harold W.
Harold E.

Kaorn Ishikaw

Frank Nixon

K.C.Jackyer
d.K. Corke
Kenneth S.

Rowland Caplen

Kaoru

Elwood G.

Stephen King
Donald H. Slcum

A.M.A.

Idrade V.

Steoart P.

Roger Bennett
PH. Francis

المؤلف
video compression

control of flexible-link
manipulators using neural

netwrks
administering sap r/3 the
production and planning

module
automating with step7in lad and

fbd
visualization for information

retrieval
techical writing for teams
automation control and

complexity
design of computers and other

complex digital devices
Accounting in Business
Financial modelling in

corporate management
Office Work-Measurement

Work Measurement
Guide to Quality Control

Management of the Achieve
Quality

Production Control in practice
Production Control

Preparing for Standerdization
Certification

Apractical Approach to Quality
Control

Guide to Quality Control

Quality Control for Managers
and Engineers

Developing New Brands
New Venture Methodology

Managing a Dvancing
Technology

Resarch & Development
Management

Managing for Responsive
Research and Development

Management Research
Principles of R & D

عنوان الكتاب
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library of congress
cataloging

prentice hall regents
prentice hall regents

 Gower press
chapman and hall

prentice hall regents
library of congress

cataloging
ن.د

 Gower press
ن.د

pitman
macmillan publishing co

 Gower press
 Gower press

ن.د
ن.د

 Gower press
butterwoth scientific

ن.د
pitman

ن.د

THE MACMILLAN PRESS
LTD

butterwoth scientific
heinemann

prentice hall regents

butterwoth scientific
library of congress

cataloging
 Gower press

library of congress
cataloging

sage
library of congress

cataloging
library of congress

cataloging
library of congress

دار النشر

1972

1974
1979
1982
1976
1979
1978

1971
1971
1978
1974
1970
1970
1976

1976
1971
1971
1970
1970
1972
1978

1978

1970
1971
1973

1970
1972

1971

1982

2006
2006

2006

2005

سنة النشر

James M. Apple

Benjamin S.
P.G. Palakrishnar

Peter Baily
Peter Baily

P.Gopalakrishnan
Charles E. Housley

Robert B. Ballot
Peter Baily

P.Gopalakrishnan
Peter Baily

Powell Niland
Felix R. Wentworth
Felix R. Wentworth

P.M. Van Buytenen
Harry James Bruce
Pater R. Attwood

C.D. Lewis
Samuel Eilon
A. Morrison

P. Gopalakrish

P. Gopalakrishnan

C.D. Lewis
John Warman
Ronald Ballon

C.D. Lewis
Elwood Spencer

Peter Baily

Basheer Al-Alak

Richard S Katz
Ray C.Rist

Kenneth J.Meier

Steven Kelman

المؤلف
Management

Material Handling System
Desing

Logistics Engineering
Material Management

Materials Management
Purchasing and Supply
Materials Management

Hosptials Material Management

Materials Management
Desigh of Purchasing
Purchasing Strategy

Purchasing Principles
Production Planning
Physical Distribution
Handbook of Physical

Distribution Management
Business Logistics

Distribution and Transportation
Planning a Distribution

Scientific Inventory Control
Distribtion Management

Storage and Control of Stock
Stores Management and

Logistics
Inventory Management

Scientific Inventor Control
Warehonsen Management

Business Logistics
Management

Scientific Inventary Control
Production-Inventory System

Successful Stock Control By
Manual System

Hospital Stores Maangement

handbook of party politics
From studies to streams

Bureaucracy in aDemocratic
state

Unleashing Change

عنوان الكتاب
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cataloging
library of congress

cataloging
Oxford university press

ن.د

British library Cataloguing
library of congress

cataloging
library of congress

cataloging
Oxford university press

pergamon press

sage
cambridge university press

john wiley &sons

longman group limited

ن.د

ن.د
library of congress

cataloging

ن.د

john wiley &sons

pergamon press

THE MACMILLAN PRESS
LTD

THE MACMILLAN PRESS
LTD

library of congress
cataloging

george alln & unwin

THE MACMILLAN PRESS
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1984
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1980
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1982
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1975
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سنة النشر

Berly A.Radin

Lester M.Salaman
John M. Kamensky

Patrica W.Ingrham
andrew kakabadse

Herman E.Daly

Hazel Elkington

Miguel S.wioczek

Marc Holzer
Michio Morishima

Diana Conyers

Michael P.Todaro

Victor L.Urquidi

J.N.Mongia
Richard N.Cooper

Angus Maddison

Arghiri Emmanuel

Tagi Sagafi-nejad

A.P.Thirlwall

Giuseppe Schiavone

Steven J.Warnecke

David Coobes

Eugene Zaleski

Robert E.Looney

المؤلف

Challenging the performance
movement

The Tools of Government
Competition Chocie and

Maecativer in Government
Government performance

covernance ،strategy and policy

steady-state economics

structural change and
development policy

International idebtendness and
world Economic Stagnation

productivity and public policy
why has japan "succeeded" j
An introduction development

planning in the third world
economic development in the

third world
science and technology in

development planning
india`s economic policies

The economics of
interdependence:economic

policy in the atlantic community
Foreign skills and techical

assistance in economic
development

appropriate or underdevloped
technology?j

Controlling international
technology transfer

crowth and development

the intitutions of comecon

industrial policies in western
europe

Sٍtate Enterprise Business or
politics?h

Sٍtalinist planning  for economic
groth` 1933-1952
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library of congress
cataloging

library of congress
cataloging

pergamon press

library of congress
cataloging

george alln & unwin

PRAGER

library of congress
cataloging

library of congress
cataloging

john wiley &sons

prentice hall regents

British library Cataloguing

addison wesley longman
library of congress

cataloging
john wiley &sons

British library Cataloguing

samspublishing

kluwer academic
publishers

addison wesley longman
microsoft

SYBEX

SYBEX
springer

prentice hall regents
SYBEX
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1982

1980

1972

1976

1976

1979

1980

1974

1989

1983

1980
1979

1982

1980

2008

2003

2000
1999

2002

2009
2001
2001
2008

سنة النشر

Clive Bell

Jorge Lozoya

Charles A.cooper

W.Arthur Lewis

Oli Hawrylyshyn

peter W.house

Jack Vernon

Naomi Caiden

Michael R.egmand

James Tonbin

Robert D.Cherry
Thomas J.Sargent

Gregory .C.chow

David Collard

quantumPM

chris mcdonald

neil bradley
walter oney

patrick t.lane

steven johnson
olivier danvy

marty hall
william panek

المؤلف
Saudi Arabia`s development

potential
project evaluation in regional

perspective
Aِfrica،The middle east and the

new international economic
order

Economic development and
population groth in the middle

east
The priniples of economic

planning
planning for economic

development
The future indefintie

macroeconomics

planning and budgeting in poor
countries

Macroeconomics Theory and
policy

maroceconomics `prices`and
quantities

macroeconomics
macroeconomic theory

Evaluating the of Macro-
economic models

Income Distribution:the limits to
Redistribution

microsoft office project server
2007

converged networking data and
real - time communications over

IP
xsl companion

programming the microsoft
windows driver model
ciw internetworking

professional study guide
MCITP

programs as data objects
core web programming

Mcts
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microsoft

addison wesley longman
SYBEX

microsoft
microsoft

SYBEX

microsoft

oreilly
prentice hall regents

wiley

ciscopress
o`reilly
wrox

addison wesley longman

prentice hall regents
prentice hall regents

microsoft

wiley

McGraw-hill book company

microsoft

addison wesley longman

SYBEX

addison wesley longman
que

microsoft
ciscopress
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سنة النشر
jill spealman

radia perlman
michael aldridge

john fronckowiak
thomas lee

joel stidley

david clark

APPLE COMPUTER
dan livingston

Neill Wilkinson

wendell odom
jonathan knudsen

ryan okeefe

jim conallen

Uyless Black
walter savitch

IT professional

michael t. goodrich

kirupa chinnathambi

IP professional

david carlson

joel stidley

jissicca burdman
chuck cavaness

walter J.glenn
james peters

المؤلف
windows server 2003 active

directory infrastructure
interconnections

mcts microsoft windows vista
client cinfiguration

microsoft sql server 7.0
microsoft windows 2000 tcp/ip

and services
mcts windows server 2008
applications infrastructure
building enterprise active

directory servies
learning COCOA

essential css&dhtml for web
professionals

next generation network
services

cisco ccna
java 2d graphics

PROFESSIONAL  COLDFUSION
5.0

building web application with
uml

residential broadband networks
java an introduction to
computer science and

programming
mcse designing amicrosoft

windows 2000 network
infrastructue

data structures and algorithms
in java

frontpage 2002 a beginner
guide

MCSE microsoft exchange 2000
server design and devlopyment
modeling xml applications with

uml
MCTS microsoft exchange
server 2007 configuration

collaborative web develpment
special edition using java 2

standard edition
microsoft exchange server 2003

voice over IP fundamentals
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microsoft

o`reilly
prentice hall regents

microsoft

microsoft
McGraw-hill book company

SYBEX

wiley
SYBEX

o`reilly
microsoft

addison wesley longman

wiley
microsoft

cambridge university press

wiley

wiley

prentice hall regents

wiley
lea

wiley

wiley

coriolis
coriolis

coriolis
microsoft
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2004

2003
2000
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2003
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2000
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2001
2000
2010

2010
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سنة النشر
stan reimer

ellen siever
david a watt

martian delre

jim buyens
william j. collins

ken st cyr

bruno r . preiss
ken st cyr

jason hunter
dan holme

rob cutip

bruno r. preiss
jill spealman

dan gusfield

Ggilbert  Held

stephen h. hall

vijay k. garg

james s. albus
marcia c. linn

Matthew Hester

Matthew Hester

Natasha Knight
will willis

Hank carbeck
academic learning

series

المؤلف
active directory for microsoft

windows server 2003
the perl cd bookshelf

programming language
processors in java

internet information service (iis)
6.0

microsoft office front page 2003
data structures and the java

collections framework
microsoft exchange server 2010

administration
data structures and algorithms

microsoft exchange server 2010
administration

java servlet programming
managind and maintaining
amicrosoft windows server

2003 environment
INTEGRATED SOLUTIONS

WITH DB2
data structures and algorithms

windows server 2003 active
directory infrastructure

algorithms on strings trees and
sequences

enhancing lan performance
issuse and answers

high speed digital systems
design

principles and applications of
gsm

engineering of mind
computers teachers peers

windows server 2008 r2
administration instanr reference
microsoft windows server 2008

r2 administarrion instant
reference

windows 2000 server
wibdows 2000 directory

services
windows 2000 network
network + certifcation
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wordware

apress
addison wesley longman

prentice hall regents
ن.د

oreilly
norton

McGraw-hill book company
sams

McGraw-hill book company
McGraw-hill book company

sams
addison wesley longman

cambridge university press
ن.د

que
addison wesley longman

microsoft

McGraw-hill book company
wiley
wrox

Mike Murach & Associates
wiley

prentice hall regents
Jossey-bass
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crc

simon and schuster
pearson

ن.د
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SYBEX

prentice hall regents
pearson
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سنة النشر
nathan wallace

andrew troelsen
john t. moy

marco pistoia
joyce farrell

patrick niemeyer
k.n. king

gary bollinger
kenneth litwak
john r. hubbard

sartaj sahni

r. allen wyke
alan gauld

edmund c0. arrange
jerry lee ford

michael amundsen
sun microsystem

wendy zucker

owen l. astrachan
thomas c. jepsen

jacquie barker
andrea steelman

robert orfali

bruce eckel
van b. weigel

ray paton

cornelius leondes

stephen r. covey
william stallings

jones and bartlett
abraham silerschatz

george omure

paul deitel
paul deitel

المؤلف
learn microsoft transaction

server development
c# and the net platform

ospf anatomy of an internet
routing protocol

java2 network security
java programming

learing java
java programming from  the

beginning
JSP abeginning`s guide

pure java 2
data structures with c++ 0

data structurea algorithms and
applications in c++

pure java script
learn to program using python
java for the cobol programmer
learn javascript in a weekend

visual interdev6
java look and feel design

guidelines
mfc development using
microsoft visual c++ 6.0

computer science tapestry
java in telecommunications

beginning java objects
murach`s beginning java2

client /server programming with
java and corba

thinking in c++ 0
deep learning for a digital age

visual representations and
interpretations

systems techniques and
computational methods

the 8th habit
operating systems internals and

design principles
c# . net illuminated

database system concepts
mastering autocad 2014 and

autocad lt 2014
java how to program

C how to program
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wiley
McGraw-hill book company

ن.د
دار وائل للنشر والتوزیع

library of congress
cataloging

library of congress
cataloging

IDEA Group publishing

library of congress
cataloging

sage

British library Cataloguing
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cambridge university press

academic press
THE MACMILLAN PRESS
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cambridge university press

cambridge university press

pergamon press

heinemann

ن.د

library of congress
cataloging

library of congress
cataloging

library of congress
cataloging

library of congress
cataloging
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سنة النشر
christopher smith

chris chen

craig W. baird
mohammad obeidat

Mitchell F. Rice

David H Rosenbloom

Bruce Rocheleau

Irane S.Rubin

Craig E.Johnson

H.W.Richardson

Robert L.Bish

Davied Barkin

J.Vernon Henderson
K.L.Button

Michael Chisholm

Amiya Kumar Bagchi

Alan Abouchar

Charles Carter

G.H.Webster

Janos Kornai

David  H.Howard

Martin Scgrenk

Andreas C.Tsantis

kevin gerand fenelon
Ragaei ElMallakh

المؤلف
adobe indesign CS6

the big book of six sigma
training games

the six sigma manual
princpiles of marketing

diversity and public
adminstraion

Revisiting Waldo's
Administartive State

public management information
systems

The politics of public budgeting

meeting the ethical challenges
of leadership

The new urban economics:and
alternatives

Urban Economics and policy
analysis

Regional Economic
Development

Eُconomic theory and the cities
Urban Economics

Spatial policy problems of the
british economy

The political economy of
underdevelopment

Economic evaluation of soviet
socialism

Policies for aconstrained
economy

The manager"s environment an
economic approach

Economics of shortage

The disequilibrium model in
acontrolled economy

Yugoslavia:self -management
socialism .challenges of

developing
Romania

The united arab emirates
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library of congress
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library of congress
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ن.د
granada publishing limited

library of congress
cataloging

ن.د
Oxford university press

library of congress
cataloging

THE MACMILLAN PRESS
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library of congress
cataloging

AMERICAN MANAGEMENT
ASSOCIATION

cambridge university press

routledge & kegan paul
cambridge university press

library of congress
cataloging

MTP
microsoft

wiley
apress

wiley

SYBEX

microsoft

wrox
coriolis

microsoft
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سنة النشر

Constantin A.Krylov

Jan Deleyne
Pramit Chaudhuri

John F.Devlin

N.A.Tikhonov
Robert Mabro

Charles K.Willber

Ian Roxborough

Leonard J.Mirman

Frank C.Jose

Gilbert Abraham -Frois

Geoffrey Pilling
Michael Ellman
Dirk J.Wolfson

christiane fellbaum
kay unkroth

steve hoberman
danial appleman

H.Jonathan chai

robert g. freeman

robert sheldon

michael kay
richard shrand
it professional

المؤلف
The Absonrptive capacity of

Kuwait
the soviet economy

The chinese economy
the Indian economy poverty and

development
syria modern state in an ancient

land
soviet economy

The Egyptian Economy 1952-
1972

The political economy of
development and

underdevelopment
Theories of underdevelopment

ُُEssays in economics of
renewable resources

Red"s Role in product liability

Theory of Value,Prices and
Accumulation
Marx"s capital

Socialist planning
public finance and development

strategy
wordnet

MCSE microsoft exchange2000
server implenent====mentation

data modelers workbench
how computer programming

works
broadband packet switching

technologies
ocp oracle database 11g
administrator certified

professional
MCSE microsoft windows 2000

server
XSLT  2nd Edition

golive 5f/x and design
mcse designing a microsoft

windows 2000 network
infrastructure
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prentice hall regents
springer

microsoft

sams
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wiley
wiley
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ciscopress
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ن.د

osborne

wiley
ن.د

microsoft

ن.د

osborne
peachpit press

wrox

addison wesley longman

Thomson learing academic

ن.د

دار النشر
2001
2000

2000

2002

2001
2000
2001
1999

2011
2002
2001
2009
1999
2008
2009
2000
2000

2004

2001
2001

2000

2000

2004
2000
1999

1999

2007

2007

سنة النشر
david M. GEARY
david salomon

jeff madden

gary rebholz

michael missbach
benjamin rosenzweig

Cathy Cronkhite
kostya ryvkin

ramez elmasri
Debra Cameron

david A.watt
michael lee

barry shilmover
Jim Doherty
michael lee

russell sinclair
jan newmarch

john garmany

george spofford
joel spolsky

dave perkovich

it professional

avrom roy-faderman
harold davis

charles williams

raffaele piemonte

richard a. johnson

barbara matthews

المؤلف
advanced javaserver pages

data compression the complete
reference

MCSE microsoft windows 2000
server

sams teach yourself acid 3.0 in
24 hours

SAP hardware solutions
oracle pl/sql

access denied
MCSE implementing and

supporrting microsoft proxy
server 2.0

database systems
optical networking

java collections
sql server 2008 administration

netware 5 administration
cisco networking simplified

sql server 2008 administration
from access to sql server

aprogrammer s guide to jini
technology

oracle application server 10g
administration handbook

mdx solutions
user interface design for

programmers
MCSE microsoft windows 2000

network infratructure
MCSE microsoft windows 2000

network infratructure
administration

oracle jdeveloper 10g handbook
visual basic for windows

professional visual basic 6
database

developing applications using
outlook 2000 cdo exchange and

visual basic
microsoft visual basic 2005

reloaded advanced
installing upgrading and

mainyaining oracle e-business
suite applications
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wiley
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SYBEX

osborne

microsoft
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microsoft
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SYBEX
microsoft

wiley
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ن.د

pergamon press

Oxford university press
library of congress

cataloging
SYBEX
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addison wesley longman
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McGraw-hill book company

McGraw-hill book company
prentice hall regents
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wiley

دار النشر
2000

2009
2009
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1998
2000
2002
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2000
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سنة النشر
gary dodge

james pyles
james pyles
steve ohearn

charles petzold
darril gibson

charles petzold
rod stephens

davide groth
jerry joyce

frank vahid
richared p. paul

sivarama p. dandamudi

william o. bearden
LLoyd G.Reynolds

Dominick Salvatore

Ferenc Kozma

Jorge Lozoya

Leif Johansen
Ali Dogramaci

barrie sosinsky
stephen J. bigelow

azne lang
arno scharl
rama velpuri

martin C .brown
daniel J. mosley

kirk steers

aapo hyvarinen

المؤلف
essential oracle 8i data

warehousing
PC technician street smarts
PC technician street smarts
oracle ocp developer pl /sql
program units exam guide

programming windows
all in one mcitp

programming windows
readay -to- run delph 3.0

algorithms
A+ complete study guide

troubleshooting microsoft
windows 2000

embedded system design
sparc architcture assembly

language programming
introduction to assembly

language progamming
marketing

Government finance economics
of the public sector

Theory and problem of
international economics

Economic Integration and
economic strategy
International Trade

Industrialization and the new
International Economic
production functions

produtivity analysis arange of
perspectives

mastering SOLARIS 8
biglow`s troubleshooting
maintaining and repairing

activeX all in one
evolutionary development
OCP Oracle 9i database

:fundamentals
the complete reference python
clint-server software testing on

the desktop and the web
PC upgrading and

trouleshooting
independent component
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pearson
SYBEX
SYBEX

oreilly
wiley

wiley

samspublishing

McGraw-hill book company
coriolis

library of congress
cataloging

SYBEX

SYBEX
SYBEX
SYBEX

springer

SYBEX
SYBEX

que
que
MTP

microsoft

microsoft

microsoft

que

wiley
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samspublishing
SYBEX
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2000
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2000
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سنة النشر

PATRICK REGAN
david groth
david groth

matt neuburg
jim mischel

jeff duntemann

peter norton

paul dorsey
nathan wallace
clay shannon

mark minasi

emmett dulaney
james pyles

quentin docter
M.Griebel

james pyles
emmett dulaney

james jones
james jones
gary nebbett

TED PATTISON

JEFF PROSISE

CHCUK SPHAR

jeff schmidt

joli ballew
joli ballew
viktor totb
lisa donald

philip cox

المؤلف
analysis

comp TIA A+ 220-701  220-702
A+ core hardware study guide

A+ operating system
technologies

realbasic the definitive guide
macro magic with turbo

assembler
assembly language step-by-

step
complete guide to  microsoft
windows 2000 professional

ORACLE jdeveloper3 handbook
windows 2000 registry

the tomes of delphi
develooper`s troubleshooting

mastering windows NT
worksation

A+ complete review guide
PC technician street smarts

A+ complete study guide
adaptive multilevel solution of

nonlinear parabolic PDE
systems

PC techician street smarts
A+ complete review guide

A+ exam cram
A+ exam cram

windows NT/2000 native api
reference

PROGRAMMING DISTRIBTED
APPLICATION WITH COM+ AND
MICROSOFT VISUAL BASIC 6.0

PROGRAMMING WINDOWS
WITH MFC

LEARN MICROSOFT VISUAL
C++ 6.0 NOW

microsoft windows 2000
security

windows 7 o prblem
windows 7 no problem

programming windows 98/NT
MCSE windows 2000

professional
windows 2000 security
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que
SYBEX

SYBEX

SYBEX

SYBEX

SYBEX

SYBEX

addison wesley longman
oreilly

microsoft
microsoft

SYBEX
microsoft

macdonald and evans

ن.د

pergamon press

AMERICAN MANAGEMENT
ASSOCIATION

macdonald and evans

asian productivity
organization

national acdemy of
engineering

McGraw-hill book company

ن.د

longman group limited

longman group limited
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2008
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1999
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2008
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1998
2004

1984

1976

1976

1971

1974
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1977

1976
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1974

1973

سنة النشر

faithe wempen
eric johnson

steven johson

william panek

wiliam panek

joel stidley

michael aldridge

Radia Perlman
steven roman
tony northrup

eric stroo

robert cowart
francesco balena

G.Douglas Donleavy

Ibrahim .I.B.

I.B.Ibrahim

Robert kirk Mueller

V.Z.Priel

Sohei Hibi

national productivity
council

A.S.Corder

Prof .P.Gopallakrishnan

John M.Stopford

Michael Z.Brooke

المؤلف
handbook

microsoft windows 98 practical
MCITP microsoft windows vista

desktop support enterprise
MCITP windows server 2008

enterprise administrator
MCTS windows server 2008

active directory configuration
mcts windows server 2008

network infrastructure
configuration

MCTS windows server
application infrastructure

configuration
MCTS microsoft windows vista

client configuration
interconnrctions second edition
VB.NET language in a nutshell

windows vista client
desktop applications with

microsoft visual c++6.0
mastering windows 98

programming microsoft visual
basic .net

Advanced management
accountancy

Readings in Management
economicy

Readings in managerial
economics

The innovation ethic

Systematic maintenance
organization

How to measure maintenance
performance

Maintenance management

Maintenance management
techniques

Spare parts management text
and cases

Managing the multinational
enterprise
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McGraw-hill book company

ن.د

library of congress
cataloging
heinemann

asian productivity
organization

pergamon press

prentice hall regents
library of congress

cataloging
 Gower press

McGraw-hill book company

CASSELL

sage
business books limited

AMERICAN MANAGEMENT
ASSOCIATION

McGraw-hill book company

McGraw-hill book company
SYBEX

wordware

que

que

microsoft
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سنة النشر

A.Vice

Ronald W.Moon

O.P.Kharbanda

J.Philip Magurn

Marvin E.Mundel

Maurice Buckett

John B.Penson
William O.Cleverley

Michael J.Frost

Jose A.Sepulveda

A.D.Ravan

Marcia Guttentag
E.G.Wood

Ernest H.Weinwurm

John leslie livingstone

J.L.Boockholdt
evangelos petrotsos

andrew w. troelsen

robert reinstein

andy walker

G.andrew duthie

المؤلف
The strategy of multinational
enterprise organization and

finance
The strategy of takeovers
acsebook of international

practice
Business mergers and take -

over bids
Process plant and equipment

cost estimation
Amanual of staff managememt

in the hotel and catering
industry

Measuring and Enhancing the
productivity of service and
govermant organizations
An introduction to farm

organisation and management
Agricultural finance

Essentials of hospital finance

How to use cost benefit
analysis in project appraisal

heory and problems of
engineering economics

Profit improvement by value
analysis ،engineering and
purchase price analysis

Handbook of evalution research
Costing matters for managers

Long term profit planning

Management planning and
control:mathematical models

Accounting information system
mastering microsoft visual

basic 2010
developer`s workshop to com

and atl 3.0
microsoft windows server 2000

practical
microsoft windows vista help

desk
microsoft ASP.NET
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oreilly
microsoft

oreilly
oreilly
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microsoft

wiley
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wiley

SYBEX

oreilly
addison wesley longman
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wiley

KAP
que

addison wesley longman
wrox

samspublishing

KAP

ن.د
springer

springer
prentice hall regents

دار النشر

1999
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2001
2000
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2002
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jon orwant
dale rogerson

randal L.scbwartz
james tisdall

kyle brown

rob weltman
gal shachor
eric stroo

diane stottlemyer
alexander v. mamishev

matthew gibbs

paul e. harris

joann t. hackos

EVANGELOS
PETROUTSOS

ian f.darwin
lincoln D. stein
stu sjouwerman

carmine A.cannatello

mika nystrom
dean andrews
michael rinke
Simon cozens
matt weiseld

p.v. ananda mohan

scott W. ambler
makoto yokoo

ake gronlund
kip R.irvine

المؤلف
programming with microsoft

visual basic .net
mastering algorithms with perl

inside com microsoft
component object model

learning perl
beginning perl for

bioinformation
enterprise java programming

with IBM websphere
LDAP programming with java

JSP tag libraries
microsoft visual basic 6.0

programmer`s
automated web testing toolkit

technical writing for teams
microsoft ASP.NET coding

strategies with the microsoft
asp.net team

planning & scheduling using
primavera version 5.0
standards for online

communication
mastering microsoft visual

basic 2008
JAVA COOKBOOK

network programming with perl
windows 2000 system

administrator`s
advanced assemler language

and mvs interfaces
asynchronous pulse logic

windows 98 hunts and hacks
der it trainer

beginning PERL
the object-oriented thought

process
residue number systems

algorithms and architectures
the object primer

distributed constraint
satisfaction

managing electronic services
assembly language for intel-

based computers
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oreilly
wiley

ن.د
microsoft

que

que
microsoft

prentice hall regents

wiley
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prentice hall regents

academic press

prentice hall regents
addison wesley longman

SYBEX
addison wesley longman

wiley

wiley
kluwar academic

publishers
wiley

john wiley &sons

AMERICAN MANAGEMENT
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wiley
asian productivity
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McGraw-hill book company
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library of congress
cataloging

macdonald and evans
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سنة النشر
mark lutz

hojjat adeli

maria langer
andrew whitechapel

tim pyron

tim pyron
jim boyce

jim maloney

john walkenbach
john a. c.bingham

frank scarpino

weng fook lee

j .bhasker
kevin skahill

thomas s.weir
alistair cockburn

alan s. morris

jonathan   y stein
W.muller

F.M.Wilkes
Felix Pomeranz

ٌٌٌReginald L.Jones

F.M.Wilkes
John E.Walsh

M.G.Wright
A.J.Merrett

Arthur I.Stonehill

Tung Au

P.W.Betts

المؤلف
programming python

control optimization and smart
structures

microsoft word for macintosh
microsoft .net development for

microsoft office
using microsoft office project

2003
using microsoft project 2002
microsoft outlook inside out
distributed COM application

development using visual c++
6.0

microsoft office 2007
adsl vdsl and multicarrier

modulation
vhdl and ahdl digital system

implentation
vhdl coding and logic synthesis

with synopsys
HVHDL primer

vhdl for programmable logic
mastering revit structure 2010

writing effective use cases
measurement and calibration

requirements
digital signal processing

systemC methodologies and
application

Capital budgeting techniques
Managing capitai-budget

projects
Budgeting :key to planning and

control
Capital budgeting techniques
Preparing feasibility studies in

asia
Discounted cash flow

Capital budgeting and company
finance

Internationalizing the cost of
capital

Engineering economics for
capital investment analysis

Staff management
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library of congress
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sage
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heinemann
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penguin books LTD
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heinemann
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heinemann

richard D. IRWIN
butterwoth scientific
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McGraw-hill book company
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prentice hall regents
McGraw-hill book company

gee and co publishers
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gee and co publishers
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سنة النشر
Craig E.Johnson

Bell Rose

Donald F.Norris

Gedeon M.
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Hal G.Rainey

C.P.N.
ًًًًWilfred Brown

Gower

Ian Ford

Jean -Paul Tremblay

Don Hellriegel

Lawrence L.Bethel

Thomas Kempner
John W.Humble

Frank Finch

Edward G.Schilling

Peter F.Drucker
Leon E.Hay
J.Gobourne

Mohammad Majid
Saleem

Harold Koontz

Soichiro Nagashima

Stanley E.Myers
Pete kilgannon
V.R.V.Cooper

Thomas A.Lee

المؤلف
Meeting the Ethical Challenges

of Leadership
The handbook of mentoring at

work
E-Government research

Sustainable Development
Policy Administration

Understanding and managing
public organizations

Quality Conrol
Glacier project papers

Company admininstration
handbook

Buying and Running Your own
Business

The theory and practiice of
compiler waiting

Management ;contingency
approaches

Industrial organization and
management

A handbook of management
Management by objectives in

action
Aconcise encyclopedia of
management techniques

Acceptance sampling in quality
control

Managing in turbulent times
Governmental Acconnting

Cost control in the constiuction
industry

Budget Implementation and
Practice in the Irqi industry

Principles of management :an
analysis of managerial

functions
100 management charts

RPG with Business application
Administration in business

Manual of auditing

Company auditing;concepts
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microsoft
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microsoft
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wiley

microsoft

wiley

microsoft
springer

wiley
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samspublishing
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mark waston

marty matthews
michael levy
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rob kantner
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gerard w. paradis
thomas rizzo

terence j. hall
galal el mahdy

marion cottingham

john vince
kenton gardinier

reza hazemi

eta s. berner

ed bott

peter stavroulakis

geetesh bajaj

susan weinschenk

juliana aldous

ulrich l. rohde

elizabeth eisner reding
michael s. lew

joseph mitola
ashley friedlein
peter norton`s

المؤلف
and practices

al agents in virtual reality
worlds programming intelligent

vr in c++
microsoft word 2007

retailing management
excel 2010 no problem

industrys guide to iso 9000
the iso 9000 answer book

microsoft office XP
achieving quality through

continual improvement
demystifying iso 9001: 2000

programming microsoft outlook
and microsoft exchange 2003
the quality systems manual

disaster management
excel 2000 developer`s

handbook
essential virtual reality

windows 2000 performance
tuning and optimization

the digital university building a
learning community

clinical decision support
systems theory and practice

microsoft windows 2000
professional practical
third generation moile

telecommunication systems
cutting edgw powerpoint 2007

for dummies
designing effective speech

interfaces
developing microsoft VISIO

solutions
rf/microwave circuit design for

wireless applications
MICROSOFT  excel 2000

principles visual information
retrieval

software radio architecture
web project management

complete guide to microsoft
windows 2000 server
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wiley
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oreilly
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سنة النشر
veysel gazi
joe casad

sarah E. hutchson
david cyganski

carole tobias

vineet kumar
sharon fisher larson

carol kinsey goman
gerald recktenwald

julia H.allen

christoper M.king
john chirillo

william r.cheswick
kimberly graves
kimberly graves
william stallings

curt simmons

warren G. kruse
winn schwartau

robert k. wysocki
phillip G. schein
gohn l. nazareth

metin akay

kennetb R. van
Marjorie D.James

Melvin Prince

Michael Herdert
Joseph P.Simini

Harry Simons

Michael C.Thomsett

J.Santocki

المؤلف
the rcs handbook

windows 2000 active directory
microsoft word 2000

information technology inside
and outside

excel 2000 aprfessional
approach

ip telephony h.323
power point 2000 aprofessional

approch
the human side of high - tech

numercial methods with matlab
implemetation and application

the guide to system and
network secuirty practices

security architecture
HACK attacks denied

firewalls and internet security
CEH certified ethical hacker
CEH certified ethical hacker
network security essentials
MCSEinternt security and
acceleration server 2000

computer forensics
cybrshock

effective projet management
windows 2000 security deign

dlp and extensions
nonlinear biomedical signal

processing
incident response

Portfolio of accounting systems
for small and medium-sized

businesses
Consumer Research For
Management Decisions

Practical accounts 1
Accounting  made simple
Intermediate Accounting

Fundamentals of bookkeeping
and accounting

Auditing: Aconceptual and
system approach
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macdonald and evans
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macdonald and evans

macdonald and evans
reston publishing company
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ن.د

Prentice - Hall

British library Cataloguing

butterwoth scientific

cambridge university press
ن.د

macmillan publishing co

asian productivity
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library of congress
cataloging

international labour
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 Gower press

kluwer academic
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pergamon press

cambridge university press

library of congress
cataloging

Oxford university press
ن.د

Oxford university press
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سنة النشر
Peter Bird

J.Batty
James A.Cashin

L.W.J.Owler

J.Batty
Neal C.Stoskopf

Frank Ayres

Richard A.Musgrave

Wayland D.Gardner

J.F.J.Toye

Hosseian Askari

Adrin wood
Kut Brannas

Donald J.Epp

J.D.Drilon

William G.Tomek

Geoffrey G.Meredith

Davied Bailey
Rolf Fare

Bela Gold

Kenneth J.Arrow

Robert J.Saunders

R.E.Thomas
national productivity

council
Robert Mabro

المؤلف
Accountablility :Standards in

financial reporting
Standard costing
Accounting 1/2

Cost accounting and costing
methods

Advanced cost accountancy
Understanding crop production

Theory and problem of
mathematics of finance

Public Finance in Theory and
Practice

Government finance
National,state and local
Taxation and economic

development
Taxation and Tax policies in the

middle east
Atheory of pay

Econometrics and stochastic
control in macro-economic

planning
Introduction to agricultural

economics
Aِgribusiness management

resource Materials
ِِAgricultural product prices

The practice of
entrepreneurship

productivity measurement
The measurement of efficieny of

production
Technological change

economics ,managment , and
environment

Studies resource allocation
processes

elecommunications and
economic development

The government of business
Incentives in indian industries

The industrialization of Egypt
1939-1973
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microsoft
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George Dalton

Rom Harre

ronald bradford

sumitabha das

frank boumphrey

David clark

bruce mihura
marlene theriault

naganand doraswamy

J.C.Mackin

tony northrup

william stallings
thomas A.wadlow

kevin lam
michael howard

jeff wilson

Ian mclean
donald L. pipkin

gibert held

roger A. Grimes
alison cawsey

eric rescorla
eric rescorla

andy ruth
ross anderson

william stallings

المؤلف
Economic Anthropology and

development
The principes of scientific

thinking
effective my sql replication

techniques in depth
your unix/linux the ultimate

guide
beginning xhtml

microsoft windows 2000
security

labview for data acquisition
oracle security handbook

IPSec the new security
standard for the internt

intranets and virtual prvate
network

MCSE microsoft internet
security and acceleration server

2000
implementing security for
application with microsoft
visual basic .net and visual

c++.net
network security essentials

the process of network security
assessing network security

designing secure web-based
application for microsopft

windows 2000
test yourself MCSE designing

security for windows 2000
windows 2000 security

information security
encryption techniques with

basic and c++
malicious mobile code
the essnce of artificial

intelligence
SSL and TLS
SSL and TLS

security + certification
security engineering

crytography and network
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microsoft

wiley
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wrox
wiley
wiley
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wiley
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cambridge university press
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سنة النشر

jan sandred
richard power

marcus goncalves

eric keller
carl chatfield

richard hubert
james a. obrien

jeffrey e.f. friedl
tony moynihan

christopher gardner

david s. pottruck
andrew kusiak

robert groth
tony morgan

barbara von halle
joseph mitola
gunnar heine
harri holma

annabel z. dodd

matthew reynolds
arthur m. langer

mark norris
bena kallick

kenneth c.laudon
sid l.huff
m. shaw

w.h. inmon

neil j. dorans
gregory f. treverton

massimo marrelli

المؤلف
security

managing open source projects
tangled web tales of digital
crime from the shadows of

cyberspace
check point firewall -1
administration guide

mastering autodesk maya 2011
microsoft office project 2003

convergent architecture
introduction to information

systems
regular expressions
coping with is/it risk

management
the valuation of information

technology
clicks and mortar

computational intelligence in
design and manufacturing

data mining
business rules and information

systems
business rules applied

 software radio technologies
telekommunikation

wcdma for umts
the essential guide to
telecommunications

beginning e-commerce
applied ecommerce

ebusiness essentials
information technology for

schools
e.commerce

cases in electronic commerce
handbook on electronic

commerce
data warehousing for e-

business
computerized adaptive testing
reshaping national intelligence

for an age of information
public decision - making

processes and asymmetry of
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oz shy

john smiley
E.Scott Geller

W.H.Newton-Smith

J.C.Burkill

Murray R.Spiegel

A.V.Efimov
T.F.Fry

Wayne A.Skrapk

Kit Grindley
Morton L.Curtis

Murray R.Spiegel

Frank Ayres

B.Baumslag
Robin Nixon

laura lemay

jesse berst
ellen anon

alan shalloway
autodesk

quentin docter
library british

jim mcbee

curtis waguespade
jan barchers

william j brown

christine solnon

المؤلف
information

the economics of network
industries

learn to program visual basic
preserving the Environment
The Rationality of science

Afirst Course in mathematical
analysis

theory and problems of
advanced mathematics for
engineers and scientists

Mathematical analysis
Computer appreciation

Mathematical dictionary for
economics and business

administration
The Effective Computer

Matrix Group
Theory and problems of calclus

differences and differnec
equations

Theory and problem of modern
algebra

Group Theory
learning

PHP,MYSQL,JAVASCRIPT,CSS
and HTML5

Html,Css,and JavaScript web
publishing

the magnet effect
photoshop cs4 nature

photographer
design patterns explained

the art of maya
A+ complete study guide
instant messaing system

mastering microsoft exchange
server

mastering autodesk invent
apattern approch to interaction

design
antipatterns in project

management
ant colong optimization and
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patricia enswerth
erich draeger
clare gough

aaron skannard
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richard e. smith
francoise detienne

john kelbley
george omure
marilyn miller

tim cerling

darinsh derakh
karen webb

cisco system
dian teare

frederick p. brooh
tom sheldon

alan freedman
David groth

patrick halstead

julie c.melone

ken specer
kennthy ayala
carma mcclure

lan joyner
grarg laren
richard deal

thomas l. harman

uyless black
joseph davies
christine solan

beck zaration

المؤلف
costraint programming

the accidental project manager
project management  with sap

CCNP routing exam certification
guide

essential wintnet
the rational unified process an

introduction
hack attacks encyclopedia

neural network
internet cryptography

software design
windows server 2008

introducting autocad 2010
MCTS windows sharepant

service 3.0
mastering microsoft

viruatization
introducing maya 2011
builiding ciso multilaya

switched networks
HPIT eessentialsa PC

desiging for cisco internetwork
the mythical man-month ...
encyclopedia networking

computer desktop encyclopedia
A+ complete

developing solution with
micrsoft infopath

teaching yourself PHP  my SQL
and apache

OOP bulding
the 80251 microcontroller
software reuse techinaues
objects unen capsulated
applying uml and pattern

CCNA cisco certified network
the  motorla mc 68000

microprocess
ATM volume 2

understanding ipv6
ant colong optimization and

constraint
microsoft visual c++ 6.0

programmer
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doug rosenbcy
connie u smith
david hucaby

jack c. richared
jack c. richard

jack c. richared
virginia debott

william panek

steven holzner

brian w. kernighan

john kelldey

susan w. einscherk

mark e. laubach

sharan crawford

00000

thomas m. thomas

john m. bryson
john m.bryson

ananth srinivasan

douglas hatim
juliane house
MONA BAKER
sarah horton

kenneth C.Laudon

Ruth V. Russell
coralie bryant

giancarlo succi

alan meyers
kenneth M.Dolbedre

المؤلف
applying use case driven object

performance solutions
CCNP BCMSN exam cer

tification
person to person
person to person
person to person

mastering integrated html and
css

mcts windows server 2008

 c++ black book

the practice of programming

windows server 2008 hyper-v

gui design essentials

delivering internet connections
over cable

windows 2000 pro

windows me compelete

telecom and networking
dictionary

strategic planning
creating and implementing your

strategic plan
implementing decision support

system
becoming a translator

traslation
IN OTHER WORDS

web teaching  guide
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دار النشر
1990

2011

2018

2017

2007

1980
2015
2009

2014

2014
2019

2017

1990

1980

2018

2007

1985

1988

2016

2017

2013

1978

2013
1985

سنة النشر
رشید عبود حطحوط الجنابي

الزھراء صباح عبد الحسن الجلبي

میادة صالح عبد

دعاء محمد عبد الرحمن محمد

االء شمس اهللا الخزعلي

ھاشم جواد كاظم
قیس غمیس حسین الفرطوسي
عبد الرضا ناصر محسن ملك

االء جمیل عبد الرضا

خالد عبد الواحد محسن
زینة رائد الجبوري

امین محمد مال اهللا الموسوي

شفاء محمد علي العزاوي

سلمى ثابت ذاكر االلوسي

حسن علي عبد اهللا

حمدیة شاكر مسلم االیدامسي

ھدى ھادي سلیمان العزاوي

قحطان احمد االیوبي

نسرین حسن جوحي

ھاشم عبد مناف حسین زوین

احمد شھاب حمد الشمري

طارق صالح ابراھیم

محمد مجبل صالح
نجم عبود نجم

المؤلف
دراسة عن المشاكل الناجمة عن السیطرة على االنتاج  

الجاھز والبضاعة تحت الصنع
ابعاد الجودة واثرھا في التفوق التسویقي دراسة میدانیة 

في عینة من كلیات جامعة بغداد
تحدید استراتیجیات قطاع االستخراج النفطي باعتماد تحلیل 

GE مصفوفة
دور معاییر التتدقیق الدولیة في الحد من االحكام الشخصیة 

لمدقق وانعكاسھ على جودة التقریر
أنموذج حدیث مقترح لھرمیة المعلومات المحاسبیة

الحكومیة
ااالسس والمعایر التخطیطیھ

ابعاد اداء عملیات تقدیم الخدمات التمریضیة
ابعاد استراتیجیة المسؤولیة االجتماعیة الشاملة ودورھا في

االداء االستراتیجي
ابعاد التفكیر االستراتیجي وانعكاساتھ في القرارات المالیة

لبعض المصارف الحكومیة
ابعاد الرقابة االداریة وتاثیرھا في عملیة اتخاذ القرارات
ابعاد الریادة االجتماعیة ودورھا في تحسین جودة حیاة

الزبون على وفق منظور عوامل النجاح الحرجة
ابعاد تقنیات اتمتة المكاتب وتاثیرھا في اعادة ھندسة

االعمال المكتبیة
ابعاد تكییف استخدام االدارة باالھداف والنتائج في  تقییم

اداء التدریسي الجامعي ال
اتباع بعض االسالیب االحصائیة في التصنیف مع تطبیق

عملي في مجال الجغرافیة
اتجاھات االنفاق الحكومي العراقي في ظل تقلبات اسعار

١٩٩٦-٢٠١٦النفط العالمیة للمدة ن 
اتجاھات التغیرات الھیكلیة في اقتصادات التحول من نظام

التخطیط المركزي الى نظام اقتصاد السوق
اتجاھات التنمیة الصناعیة ومستقبل الصادارات في اقطار

الخلیج العربي
اتجاھات التوطین الصناعي ومدى مالءمتھا في محاور اقلیم

بغداد
اتجاھات الدین الحكومي وتاثیرھا على السیاسة النقدیة

العراق
اتجاھات السیاسة المالیة بین الفكر االقتصادي والراسمالي

واالسالمي
اتجاھات القیادة االداریة واثرھا في دوافع الضیف دراسة

تطبیقیة في المنظمات السیاحیة
اتجاھات طلبة دور المعلمین والمعلمات في العراق نحو

مھنة التعلیم
اتساق االھداف بین مجلس النواب ومجلس الوزراء

اثار الحرب على القوى العاملة بحث في عالقة الحرب
بالسكان والقوى العاملة

عنوان االطروحة
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2010

2010

2010

2007
2019
2017
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2010
2014
2012
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2017
1992

1983

2014
2014

1980

1985

2007

2009
2017
2015

2015
2013

2008
1986

2017

2019

سنة النشر

عادل كریم جابر

جمیل جابر نمر العكیلي

انتصار عزیز حسین

بتول محمد نوري المھداوي
لمیاء رحیم لعیبي
ثامر زیدان خلف

یاسر صاحب الزبیدي

غضنفر عباس حسین الزھیري
سرى علي سعید العامري
احمد جواد حسن الدھلكي

نھاد حسین احمد

طالب لفتھ محمد الساعدي
نھاد جمیل سعید

صباح عبد الوھاب عبد الرزاق

علي نعیم ناصر عباس الكرعاوي
عزت اهللا یوسف علوان حسین

جمیل مطلك وادي الجبوري

محمود حمادة صالح الجبوري

نغم یوسف عبد الرضا

عماد علي محمود
ابتھال منذر سلمان

علي یاسین غني البدراوي

مھند عواد عبید
صالح سلمان زایر عاجب الربیعي

شیرین نوري عزیز
خالد ھادي رشید الجاوشلي

حافظ طھ علي العاني

لمیس عبد الحسن عبد علي العبادي

المؤلف
في العراق

اثر االنماط القیادیة السائدة للمدراء على رضا اداء العاملین
في وزارة التخطیط والتعاون االنمائي

اثر التحسین المستمر لوظائف ادارة الموارد البشریة في
دراسة استطالعیة في مستشفى الصدر(اداء المستشفیات 

دراسة(اثر التحلیل االستراتیجي في جودة الخدمة 
(استطالعیة الراء المدیریة في عینة المصارف العراقیة

اثر التحول الى اقتصاد السوق في المحاسبة
اثر التدریب في ادارة الذات

اثر التدریب في االداء االستراتیجي المنظمي
اثر التدقیق التكالیف الصناعیة غیر المباشرة على راي

المدقق الخارجي
اثر التسنید في ادارة المخاطر االئتمانیة

اثر التسویق الشعوري في تعزیز تجربة الزبون
. اثر التصنیف االئتماني للدیون السیادیة في اسعار الصرف
اثر التضخم على االحتیاطات في الشركات المساھمة دراسة

تطبیقیة في الشركة الوطنیة للصناعات الكیمیاویة
اثر التفكیر االستراتیجي في جودة الخدمة الفندقیة

اثر التكالیف القیاسیة في احكام السیطرة على تكالیف االنتاج
الفعلیة

اثر التكالیف في تطویر انتاجیة العمل واالجور في منشات
القطاع التجاري االشتراكي

اثر التلوث البیئي على مستوى الصحي في العراق
اثر التلوث الضوضائي على العاملین دراسة حالة في معمل

.. السجاد المیكانیكي
اثر التنظیم الجید في كفاءة ادارة المخازن في الشركة العامة

لتجارة المعلبات
اثر التنمیة الزراعیة على استقرار ونمو مراكز االستیطان

"منطقة قضاء بلد"
اثر التوافق بین استراتیجیة التكنولوجیا واعادة ھندسة

العملیة في تحسین االداء العملیاتي
اثر التوجة الوقي والتعلم المنظمي في اداء االعمال
اثر التوجھ االستراتیجي في اعادة ھندسة االعمال

اثر التوزیع غیر الطبیعي لحدود الخطا العشوائي في تقدیر
مع تطبیق GARCH-ARMA معلمات بعض نماذج

اثر الذكاء االستراتیجي في اسالیب اتخاذ القرار
دراسة تطبیقیة في/ اثر الذكاء الوجداني في ادارة التمیز 

عینة من المنظمات السیاحیة في العراق
اثر السمات القیادیة في الرؤیة التنظیمیة

اثر السیاسات المالیة في كفاءة االداء دراسة تطبیقیة في
المنشاة العامة لصناعت الطا

اثر السیاسات المحاسبیة على جودة االرباح وانعكاسھا على
قرارات التوزیع

اثر السیاسات في اداء سوق العراق لالوراق المالیة
(2005-2017)

عنوان االطروحة
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1983

2013

1987

2015

2008

2013

2016

2010

2010

1985

2007
2015

2007
2013

2008

2006

2016
1985

2013
2012

2014

2009

1982
1984
1990

1984

سنة النشر
بالسم جمیل خلف الدلیمي

باسم خمیس عبید

خیري مصطفى عبد الرحمن
السامرائي

اصیل جمیل ساجت

بشرى ھاشم محمد العزاوي

عصام خیون حسون

رشا صادق علي عنبر

عادل عرنوص جمعة

علیاء محمد خلیل وتوت

عبد الستار محمد علي الجنابي

لمیاء سلمان عبد علي الزبیدي
احمد محمد ابراھیم

زینب عبد الرزاق عبود الھنداوي
اشرف ھاني حرز العطواني

نوري محمد الصبیحي

میادة غانم ناصر جرجبس

ھدى شریف سعید الكعبي
علي عباس العزاوي

حیدر عبد الواحد ھورة الشویلي
عالء كریم مطلك

احمد زكي محمد

مؤاب دلیل مخائیل

امال محمد صكار العاني
عاید جسام طعمة الجنابي

صالح الدین محمد علي الجاف

خضیر عباس كاظم البیاتي

المؤلف
اثر السیاسة السعریة الزراعیة على االنتاج الزراعي في

العراق
اثر السیاسة المالیة في تحقیق االستقرار والنمو في العراق

٢٠١٠-١٩٩٠للمدة 
اثر الضوضاء المروري على بعض المناطق السكنیة لمدینة

بغداد
اثر العالقة المتبادلة بین السیاحة والبنى التحتیة مع التطبیق

العملي على العراق
اثر العالقة بین الذكاء االستراتیجي وقرارات عملیات الخدمة

في النجاح االستراتیجي
 في١٠٠١٥اثر العملیة التدریبیة وفق المواصفة ایزو 

جودة الرقابة المالیة
اثر العناصر التدریبیة في تعزیز اداء العاملین دراسة

تطبیقیة في امانة بغداد
اثر العوامل البیئیة الداخلیة والخارجیة في تحسین جودة

الخدمات الصحیة
اثر العوامل البیئیة في تحدید بدائل تطبیق استراتیجیات
التخطیط االجمالي دراسة حالھ في مستشفى الیرموك

اثر العوامل السیاسیة في التنمیة والتجارة الخارجیة في
١٩٥٠-١٩٨٠العراق  للفترة من 

اثر الفلسفة والحریة االداریة في نقل المعرفة التنظیمیة
اثر القوى التنافسیة في اختیار استراتیجیات استھداف

السوق
اثر اللغة التنظیمیة والقیم االخالقیة في السلوك المدني

اثر المتغیرات الحضریة في تنمیة الطلب على سیاحة الشباب
(دراسة میدانیة في مدینة بغداد)

اثر المتغیرات بیئة االعمال على العرض المفاھیمي لنظم
المعلومات المحاسبیة

اثر المزیج الترویجي الصحي في تحقیق بعض االھداف
التسویقیة للمنظمات الصحیة

اثر المزیج التسویقي المصرفي في رضا الزبون
اثر المشاریع االروائیةعلى التخطیط الریفي دراسة اقتصادیة

م(عمرانیة منطقة الدراسة 
اثر المعرفة السوقیة في تحسین االداء التسویقي

اثر المكانة االجتماعیة للمراقد الدینیة في الضبط االجتماعي
للسائح الدیني في العراق

اثر المناخ االستثماري في نشاط القطاع الخاص المحلي في
٢٠٠٣العراق بعد عام 

اثر الموازنة على اساس االنشطة في تنفیذ الستراتیجیات
التنافسیة

اثر المواقع الصناعیة في التغیر االجتماعي
اثر المواقع الصناعیة في تطویر محافظة بابل

اثر النظریات الكلفویةفي تحدید تكالیف المنتجات في المنشاة
العامة للمنسوجات الصوفي

اثر النمو االقتصادي في تجارة العراق الخارجیة دراسة

عنوان االطروحة
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سنة النشر

عمر عبد االمیر محمد صالح
الكمراوي

عبد الرحمن عبید جمعة

نضال جاسب خزعل
كواكب عزیز حمودي المعموري

عبد ارزاق قاسم محمد
براق طالب عبد الجبار الحیدر

كلثوم كاظم االنداوي
حسین علي عبد الرضا حسین

لیلى ناجي مجید الفتالمي

یسرا یاسین الزم

ذكرى جمعة سكر الواسطي

انتصار حمزة عبد عذاب الجلیحاوي
فیلیب وادیس سمون بوالدیان

عادل حسین علي الجنابي

صادق مھدي صالح العبیدي

عدنان تایھ ذیاب

عادل عبد الودود طاھر لعباسي

ھشام صباح محسن الدراجي
ریزان عبد الرحمن حسون
ریم محسن خضیر الجنابي

محمد ابراھیم فلیح البیاتي

ازھر یوسف عبد النبي

سعد مھدي حسین

ایناس خضیر عباس العزاوي

جبار سعدون دراج

وسام ابراھیم موسى الطائي

المؤلف
١٩٦٠-١٩٧٩قیاسیة للفترة 

اثر النمو السكاني في العراق على زیادة تمویل القطاع
الصحي العام وزیادة حصة الفرد من االتفاق الصحي

اثر الھیمنة المالیة الحكومیة على فاعلیة السیاسة النقدیة
في تحقیق االستقرار النقدي

اثر بعض المتغیرات المالیة في نسبة الرفع المالي
اثر تركیز على محركات االبداع في معالجة االزمات لتحقیق

ادارة الفشل بنجاح
اثر تشخیص المعوقات التنظیمیة في ادارة االبداع

اثر تصمیم الوظیفة في فاعلیة فرق العمل
اثر تطبیق استراتیجیة التمكین االداري

في تخفیض six sigma اثر تطبیق تقنیة الحیود السداسي
التكالیف وتحسین جودة الخدمة المصرفیة

اثر تطبیق حوكمة الشركات في الحد من ممارسات ادارة
االرباح

اثر تطبیقات ادارة الموارد البشریة ومخرجات العاملین في
االداء المنظمي للمشروعات الصناعیة الصغیرة

اثر تطور البیئة الصناعیة المتقدمة والسوق المفتوحة في
دراسة تطبیقیة/ نظام التكالیف المعیاریة .........

اثر تطویر الخدمات السیاحیة في نمو الطلب السیاحي
اثر تغییر استعماالت االرض في بعض شوارع مدینة بغداد

على كفاءة االستعماالت المجاور
اثر تغییر المستوى العام لالسعار للقوائم المالیة وانعكاساتھ

على المؤشرات التقویمیة المالیة
اثر تقلیص الروتین في تسھیل انجاز معامالت المواطنین في

المنظمة دراسة تطبیقیة في م
اثر تكنولوجیا العمل في المنظمة دراسة میدانیة في مدینة

الطب
اثر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في المزیج التسویقي

المصرفي
اثر تمكین العاملین في تعزیز الوالء التنظیمي
اثر جودة الخدمة في تحسین ربحیة المنظمة

اثر حوكمة الشركات في القیمة السوقیة السھم راس المال
في الشركات المصرفیة

اثر حوكمة تقانة المعلومات في اداء العملیات دراسة حالة
في الشركة العامة للصناعات الكھربائیة

اثر دوران العمل على الكلفة االنتاج والكلف المعنویة
دراسة تطبیقیة في المنشاة الع

اثر راس المال البشري الستراتیجي وعناصر النجاح الحرجة
في تفوق المنظمات

اثر راس المال الفكري في اداء المشروعات الصغیرة
والمتوسطة

اثر سیاسة دعم االسعار على بعض المنتجات الزراعیة في
١٩٩٣-٢٠١٣العراق للمدة 

اثر ضغوط بیئیة العمل في بعض ابعاد اداء العاملین بحث

عنوان االطروحة



االطاریح

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

الجامعة المستنصریة

الجامعة المستنصریة

الجامعة المستنصریة

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

الجامعة المستنصریة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

دار النشر

2008

2011

2011

2014

2012

2018

2006

2019

2019

2008

2007

2019

2013

2010

2017

1986

2007

1984

1989

1989
1984

2013
2012

سنة النشر

شیماء ھاشم علي

اقدس احمد حسن علي

مصطفى صباح حلیحل المالكي

نور عبد الحسین فاضل الحدیثي

مراتب حسین الطائي

شاكر محسن صابر الوحیلي

سندس رضیوي خوین

رسول حسن علي كریم

عبد القادر سعدي الجمیلي

عباس حمید یحیى

عمر ربیع مھدي صالح المفرجي

احمد ثائر علي

زھیر عباس عزیز القریشي

مجید حمید عبد اهللا الزوبعي

غسان مصعب علوان

وجدان میخائیل رزوقي

بكر ابراھیم محمود

نعمة ادریس سلیمان

كفاح جبار حسن

سمر حكمت شكري
جمال ناجي صالح

احمد ناجي حمود
علي موات سعد الصیھود السوداني

المؤلف
میداني

- اثر عجز الموازنة الحكومیة على سعر الصرف االجنبي
١٩٩٠/٢٠٠٥الیابان حالة دراسیة 

اثر عملیات اعادة الھیكلة التنظیمیة في تعزیز قیمة الزبون
الداخلیة

اثر عوامل النجاح الحرجة في دعم مقدرات االبداع
االستراتیجي

اثر غیاب التخطیط السكاني في تفاقم ازمة السكن الحالیة في
العراق

اثر قیم القیادات العلیا في التكیف التنظیمي دراسة تطبیقیة
على المنظمات السیاحیة

اثر مبیعات العملة االجنبیة في مخاطر اسعار الصرف
والقیمة السوقیة للمصارف

اثر مجاالت التغییر في االداء التنظیمي دراسة تطبیقیھ في
القطاع الصناعي

اثر مصادر التمویل في الیات تنفیذ برامج الحمایة
٢٠٠٤-٢٠٠٧االجتماعیة في العراق للمدة 

اثر مقومات الجذب السیاحي ووسائل االعالم في تنمیة
المواقع التراثیة العراقیة

اثر نظریة الوكالة في التطبیقات المحاسبیة والحوكمة في
الشركات المملكة للدولة

في صنع القرار GDSS اثر نظم دعم القرار الجماعي
دراسة استطالعیة  الراء عینة من المدیرین

اثر نوع وسیلة االرواء عللى كلفة انتاج الدونم لمحصول
الحنطة

اثر وسائل االعالم في تنمیة الوعي السیاحي للسیاحة الدینیة
في مدینة كربالء المقدسة

اثرابعاد سلوكیات المواطنة التنظیمیة في استراتیجیات
تمكین فرق العمل

اجراءات االعتماد المستندیة وتاثیرھا على سالمة تنفیذ
العقود الحكومیة

اجراءات السیطرة على االیرادات في المركز القومي
الالستشارات الھندسیة والعماریة

اجراءات القیاس واالفصاح المحاسبي الدولیة عن الملكیة
الفكریة ومدى امكانیة تطبیقھا في البیئة العراقیة

اجراءات الوقایة على نشاط الشركات االجنبیة المسجلة في
العراق

احتساب وتحلیل التكالیف المشتركة  دراسة نظریة وتطبیقیة
في المنشاة العامة للزیوت ا

احتیاطي التوسعات
احصاء القیم القصوى مع تطبیق لتقدیر مخاطر الزالزل في

العراق
احصاءات الھجرة السكانیة انماطھا وتاثیرھا

احیاء المنظمات في ظل ممارسات استراتیجیتي

عنوان االطروحة
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جامعة بغداد  
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جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة
الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  
دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة

الجامعة المستنصریة

دار النشر
2006

2006

2015
2015

2009

2014

2019

2019

2016
2018
2012

2018

2016

2019
2007

1978

2007
2008

2011
2010
2016

1984

2014
2019
2013

2016
1979
1979
2018

سنة النشر
نزار حبیب عباس

عزام عبد الوھاب عبد الكریم الصباغ

زھراء سعد جاسم البو محمود
لیث عادل حمید رشید

خالد شامي ناشور العطواني

حنان علي حمود الحدیثي

حیدر عبد الحسین عباس

حیدر عبد الحسین عباس

سمیر عبد الوھاب یارة
زینب فوزي محمود

شفاء بالسم حسن الربیعي

كریم صیھود كرم الزھیري

محمد یاسین رحیم التمیمي

حسن ھاشم محمد
اعتصام جابر عبد الرضا الشكرجي

فاضل جمیل طاھر

یاسر مرتضى الكتبي
سحر نوري عبد الرحمن

ریاض عبد الواحد موسى المحنة
وسن یحیى احمد الساكني
صفاء احمد محمد الجبوري

ماضي حبیب حمیدي

حیدر غازي محمد حسون النصراوي
نادیة الولید عبد المجید
لؤي لطیف بطرس شكر

مصطفى مؤید احمد الفالحي
عبداهللا جلوي كامل
جاسم احمد جاسم

اریج حسن ابو نایلة

المؤلف
اختبار اسالیب التنبؤ بالطلب قریب االمد للمنتجات سریعة

التلف
اختبار اسالیب تحدید حجم الدفعة المستخدمة في نظام

mrp2
اختبار افضل توزیع احتمالي لمعدل دخل الفرد في العراق
اختبار ممارسة التحول في مقدرات ادارة الموارد البشریة

وزمالئھ Ulrich 2012 طبقا لنموذج
اختبارات نظام سعر الصرف في اطار سیاسة احتواء
التضخم في االقتصاد النامي المفتوح مع اشارة للعراق

اختیار افضل انموذج انحدار لتحدید العوامل المؤثرة على
اعداد المصابین بمرض ذات الرئة لالطفال

اختیار افضل انموذج للتنبؤ بعدد الحوادث المروریة في
محافظات العراق الجنوبیة

اختیار افضل انموذج للتنبؤ بعدد الحوادث المروریة في
محافظات العراق الجنوبیة

اختیار المحفظة االستثماریة المثلى
اختیار المحفظة الدینامیكیة المثلى في اطار العائد والمخاطرة

اختیار الموقع والترتیب الداخلي باستخدام عملیة التحلیل
الھرمي ونظریة صفوف االنتظار

اخالقیات االستاذ الجامعي وتاثیرھا في الواقع المستوى
التعلیمي والمعرفي للجامعات العراقیة

اداء فرق العمل في اطار التفاعل بین القادة الرؤیویة
ومرونة الموارد البشریة

اداء فرق العمل وتاثیره في تماسكھا
اداة المخاطر اسعار الصرف باستعمال ادوات التحول المالي

والتشغیلي دراسة تحلیلیة
ادارات االفراد في القطاع االشتراكي بالعراق دراسة نظریة

وتطبیقیة
ادارة االبداع في القطاع الصحي العراقي

ادارة االخطاء الطبیة والفشل السریري في مستشفى
الیرموك التعلیمي دراسة حالة

ادارة االداء واثرھھا في الفاعلیة التنظیمیة
ادارة االرباح وتاثیرھا في جودة المعلومات المحاسبیة
ادارة االزمة في محافظة صالح الدین من وجھة نظر

استراتیجیة
ادارة االستثمارت في المؤسسة العامة للتقاعد والضمان

االجتماعي للعمال
ادارة االلتزام العالي ودورھا في تحقیق التفوق المنظمي
ادارة التناقضات وانعكاسھا في مصداقیة معلومات العقود
ادارة التنوع واالنفتاح التسویقي السیاحي واثرھما في

المرونة التنظیمیة
ادارة الجھل التنظیمي وعالقتھا بتعزیز االبداع المنظمي

ادارة الخطر في الصناعات الكیمیاویة في العراق
ادارة الخطر في شركة المخازن العراقیة

ادارة الذات وبیئة العمل السعیدة وتاثیرھما في االنتماء

عنوان االطروحة



االطاریح

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
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الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  
الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة
جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

دار النشر

2013

2019

2012

2010
2016
2011

2013

2018

2016

2018
2010

2019

1979
1980

2018

2014

2016

2013
2015
2012

2013

2007

2016

2009
2019
2013

سنة النشر

احسان جبر عاشور

عصام خضیر مجید المشایخي

عمار عماد االعرجي

بشرى محمد رضا عبد الجلیل عالوي
حسین رضا سعید الخفاجي

اثمار مرتضى حامد

حسین ولید حسین عباس

جنان حمید بداي

حیدر كامل مشتت یسر

امیر باسم ھادي
عالوي عطیة جاسم العیكیلي

نادیة داخل عناد الالمي

احمد كمال محمد جمال
عدنان ھاشم السامرائي

بلسم سعد اسماعیل

عماد خلیل اسماعیل الدلیمي

امال كمال حسن البرزنجي

علي  محمد رحیم الحلو
اسراء مسلم احذیة الكعبي
عامر علي حسین العطوي

مھا مزھر محسن الربیعي

زینب صادق مصطفى

عامر جبار زغیر

زیاد نجم عبد السوادني
منى حسین لفتة

حاجم عات دحام الصفراني

المؤلف
الجامعي

ادارة السیاسة النقدیة ودورھا في تحقیق االستقرار والنمو
١٩٩٠-٢٠١١االقتصادیین في العراق للمدة 

ادارة الصراع البناء وتاثیرھا في االداء الریادي الدور
والوسیط لراس المال الفكري

ادارة المؤسسة الصحیة بین المركزیة والال مركزیة
وانعكاساتھا على جودة الخدمة الصحیة لمراكز الرعایة

ادارة المخزون السلعي من االدویة باستخدام النماذج الكمیة
ادارة المخلفات الصلبة باستعمال نظم المعلومات الجغرافیة

ادارة الموھبة المتكاملة في القطاع الصحي على وفق نموذج
٢٠٠٤مورتون 

ادارة الموھبة والمقدرة الجوھریة للموارد البشریة كخیار
لتعزیز المیزة التنافسیة للمنظمات

ادارة النفایات الصلبة في مدینة العمارة وامكانیة االستغالل
االقتصادي لھا

ادارة النفایات الصلبة ودورھا في حمایة وتحسین البیئة
رؤیة استراتیجیة

ادارة النقدیة ودورھا في ربحیة المنشاة وقیمتھا السوقیة
دائرة(ادارة الھیئات التمریضیة في مستشفیات مدینة بغداد 

الرصافة/صحة بغداد
ادارة تجربة الزبون بموجب التوافق بین دینامیكیات المعرفة

وانواع الرسامیل الفكریة
ادارة خدمات الصیانة في المنشات الصناعیة

ادارة راسمال التشغیل في بعض منشات المؤسسة العامة
لتجارة السلع االستھالكیة

ادارة سلسلة التجھیز الخضراء وتاثیرھا في التسویق
المستدام

ادارة سلسلة التجھیز واداء االنتاجیة واثرھما في اداء
الخدمات اللوجیستسة

ادارة سلوك المجامیع والتنوع الثقافي واثرھما في نمو
المنظمة السیاحیة

ادارة عالقات الزبون بمنظور صحي
ادارة عالقات الزبون وتاثیرھا في االداء المصرفي

ادارة قوى التناقض لضمان االداء المنظمي المستدام في
اطار نموذج التوازن الدینامیكي للتنظیم

ادارة مخاطر االئتمان وترشید قراراتھا باستخدام انموذج
برمجة االھداف

ادارة مكونات االستراتیجیة للسیاحة وتاثیرھما في سیاحة
المجامیع

ادارة ملف المفقودین العراقییین باستخدام قاعدة بیانات
الطب العدلي

ادارة ھیكل التمویل الدولي واثره في العائد والمخاطرة
ادارة واستثمار عقارات امانة بغداد وانعكاسھا على ایراداتھا

ناصریة- ادارة وتقویم مشروع الممر الثاني لطریق سماوة 
باستعمال اسلوب بیرت الضبابي

عنوان االطروحة
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الجامعة المستنصریة
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جامعة بغداد  

دار النشر
2007
1990

2013
2008
2009
2008
2017

2006

1979
2007

1984

1978

1990

1989

2017
2014

2017

2017

2013

2007

2019

2007

2007
2017

1987

2008

2012

سنة النشر
سعد مد اهللا

علي جیران عبد علي الخفاجي

حسن مطشر صالح الجبوري
لقمان محمد سعید

سمیر عبد الصاحب یارة
انعام مزید نزیل

مثنى حسین علوان الساعدي

سناء محمد رشاد

حامد عبد مطلق
لبنى زید ابراھیم

عبید عبداهللا سعود

اشواق عبد الرحمن الشیخیلي

تحسین ھادي تقي

عامرة غانم سلیم

علي محمد مطلك
مھند جمیل كاظم العامري

اشرف ھاني حرز العطواني

عماد حسین سعود الحسیناوي

رواند نبیل مصطفى

نمیر نجیب نعوم

ولدان محمد حسن

اسماء نجم عبداهللا

احمد منصور محسن الموسوي
احسان جاسم علیوي الزبیدي

محمد جاسم شعبان  العاني

مھدي محمد البیاع

ھیثم حسون ماجد

المؤلف
اداره االزمات لمستشفى النسائیھ واالطفال في الرمادي
اداریون محترفون ام اطباء لقیادة المنظمات الصحیة

العراقیة
ادراك البیئة الخارجیة واثره في السلوك االبداعي

ادوات تكنلوجیا المعلومات ودورھا في التعلیم المحاسبي
ازمة الرھن العقاري واثرھا في القیمة السوقیة لالسھم

اساسیات الدعم الحكومي بین القبول الفكري وكلف التطبیق
اسالیب اختیار الموظفین المحلیین وتاثیرھا في اداء االدارة

المحلیة
اسالیب ادارة الصراع واثرھا في اداء العاملین دراسة

میدانیة
اسالیب التسویق وعالقتھا بالتكالیف التسویقیة

اسالیب التمویل الحدیثة المحاسبة واالفصاح في القوائم
والتقاریر المالیة

اسالیب السیطرة المخزنیة في المنشاة العامة للبطاریات
السائلة

اسالیب الكلفة وقرارات التسعیر دراسة تطبیقیة في الشركة
العامة للسمنت العراقیة

اسالیب تحسین االداء واالنتاجیة دراسة تطبیقیة في المنشاة
العامة لصناعة البطاریات

اسالیب تقدیرالطلب بالمبیعات في شركة صناعات االصباغ
الحدیثة

اسالیب تمویل االرھاب واستراتیجیات مكافتحھا
اسالیب مقترحة لتفعیل دور الحكومة في تنشیط حركة

االستثمار السیاحي في العراق
استثمار راس المال البشري وثقافة المنظمة وتاثیرھما في

تحقیق الجودة الشاملة لمنظمات االیواء
استجابة الصورة الذھنیة للسائح الدارة المراسم واالتكیت

وتاثیرھما في تحقیق النجاح االستراتیجي
استخدام ألیات تطبیق القابلیات الدینامیكیة التسویقیة

لتحسین االداء التسویقي
استخدام أنموذج فجوة المدة في ادارة مخاطر سعر الفائدة

للسندات
استخدام احد نماذج االنحدار الالمعلمي لتقدیر احتمالیة

التشوة الخلقي لالطفال حدیثي الوالدة
اللمعلمیین kondellوspearmn استخدام اختیاري

للتجارب العالمیة ذات تالمتوسطات الشبكیة الترتیب
استخدام اداة نشر وظیفة الجودة في تحسین قیمة الزبون

استخدام اسالیب التحلیل االستراتیجي في تشخیص معوقات
استثمار اموال الوقف الشیعي

استخدام اسالیب التقییس الكمي الختبار تاثیرات معمل
الزجاج والسیرامیك على تطویر مد

استخدام اسالیب التمھید المویجیة في من نماذج السالسل
الزمنیة الالخطیة باستخدام المحاكاة

استخدام اسالیب السالسل الزمنیة لمعالجة االختالفات

عنوان االطروحة



االطاریح

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

دار النشر

2008

2018

2018

1986

2013

1983

1984

2007

1988

2007

1980

2010

1979

2007

2013

2012

1983

2014

2011

1990

1985
1981
2007

سنة النشر

سھاد علي شھید التمیمي

عبد الرحمن راغب عبد الرزاق
عادلیة

عالء جابر طراد

ازھار سلمان زامل الزیدي

خالد صبیح فرحان الربیعي

نجاح باقر ابراھیم شبر

محمود محمد محمود داغر

یوبرت یوئیل ایلیا

باقر حسن ھاشم

افتخار علي حسین الدفاعي

سمیرة خالد حایف الحیالي

عبد القادر احمد جاسم

ثامر عباس حسین الشمري

عواطف رزوقي مزعل الدبیسي

دالیا جالل الزھاوي

نصیر ابراھیم ناصر

عبد الكریم عبداهللا المشھداني

عدي صبیح الزم الكعبي

رنا عباس ناجي

سناء سعید زینل

فیاض عبداهللا الفریجي
ھیثم اكرم افرام

حیدر عدنان امیر

المؤلف
الموسمیة في الرقم القیاسي لسعر المستھلك

استخدام اسالیب السیطرة التصادفیة في انموذج االقتصاد
الكلي

استخدام استراتیجیة الترویج في استھداف المستثمرین

استخدام اسلوب التحویل المویجي للمقارنة مع بعض طرائق
تقدیر نماذج االنحدار الالمعلمیة وشبة المعلمیة

استخدام اسلوب الدمج بین السالسل الزمنیة والبیانات
المقطعة لتحلیل سلوك المستھلك ا

استخدام اسلوب القیمة المستحقة في الرقابة على تنفیذ
مشاریع البناء دراسة حالة

استخدام اسلوب المحاكاة للسیطرة على الخزین في صناعة
البطاریات العراقیة

استخدام اسلوب تنسیق الخطط والبرامج االنمائیة في دعم
التعاون االقتصادي بین اقطار

استخدام اسلوب جاكنایف لتقدیر معلمات انموذج انحدار غر
خطي مع تطبیق عملي

استخدام اسلوب عتبات التنمیة الحضریة لقیاس درجة
مالئمة االرض للتوسع الحضري

استخدام اسلوب ماركوف في شبكات بیرت االحتمالیة بین
مع تطبیق عملي

استخدام افضل طرق المعانیة في فحص االنتاج الصناعي مع
تطبیق میداني في معمل النور الذھبي للبطاریات

استخدام االختبارات الالمعلمیة في القیاسات المكررة
المتضمنة قیم المفقودة

استخدام االسالیب ا الحصائیة للسیطرة على الخزین في
المؤسسة العامة للكھرباء

استخدام االسالیب االحصائیة لبیان تاثیر الحرب والحصار
االقتصادي في تجارة العراق الخارجیة

استخدام االسالیب السریعة في السیطرة على عدوى
المستشفیات المكتسبة

استخدام االسالیب الغیر مباشرة لتقدیر عدد الوالدات وبناء
جداول الحیاة في محافظة القادسیة

استخدام االسالیب القیاسیة لتقدیر دوال انتاج صناعة
السمنت في العراق

استخدام االنموذج االحصائي للتنبؤ بالطلب السیاحي
واالیرادات في اتخاذ القرار لتحقیق التنمیة السیاحیة

استخدام البرمجة  الدینامیكیة الضبابیة في السیطرة على
خزین بعض مخازن وزارة التجارة

استخدام البرمجة الخطیة في تحدید تشكیلة االنتاج المثلى
لتحقیق الحد االدنى للكلف ا

استخدام البرمجة الخطیة في تخطیط تصدیر التمور العراقیة
استخدام البرمجة الخطیة في حل مشكلة النقل

استخدام البرمجة الدینامیكیة لحل مشكلة جدولة انتاج متعدد

عنوان االطروحة



االطاریح

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة
جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار النشر

2017

2017

1986

1978

2011

2016

2018
2006

2015

2019

1978

2007

1980

2010

1983
2016

2007

1989

2008

1988

2011

2017

1985

سنة النشر

براء عباس عودة

زھراء علي ھاشم

ایسل حمدي عثمان

اسامة محمود صالح

امجد سامي جوني

ایمان احمد یاسین

نھى ناجي مطلك
غیاث حمید مجید الجبوري

امیر علي عبود

شذى امین كنعان

وفاء كامل ابراھیم طھ

مقتدر تایة حسین الركابي

عبد الحسین حسن حبیب الطائي

زینة معین محمد حسین

صباح حسن خلف
صھباء عبد القادر احمد الصفاوي

صبیحة قاسم ھاشم

عباس لفتة حمودي الخفاجي

نجاة عبد الجبار رجب

حسن رضا النجار

منال اسماعیل خلیل

عال عالء حسین

رائد سالم حسین البناء

المؤلف
لماكنة منفردة لكلفة خزین متغیرة

استخدام التحلیل االحصائي في دراسة االحوال المعیشیة
للنازحین في العراق

استخدام التحلیل االحصائي في دراسة واقع البنى التحتیة
٢٠١٣لالسرة العراقیة لعام 

استخدام التحلیل الشبكي في تخطیط ورقابة المشاریع
االنشائیة

كطریقة fator analysis استخدام التحلیل العاملي
احصائیة في تقییم مشاریع االسكان

استخدام التحلیل العنقودي في تصنیف االسر حسب
٢٠٠٦-٢٠٠٧مستویات المعیشة في العراق للمدة 

استخدام التحلیل العنقودي في تصنیف القرى المنتجة
للمحاصیل الشتویة في العراق

استخدام التحلیل المتناظر لدراسة مستوى انتشار العوق
لتجارب القطاعات غیر الكاملةd - استخدام التصمیم االمثل

المتزنة بنفس المعلمات
استخدام الدوال اللبیة في تحلیل المركبات الرئیسیة للناتج

١٩٩٠-٢٠١١المحلي االجمالي في العراق للسنوات 
استخدام السالسل الزمنیة في دراسة المؤشرات المالیة في

البنك المركزي العراقي
استخدام السالسل العشوائیة في المجاالت الصحیة  مع

دراسة میدانیة في المؤسسة مدسنة
استخدام الشبكة العصبیة االصطناعیة في ضبط الجودة

دراسة حالة في مصفى الدورة
استخدام العلوم االحصائیة في الوصول الى الحلول المثلى

للخزن في المنشاة العامة للن
استخدام العملیات البواسونیة غي المتجانسة مع صفوف
االنتظار في قسم الطوارىء في مستشفى الطفل المركزي
استخدام العینات االحصائیة في رقابة دیوان الرقابة المالیة
استخدام القیمة العادلة في تقییم االصول االحیائیة وتاثیرھا

في تعزیز جودة االبالغ المالي
دراسة تطبیقیة عن/ استخدام المبادالت الدارة المخاطر

مبادالت اسعار الفائدة
استخدام المحاكاة في مقارنة معلمات نموذج اللوجستك

المقدرة بطرق مختلفة
استخدام المحاكاة في مقارنة مقدرات التقلص لمعلمة الشكل

لتوزیع ویبل لبیانات المراقبة
استخدام المصغرات الفلمیة في معالجة الوثائق وتنظیمھا في

وزارة ااالسكان والتعمیر
استخدام المقدرات الحصینة للتحلیل العنقودي مع تطبیق

عملي في مجال الفساد االداري والمالي
استخدام الموارد المائیة في العراق في ظل التحدیات االمن

المائي من منظور ستراتیجي
استخدام النماذج الخطیة في تحلیل البیانات المصنفة مع

عنوان االطروحة



االطاریح

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  
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جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
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دار النشر

2014

1985

2013

1985

2010

2014

2007

2016
2011
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2012

2009

2014
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2017
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1983

2016
2007
2019

1989
1978

2006

2019

سنة النشر

سارة امین عبد الستار امین صالح

فاتن فاروق البدري

فرح فیصل شنیشل الكعبي

رعد فاضل حسن

ھالھ فاضل حسین الحكیم

حسین فاخر كاظم

وسن مكي وھیب مني

ایھاب یاسین ذیاب الكعود النمراوي
تحسین عاصي جاسم الھمیلة

ھادي طالب ابراھیم الطائي

صبیحة مجید شیاع

درید حسین بدر الیاسین

احمد شامار یادكار

ابراھیم حسین سرحان

سیماء فراس كامل

حسین جاسم الفالح

بتول عبد الكریم سلیم باجالن

علي صباح ھادي
ھدى عبد اهللا رشید
سرى عدنان جواد

عوف عبد الرحمن محمد الشیخ ظاھر
ھالل یوسف بطرس

میثم ربیع ھادي الحسناوي

ھدى صبحي عبد

المؤلف
تطبیق على بعض التجارب الزراع

استخدام النماذج الخطیة في تقدیر متوسط سرعة الریاح في
العراق

استخدام النماذج الریاضیة في حل مشاكل نقل البضائع في
القطاع االشتراكي وتطبیقھا عل

لوضع CARMA استخدام النماذج المتزامنة الثنائیة
التنبؤات المستقبلیة دراسة تجریبیة

استخدام النماذج المقیدة لتقدیر دالة انفاق المستھلك في
العراق

استخدام النماذج الموسمیة الخطیة والالخطیة في تنبؤات
انتاج النفط الخام في العراق

استخدام انموذج االنحدار اللوجستك الترتیبي لتقدیر احتمال
االصابة بالتشوھات الجنینیة

استخدام انموذج مصفوفة لیسالي السقاط سكان العراق من
١٩٩٧-٢٠٤٧االناث ودراسة اتجاھات النمو للفترة 

استخدام بعض ادوات الجودة لتحسین الخدمة الصحیة
استخدام بعض ادوات الھندسة المالیة في تحویط المخاطرة

السعریة في اسواق النفط العاملیة
استخدام بعض االسالیب االحصائیة في تخطیط بعض

الجوانب التجارة الخارجیة
استخدام بعض الطرائق المعلمیة والالمعلمیة في تقدیر
وفیات االطفال دون سنة الخامسة من العمر في العراق

استخدام بعض طرائق التمیز الحصینة لتشخیص امراض
سرطان الدم اللوكیمیا

استخدام بعض نماذج االنحدار الذاتي المشروطة بوجود عدم
تجانس التباین بسعر االغالق الیومي

استخدام بیانات التكالیف في تخطیط ورقابة الطاقات
االنتاجیة  للمكائن في المشروعات

استخدام تحلیل التغابیر في تصمیم تجربة القطاعات المنشقة
مع تطبیق عملي

استخدام تحلیل الحساسیة في تخطیط ورقابة االداء المجاري
عن طریق الموازنة التشغیلیة

في دراسة path-analysis استخدام تحلیل المسالك
العوامل االجتماعیة واالقتصادیة المؤ

استخدام تحلیل سلسلة ماركوف في توزیع قوة  العمل
استخدام تصمیم التجارب في تحلیل حساسیة نماذج المحاكاة

استخدام تقنیة الحیود السداسي ودالة تاكو شي لتحسین
العملیات

استخدام تكنولوجیا االتصاالت في المنظمة
استخدام جداول التوافق متعددة االتجاھات في تحلیل البیانات

مع تطبیق میدانیة في مجا
استخدام خیارات مستقبلیات السلع في تحویط المخاطره

السعریة لنفظ الخام
استخدام دالة الممیزة في تصنیف المنشات الصناعیة في
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2012

2019

2016

2016

2018

2011

2013

2012

2007

2014

سنة النشر

اسماء حسین سمیر دیوان

محمد عبد الحسین محمد الغریباوي

حكیم حمود فلیح الساعدي

انتصار كاظم جاسم

طھ حسین علي الزبیدي

عبد الھادي رشغ مراح الحاتم
امجد ھبة اهللا حمزة الكناني

سمیر علي حسین
مروة علي مكلف السوداني

عبد الكاظم محسن كوین

سھام محمد سلمان

عالء عبد الرضا عبد الھادي العاني
محمد مھدي محمد

سھیلة  نجم عبد اهللا السلطاني

كرار خزعل موجر الشموسي

ھالء سعدون شكر

علي احمد حسن الساعدي

نھاد عبد الزھرة علي

احمد عبد العزیز سوادي

فاطمة عبد الرحمن حمید

عالء احسان علي

عباس كول مراد بك مراد الباجالن

اوس صباح غني النعیمي

المؤلف
العراق

استخدام سالسل ماركوف المخفیة في تحلیل البیانات
الحیویة

المربعات الصغرى المتناقضة والتمھید(استخدام طریقة 
المباشر في تقدیر معلمات انموذج في فوریر للسالسل

استخدام قانون بنفورد في كشف ادارة االرباح وانعكاسھ
على جودة التدقیق

استخدام مبدأ القیمة العظمى لدالة االنتروبي في تقریر
التوزیع االحتمالي لمؤشرات بعض نماذج صفوف االنتظا

استخدام مرشح الموجة الصغیرة المتقطعة في تحلیل
AR السلسلة الزمنیة ومقارنتھ مع مرشحات اخرى1

استخدام مستقبلیات مؤشرات االسھم في ادارة المخاطر
استخدام مظروف البیانات في تقویم كفاءة اداء كلیات جامعة

بغداد
استخدام معدل القطع في تحدید المحفظھ االستثماریة المثلى
الحصین لتصمیم عینة لنماذج تقییم -d استخدام معیار امثل

نوعیة المیاه في محطات المعالجة
استخدام مقاییس المخاطرة مع التركیز على النماذج المتندة

الى السناریو في تقییم مخاطرة الموجودات
استخدام موازنة البرامج واالداء لتطویر موازنة المشاریع

االستثماریة
استخدام نظام محاسبة المسؤلیة في الرقابة وتقییم االداء
استخدام نظریة التكالیف المتغیرة في تخطیط السیاسة

السعریة
استخدام نظریة المبادرة المضببة لتحدید االستراتیجیات

المثلى النتاج المشتقات النفطیة في مصفى الدورة
استخدام نظم المعلومات االستراتیجیة في ترشیق ادارة

الموارد البشریة
استخدام نظم المعلومات الجغرافیة في التنبؤ بمحصول

الحنطة في جنوب العراق
استخدام نماذج السالسل الزمنیة الھجینة وغیر الھجینة

للتنبؤ باعداد المسافرین لمطار بغداد الدولي
استخدام نماذج السالسل الزمنیة للتنبؤ باستھالك الطاقة

الكھربائیة
استخدام نماذج القیاس االقتصادي نظریة  االلعاب لتحدید
سیاسات تعظیم الرباح شركتي بیبسي كوال وكوكاكوال

استخدام نماذج تحلیل التدخل في سلسلة انتاج النفط الخام
في العراق

٥استخدام نموذج   C.S  في منح االئتمان للمختبرات الطبیة
نموذج مقترح(الخاصة  )

في تحلیل البقاء مع logisticو cox استخدام نموذجي
تطبیق عملي

استخدام وسائل التمثیل المرئي للمعلومات المحاسبیة
ودورھا في تعزیز ادراك المستخدمین
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2008
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2007
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2019
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2018
1979

2018

2017

2019

2017

2017

2016

1990

2013

2018
2018
2014
2014

2010

2013

سنة النشر
حیدر محسن محمد الخزعلي
غادة مھدي عبد السوداني

یعقوب صفر علي

مصطفى زاھد وارد الجبوري
ھند فؤاد جواد

اثیر عبد الخالق محمد

ذكرى عبد الرحیم خلیل النعیمي

نعمة عباس خضیر

سمیرة یاقو قازو البوتاني

موفق عباس باقر شكارة
احمد حامد حسین سلطان

ایمان عبد خضر

علي تیمول عبد عون الحسناوي
ارزوقي عباس عبد

عثمان ابراھیم احمد الخفاجي

محمد فوزي محمد

نور ناصر رزوقي العباسي

سھیر عبد االمیر محمد علي السعدي

احمد قاسم صیھود

محمد سلمان داود

سالم امان محمد حسین

رضا علي مصطفى

ایاد جابر مظلوم
فضیلة عبد الكریم سالم

علي ھاني محمد
شیماء عدنان عمران

عمر حمید مجید محمد العزي

كریم عطیة كریم

المؤلف
استراتیجیات االستثمار في النفایات الصلبة

استراتیجیات االمن الغذائي وامكانیات تحقیق االكتفاء الذاتي
استراتیجیات التغییر واللغة التنظیمیة وتاثیرھما في اتجاھات

السائح 
استراتیجیات الرقابة المالیة واثرھا في مكافحة الفساد المالي

استراتیجیات المحافظة على المالك التمریضي
استراتیجیات مكافحة الفقر الوطنیة في اطار االھداف

االنمائیة لاللفیة الجدیدة
استراتیجیات مواجھة ارتفاع دوران العمل في المنشات

االقامة واالیواء
استراتیجیة اتخاذ القرار في المؤسسة العامة للصناعات

الھندسیة وعینة من منشاتھا
استراتیجیة اصالح وتطویر ادارة الموارد البشریة في

القطاع الصحي العام
استراتیجیة اعداد الموازنة التعاقدیة لحكومة بغداد المحلیة
استراتیجیة االتصاالت التسویقیة وتاثیرھا في رضا الزبون

استراتیجیة االوبك واالزمة الراھنة الواقع واالفاق
المستقبلیة

استراتیجیة التورید وتاثیرھا في تسویق الخدمات
استراتیجیة المراكز التجاریة ودورھا في ترویج الصادرات

العراقیة
استراتیجیة المسؤولیة االجتماعیة على وفق العالقة
التفاعلیة بین تكنولوجیا المعلومات وادارة المعرفة

استراتیجیة تخطیط الموارد البشریة للتعامل مع الفائض
والعجز

استراتیجیة تقییم اداء العاملین وامكانیة تطویرھا في
الشركة العامة للنقل البحري

استراتیجیة تنویع المنتجات النفطیة وانعكاسھا في االداء
المالي

استراتیجیة توظیف الموارد البشریة وتاثیرھا في االداء
العالي

استراتیجیة كایزن وجودة تكنلوجیا المعلومات واثرھما في
تحسین الخدمات السیاحیة

استراتیجیة مصادر الطاقة البدیلة للنفط واثرھا على السیاسة
النفطیة في العراق

استراتیجیة مقترحة الستثمار تخصیصات العاطلین عن العمل
في مشروعات مساھمة بین القطاعین العام والخاص

استراتیجیة مقترحة الستخدامات میاه الري على مدار السنة
استراتیجیة مقترحة لتطویر مالكات وزارة الكھرباء

استراتیجیة وزارة الصناعة والمعادن ومكانة االبداع فیھا
استراتیجیة وزارة حقوق االنسان في ضوء االعالن العالمي

لحقوق االنسان
استشراق مستقبل التنمیة الزراعیة في العراق في ظل ازمة

الغذاء العالمیة
استطالع مدى وجود استراتیجیة الدارة المعرفة لوزارة
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سنة النشر

رغدة زیاد طارق العبیدي

عبیر عباس ناصر

لینا نضال شوكت

خولة جعفر احمد

اسماء نجم الدین عبد اهللا

عذراء كامل ھرموش المشھداني

بان عالء عبد مجید

زفاء كامل عبداهللا

ولید محمد العیبي

ریسان عبد االمام زعالن

علي عبد الزھرة حسن
سھاد احمد احمد

ابراھیم خلیل ابراھیم

عادل محمد علي كاظم السراي

حیدر مجید حمادي

صفاء نجم عبد علي

زینة ابراھیم حسن

نورس عبد الكریم حسن

اوس عالء عزت

یوسف عادل علي البلداوي

محمد كاظم ھواش

افاق عبد الرھیب حسین محمود

المؤلف
العلوم والتكنلوجیة

استعمال  االنتروبي مع طرائق اخرى في تقدیر دالة بقاء
توزیع  كاما العام للسكان في العراق

استعمال اتحلیل العنقودي لبیان تغییر نمط االنفاق في العراق
1971-2010

استعمال اسالیب التنبؤ االحصائیة في تحلیل قیم الصادرات
النفطیة

استعمال اسالیب السالسل الزمنیة للتنبؤ بالتضخم الشھري
٢٠١٧-٢٠٢١بالعراق للسنوات 

استعمال اسالیب السیطرة النوعیة في بیان جودة المیاة
..العادمة الخارجة

دالتي Mellin وتحویالت Bayes استعمال اسلوب
المعولیة واالتاحیة في حالة وجود بیانات ضبابیة مع تطبیق

عمل
استعمال اسلوب التخصیص متعدد االھداف ولعدة مراحل في

تخطیط الترتیب الداخلي للمصنع
استعمال اسلوب التقویم الذاتي للرقابة الداخلیة لمواجھة

المخاطر
استعمال اسلوب بیرت لتقلیل الكلفة والوقت لمنتجات شركة

الصناعات االلكترونیة
استعمال اسلوب بیز لتقدیر منظومة المعادالت االنیة في

حالة المتغیر الداخلي المصنف ثنائیا
استعمال اسلوب دمج النماذج المرتبطة

استعمال اشجار االنحدار التصنیفیة واالنحدار اللوجستي في
تقدیر انموذج تجمیعي

استعمال االختبارات االحصائیة الالمعلمیة في تحدید اھم
المتغیرات المؤثرة على دوافع الجریمة في العراق

استعمال االسالیب غیر المباشرة في تقدیر الوفیات وبناء
٢٠٠٦-٢٠١جداول الحیاة باالعتماد على بیانات مسحي 

استعمال االسالیب غیر مباشرة في تقدیر معدالت الخصوبة
والوفیات وبناء جداول الحیاة في محافظة میسان

استعمال االنحدار اللوجستي في تحدید االسر غیر االمنة
غذائیا في العراق

استعمال االنحدار المعكوس الشرائحي مع اسالیب اخرى في
اختزال االبعاد

استعمال البرمجة ا لھدفیة الضبابیة في تحدید الكمیات
المثلى لبعض  االدویة في شركة تسویق االدویة

استعمال البرمجة الخطیة الكسریة في تخطیط االنتاج لمصفى
الدورة

استعمال البرمجة الخطیة متعددة االھداف الضبابیة الیجاد
مسار الحرج

استعمال البرمجة الدینامیكیة العشوائیة في تخطیط االنتاج
مع تطبیق في شركة مصافي الوسط

استعمال البرمجة الدینامیكیة والشبكات العصبیة الیجاد
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سنة النشر

زینب عالء حمید

حوراء حسن عطیة

شھد نجم عبداهللا
رائد فاضل محمد

علي محمد حسین علي المبرقع

جمان عمران عیسى

دعاء احمد عبد الرضا الجادري

سارة عادل مظلوم الردیني

ایمان حسن ھادي الزیدي

سھیر عواد ندة

عمر فتاح مجید

علي باسم مجید

احمد جودة ارشید الخماسي

محمد حسنین عبد المنعم عبد الرضا
الحكیم

قصي عصام حمید الزبیدي

معمر شاكر محمود

رند ریاض بھنام یوسف

مالك شوقي عبد اهللا

سیف عدنان سلمان

ھدیل مھدي كاظم الشكرجي

ھدیل حمید شاكر

حسین سعود سالم
علي حمید یوسف السراي

المؤلف
الخزین االمثل لمخازن الشركة العامة للزیوت النبات

استعمال البرمجة الالخطیة في بناء نموذج ریاضي لتخطیط
االنتاج وفق قیود الخصم

استعمال التحلیل االحصائي لدراسة اھم اسباب التلوث
لمناطق االھوار العراقیة

استعمال التحلیل التمییزي في تصنیف درجة التشوه للوالدات
استعمال التحلیل المتناظر المتعدد للمتغیرات المصنفة

المرتبة
استعمال التحلیل الھرمي وبرمجة االھداف الضبابیة في

اتخاذ القرارات
استعمال التحویلیة غیر الخطیة للتنبؤ بكدرة میاة نھر دجلة

في مدینة بغداد
استعمال التكلفة المستھدفة الخضراء والتحلیل المفكك

لتخفیض التكالیف وتحقیق المیزة التنافسیة
استعمال الخوارزمیة الجینیة في تقدیر معلمات االنحدار

اللوجستي الثنائي
استعمال الخوارزمیة المھجنة انجل في حل نماذج حقیبة

الظھر في الشركة العامة للسكك الحدید
استعمال الدوال التمییزیة في تصنیف االراضي الزراعیة

حسب كمیة االحتیاجات المائیة
استعمال السالسل الزمنیة في التنبؤ بالدخل القومي في

١٩٦٨/٢٠١٤العراق بدراسة الفترة 
استعمال السالسل الزمنیة للتنبؤ باالرقام القیاسیة السعار

المستھلك في العراق
استعمال السالسل الزمنیة للتنبؤ باالرقام القیاسیة الیجارات

الدور السكنیة في العراق
استعمال السالسل الزمنیة للتنبؤ بغلة محصول الذرة

الصفراء في محافظة واسط
استعمال السالسل الزمنیة والشبكات العصبیة االصطناعیة

للتنبؤات المستقبلیة لمستوى التضخم في العراق
استعمال الشبكات العصبیة لتقویم المنافذ الحدودیة الكمركیة

العراقیة لتسریع عملیة دخول البضائع
استعمال الطرق البیزیة واالمكان االعظم في تقدیر نماذج

متعددة المستویات
استعمال المجموعات الضبابیة في السیطرة النوعیة على

بعض منتجات الشركة العامة للصناعات الصوفیة
استعمال المجموعات الضبابیة ونماذج بوكس جینكیز في

السالسل الزمنیة
استعمال المحاكاة والبرمجة الخطیة في تخطیط العمل

دراسة تطبیقیة في دیوان الرقابة المالیة(الرقابي  )...
استعمال المركبات الرئیسیة وطرائق اخرى لتقدیر االنحدار

اللوجستي
استعمال المفارنة المرجعیة بالوحدات الحكومیة لتقییم ادائھا

استعمال المقدرات الحصینة الجزائیة لنموذج االنحدار

عنوان االطروحة
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2015
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2014
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2018

2014

2017
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2017
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2013

2017

2019
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2012

2014

2016

2012

2018

سنة النشر

ھناء قاسم محمد

حیدر زحام جبر

احمد شھاب احمد

علي حمدان فیاض

بیان جوامیر مایخان المندالوي

اوس ریاض محمد الدوري

عادل ماجد حسن

زھراء خالد باھض

اكرم جاسم محمد علي

مروة عبد الباسط سعداهللا الردیني

علي سلمان حبیب

یقین خلیل برھان الزبیدي

ھدیل عماد ناصر

حیدر رائد طالب

رسل محمد احمد

عباس احمد علي

محمد عبد الودود محمد
ثائرة نجم عبداهللا االمیر

شیماء ابراھیم خلیل

عدویة حسن یوسف الطائي

حسام احمد محمد

براء زكي حسن السامرائي

المؤلف
الخطي في ظل وجود مشكلتي االبعاد والقیم الشاذة

استعمال انظمة التكالیف في تطویر االداء وتعزیز المیزة
التنافسیة في شركات المقاوالت العامة

استعمال انموذج انحدار بواسون المختلط للبیانات الطولیة
المستمرة في تحلیل صفات دم االغنام

استعمال انموذج تجمیعي عام لمعلمات الشكل والموقع
والقیاس في بناء منحنى نمو معیاري لالطفال في العراق
استعمال انموذج رجل المبیعات الخطي الضبابي متعدد

االھداف في تسریع وتقنین الیة النقل
استعمال بطاقة االداء المتوازن المستدامة في تحسین كفاءة

الموارد
استعمال بعض ادوات االنظمة الرشیقة لتحسین اداء مصرف

الفرع الرئیسي/الرشید 
استعمال بعض اسالیب متعدد المتغیرات االحصائیة في تحلیل

خصائص القدرات البشریة
استعمال بعض اسالیب متعدد المتغیرات في تحلیل البیانات

الصحیة
استعمال بعض التوزیعات الطبیعیة وغیر الطبیعیة لنماذج

ARCH من الدرجات الدنیا
استعمال بعض الطرائق الضبابیة في تحلیل الفقر للمناطق

الریفیة في العراق
استعمال بعض الطرائق الال معلمیة في تقدیر نموذج

االنحدار الذاتي الالخطي بوجود متغیر خارجي
استعمال بعض الطرائق الالمعلمیة وشبھ المعلمیة في تقدیر

دالة التحویل الالخطیة في السالسل الزمنیة
استعمال بعض الطرائق المعلمیة واالمعلمیة لتحلیل التجارب

العاملیة
استعمال بعض تصامیم التجارب العاملیة والعاملیة المتداخلة

بالقیاسات المكررة على مرض الثالسیمیا
استعمال بعض خوارزمیات الذكیة النموذج صیانة وقائیة في

تحسین معولیة المكائن في حالة توزیع داكوم
استعمال بعض طرائق بیز في تقدیر معلمة القیاس ودالة

المعولیة لتوزیع رایلي
استعمال بعض طرائق متعدد المتغیرات في التحلیل الصوري
استعمال بعض نماذج االحتمالیة المنفردة والمركبة المبتورة

لتحدید خصائص التعویضات الصحیة
استعمال بعض نماذج السالسل الزمنیة للتنبؤ باعداد التالمیذ

المقبولین في الصف االول االبتدائي في العراق
استعمال بعض نماذج السالسل الزمنیة للتنبؤ بمحصول الرز

في بعض مناطق الوسط والجنوب
استعمال تحلیل القیمة والھندسة العكسیة في تحسین قیمة

المنتج وتخفیض التكالیف
استعمال تقنیات جدولة العملیات االنتاجیة للفترات الثابتة

والمتعددة في البیئة الضبابیة

عنوان االطروحة
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2017

2010

2019

2015

2017

2017

2017

2016

2019
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2019
2016

2018

2018

2010

2014

2018

2013

2012

2018

2016

سنة النشر
نجاة حمید صخر

ارشد حمید حسن

مھند مجید طالب

ھبة سعد كاظم

حسن عبد الستار ابراھیم البیاتي

انسام عالوي ابراھیم

ابتھال ھاشم رحیم

صابرین حسین كاظم

زینب مجبل ابراھیم

مصطفى محمد علي عبد القادر

اسراء منذر حمدي

علي عباس ھادي

خالد جمال كاظم
علي حسین فلوح

اریج ابراھیم توفیق

اسراء حكمت محمد

زینب عبد الحسین عبد الرزاق

عبیر اسعد داود الساعدي

عباس فاضل كریعة

كفاء علي عیسى ابو رغیف

محمد عدنان جواد

حسام عبد اهللا عیاده العلیاوي

محمد مھدي محمد

المؤلف
استعمال تقنیة التحسین المستمر لتعزیز عوامل النجاح

الكلفة والجودة
استعمال تقنیة الفروق في تقدیر انموذج شبة المعلمي في

ظل مشكلة التعدد الخطي
استعمال تقنیتي التكلفة المستھدفة وادارة الجودة الشاملة

لتحقیق المیزة التنافسیة
استعمال تكالیف الجودة في تطبیق محاسبة المسؤلیة

لتخفیض تكالیف المنتج
استعمال خوارزمیة البحث المتناغم المركبة لحل مسالة

التخصیص التربیعیة مع تطبیق عملي
استعمال خوارزمیة سرب الطیور لحل نماذج صفوف

االنتظار
استعمال خوارزمیة مستعمرة النمل في جدولة مشروع مقید

بقیود الوقت
استعمال دالة انحدار الحرف البى في معالجة مشكلة التعدد

الخطي مع تطبیق عملي
استعمال سالسل ماركوف وشبكات بیز الدینامیكیة الحتساب

معولیة شبكة ماء االعظمیة
استعمال سلسلة القیمة الخضراء في تخفیض التكالیف

وتحسین جودة المنتج
لتحلیل حساسیة النموذج (MEHAR) استعمال طریقة

الخطي الضبابي
استعمال طریقة التحرك الموازي لحل مشاكل التخصیص

الضبابي مع تطبیق عملي
استعمال طریقة التقدیر المشذب الحصین في نموذج االنحدار

استعمال طریقتي انحدار الحرف والمركبات الرئیسیة في
تقدیر معلمات انموذج اللوجستك

استعمال لوحات السیطرة الحصینة متعددة المتغیرات في
السیطرة الوعیة على االنتاج

استعمال لوحات السیطرة النوعیة والتحلیل العنقودي لبعض
االمراض االنتقالیة

استعمال مبارات التطور التعاونیة المقابلة في تحدید نقاط
الجذب للمجتمعات مع تطبیق عملي

استعمال نشر وظیفة الجودة في تطویر تصمیم المنتوج
بالتطبیق على منتوج الزاھي في الشركة العامة لصناعة
استعمال نظریة الحیود السداسیة في تقییم جودة المنتج

النھائي
استعمال نظریة القرار في اختیار المشروعات الصغیرة

والمتوسطة
استعمال نظریة المباراة الضبابیة في تحدید االستراتیجیة

المثلى لشبكات الھاتف النقال
استعمال نظریة صفوف االنتظار ذات االسبقیة في ظل البیئة

الضبابیة
استعمال نظریة صفوف االنتظار والمحاكاة لتقویم االداء في
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2014

2014

2018

2016

2019
2014
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2017
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1989

1983

2007

2014

1980
2010

2007

2011

2014

2013

2012

1979

2018

2007
2011

سنة النشر

امیر جواد كاظم المساري

سوسن قاسم ھادي

سوزان كنعان علوان

رباب علي عبد الرحمن السھیل

ھالة قاسم عبداهللا
زانا نجم عبد اهللا

مرتضى عسكر مردان

حاتم كریم بلحاوي القریشي

امل جواد كاظم تركي
صالح فاتح صالح

نجاة عبد الجبار رجب الشمري

حسین محسن علي االسدي

اسماء جاسم محمد

سیف راضي محي الناصر

عبد الحسین فالح السبع
مھا عبد الستار عبد الجبار السامرائي

اسیل محمود شاكر السھیل

ندى احمد امین

یاسر حسن نمر

وفاء جعفر حسین الوندي

میادة مھدي صالح الحمیري

ضویة سلمان حسن

مریم محیبس حمید الساعدي

سالم جاسم محمد الساعدي
عصام عبد الخضر سعود

المؤلف
مستشفى الیرموك التعلیمي

استعمال نظم الھندسة المتزامنة في تحسین فاعلیة الصیانة
االنتاجیة الشاملة

استعمال نماذج  االنحدار الحیزي لتحلیل نسب الفقر في
٢٠١٢اقضیة العراق للعام 

استعمال نماذج السالسل الزمنیة في دراسة تقلبات اسعار
االسھم

استعمال نماذج بوكس وجینكز للتنبؤ بكمیة االنتاج لبعض
المنتجات النباتیة والحیوانیة

استعمال نماذج بوكس وجینكیز للتنبؤ بالوافع المائي للعراق
استعمال نماذج صفوف االنتظار متعددة المراحل مع التطبیق

في مطار السلیمانیة الدولي
استعمال نماذج ماركوف المخفیة في تمییز معدالت التضخم

االقتصادي في العراق
استعمال نموذج قیاسي بالطلب العالمي للنفط الخام في ظل

االزمات
استعماالت الھندسة البشریة في التحسین المستمر

دراسة مقارنة"استقالة الموظف العام في العراق  "
استقصاء استخدام التوزیعات االحتمالیة ذات االربع معلمات

في مشاكل السیطرة على الخز
استقاللیة وفاعلیة اجھزة الرقابة العلیا وافاق تطورھا في

العراق
استالب الموارد في ظل العولمة والیات تصحیحة في اقتصاد

اسالمي
استھداف سعر الفائدة واثره في االستقرار النقدي في العراق

١٩٩٠/٢٠١١للمدة 
اسس توزیع المصارف المشتركة للمواد والسلع المخزنیة

اسس علمیة متفرقة لحساب الدخل السیاحي واثره في الدخل
القومي العراقي

اسقاط السكان والقوى العاملة في محافظة نینوى للفترة
١٩٩٧حسب التعداد العام للسكان عام  (1997-2027)
-اسقاطات اقوى العاملة التعلیم والصحة للتركیب العربي

١٩٩٧-٢٠١٧النوعي لسكان العراق 
اسلوب اختیار الفریضة الضبابیة المتعلقة بالنسب وتوظیفھا

في المجاالت
اسلوب التوقع البیزي لتقدیر معدل الفشل بوجود بیانات

مراقبة من النوع االول مع تطبیق عملي
اسلوب تحدید التكالیف على اساس االنشطة ودوره في تقییم

مشروعات قطاع المقاوالت
اسلوب تحویل البیانات النوعیة الى كمیة في التجارب

الحیاتیة
اسھامات العاملین على وفق التمكین التنظیمي واثرھما في

تحقیق الذات
اشتراك توزیعي ویبل وتكوین توزیع الباي ویبل

اصالح  الموازنة العامة وعالقتھا بالتنمیة المستدامة

عنوان االطروحة
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سنة النشر
ھبة ھذال خلیل

جوان جاسم خضیر
امل محمد سلمان التمیمي

عبدالھادي سلمان صالح الحسیني

سامي طھ یاسین القیسي

عماد محمد كندوري

صالح ھادي محمد الخالدي

حكمت موسى سلمان
قحطان خیر اهللا عذاب

میادة علي كاظم

میسم رحیم عوفي السوداني

ومیض حمدي الشالل

محمد سلمان داود

زینب كامل كاظم الدفاعي
احمد شاكر محمود

ایمان محمد خلف
مھا عبد الكریم حمود طریخم الراوي

احمد كریم جاسم

زینب ابو علي خلف الحسني

احمد مزاحم ھادي الربیعي

زینب عباس حمیدي

ایناس جواد حسین العكایشي

لیث خلیل ابراھیم

باسم حاكم كاظم العابدي

خدیجة جمعة مطر الزویني

المؤلف
اضطراب المیزان التجاري الزراعي للمحاصیل الحقلیة

وتاثیره على االكتفاء الذاتي
اطار مفتوح العداد التقاریر المالیة المرحلیة ومراجعتھا
اطار مقترح النشطة التدقیق االجتماعي ودوره في قیاس

االداء
اطار مقترح لتطویر النظام المحاسبي الحكومي في العراق

على النظام االتحادي
اطار مقترح لالبالغ المالي عن تقلبات القیمة العادلة لمحافظ

االوراق المالیة في صنادیق االستثمار
اطار مقترح للحد من استخدام مرونة المعاییر المحاسبیة

الدولیة في ممارسات ادارة االرباح
اطار مقترح للمحاسبة القضائیة ودورھا في اكتشاف عملیات

االحتیال المالي
اطاعة االوامر العلیا واثرھا في المسؤولیة الجزائیة

اعادة اختراع الحكومة اتجاھات وامكانیات االدارات العلیا
والوسطى

اعادة الھیكلة التنظیمیة لعمل المحاكم االداریة في مجلس
الدولة

اعادة الھیكلة لوزارة العمل والشؤون االجتماعیة في ضوء
قانون نقل الصالحیات

اعادة الھیكلة لوزراة الشباب والریاضة في ضوء قانون نقل
الصالحیات

اعادة تاھیل تخطیط انشطة االثریة في مدینة بابل التاریخیة
واثرھما في حركة التدفق السیاحي

اعادة تصمیم الخدمة لتطبیق مدخل االنتاج الرشید
اعادة تصمیم الوظائف في شعبة خدمات نقل الدم لدائرة

الرصافة/ صحة بغداد
اعادة تنظیم الشركة العامة للمعدات الھندسیة الثقیلة

اعادة جدولة عملیات االنتاج باستعمال خوارزمیة النحل
اعادة ھندسة الخدمة الضریبیة على وفق متطلبات الحكومة

االلكترونیة
اعادة ھندسة العملیات االداریة في ضوء التوجھ

االستراتیجي
اعادة ھندسة العملیة التعلیمیة الطبیة على وفق معاییر

االعتماد الدولي
اعادة ھندسة النظام المحاسبي الموحد للمصارف على وفق

متطلبات معیار االبالغ المالي الدولي
اعادة ھندسة عملیات االعمال دراسة استطالعیة في

الرصافة/ مستشفیات دائرة صحة بغداد
اعادة ھندسة عملیة االعمال وتطویر الجاھزیة التنظیمیة

لتحسین الكفاءة التشغیلیة
اعادة ھندسة مسار العملیات وتاثیر ابعادھا في تعزیز االداء

المؤسسي
اعادة ھندسة نظم المعلومات المحاسبیة في الوحدات

عنوان االطروحة
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2016

2019

2017
2018
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2009
2013

2010

1979
2014
2010

1985
1983
1978
1978
2007

2005
2017
2016
2014

2014

2016

2017

2010

2018
2014

2008

سنة النشر

جنان مكي فرھود السعیدي

نادیة محمد عبد اهللا الجبوري

بھاء نعمة ھاكم العلوي

امیر فاضل عبد الرحمن
محمد ابراھیم محمود

فراس صدام عبد

حسام علي محبیس
حیدر جاسم حمزة الخفاجي

حسنین حمید مجید العبیدي

رعد عبد اهللا عیدان
فاطمة محسن محمد

نادیة مھدي عبد القادر الربیعي

عبد الرزاق جاسم حسون
فرادي  احمد

فیصل صالح الفالحي
مثال مرھون مبارك

برھان عثمان حسین البرزنجي

بشار محمد خلیل
عامر داود كصاي الشمري

عمار یاسر كطان
سجاد مھدي عباس الغرباوي

عباس فاضل عبد االمیر العكیلي

منى جبار محمد

روىء احمد جاسم الجنابي

انوار عباس ھادي الھنداوي

سكنة سوادي وادي
حسام ھاني حمید

بھاء حسین محمد الحمداني

المؤلف
االقتصادیة اساسا لتطبیق الذكاء االقتصادي

 الفقرة٢١اعادة ھیكلة االدارات المحلیة وفقا لقانون 
الخاصة بمنح الصالحیات

اعادة ھیكلة انشطة المركز الوطني للتطویر االداري وتقنیة
المعلومات

اعتماد ادارة المعرفة في الوقت المحدد الختیار استراتیجیات
ادارة االزمات

اعتماد اسالیب التدریب الذكیة لتحسین اداء المراسم
committee of sponsring اعتماد اطار

organization للرقابة الداخلیة في الحد من ظاھرة
غسیل االموال

اعتماد دالة في تحدید فترة الصیانة الوقائیة الدوریة غیر
التامة المثلى في شركة مصافي الوسط

اعتماد معاییر الجوائز الدولیة للجودة لتحقیق االداء المتمیز
اعداد الموازنة االستثماریة للدولة واقرارھا ما بین توجھات

التخطیط االستراتیجي والمتغیرات االقتصادیة
اعداد الموازنة النقدیة على اساس االنشطة لتحقیق التوازن

بین السیولة واالستثمارات
اعداد وتقییم المشاریع الصناعیة العامة في العراق

اقتصاد السوق واثاره على البیئة والموارد
اقتصاد المعرفة والتنمیة البشریة في الدول العربیة للمدة من

دراسة مقارنة لعددمن الدول العربي 1990/2008
اقتصادیات الغاز الطبیعي في العراق

اقتصادیات سوق الغاز والجزائري الواقع واالفاق
اقتصادیات صناعة السكر في العراق وافاق تطورھا

االئتمان االستھالكي
االبتكارات الحدیثة في انظمة المدفوعات وتاثیرھا في

استقرار السیاسة النقدیة
االبداع التقني واثره في تحقیق المیزة التنافسیة

االبداع التنظیمي واثره في ھندسة العملیات السیاحیة
االبداع الریادي واثره في اتخاذ القرارات االستراتیجیة

االبالغ المالي عن الحصص في المشاریع المشتركة على
وفق المعاییر الدولیة للمحاسبة

االبالغ المالي عن المشتقات المالیة للتحوط من مخاطر
السوق على وفق المعاییر المحاسبیة الدولیة

االبالغ المالي عن راس المال الفكري وانعكاساتھ على
قرارات االستثمار في الوحدات االقتصادیة العراقیة

االبالغ المالي في الوقت الحقیقي ودوره في ترشید قرارات
االستثمار وتوزیع االرباح في قطاع المصارف

االبالغ المالي لسلسلة تجھیز تقاریر الشركات العراقیة
xbrباستخدام

االبالغ المتكامل ودوره في تعزیز قرارات االستثمار
االبالغ عن المخاطر في ظل المدخل االخالقي وانعكاساتھ

على الممارسة المحاسبیة في البیئة العراقیة
االتجاھات الحدیثة للمحاسبة االداریة الشاملة

عنوان االطروحة
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دار النشر
2010

1978
2019

2018

2006

2011

2008

1985
1986

2018

2008

2015
1984

2012
2018
2014
2014

2014

1979

2004

1987

1979

1985

2007

2018

2017

سنة النشر
عماد غفوري عبود النجار

صائب احمد ابراھیم
براق حسین محي

محمد فاروق عبد الرزاق

سناء حسن حلو العبیدي

قصي عبد الفتاح رؤوف

سلیمة ھاشم جارهللا

محمد فالح حرج
سعد مساعد یعقوب

ثائر مزھر غانم

فاضل جواد دھش

باسم عبد الھادي حسن
عبد الكریم فرحان خلف

سماء علي عبد الحسین الزبیدي
تغرید عامر محمود

محمد مصطفى زیدان خلف
خلدون حیدر سلطان

زینب محمود عبد الحسن العبودي

تغرید جلیل ایوب سرسم

محمد موسى خلیل العالیا

سیروان كریم عیسى

ایفون فتوح سعید

ھادي نعمان الھیتي

ایمان عامر حمید سعید الدھان

اقدس احمد حسن علي

اسرار عبد الزھرة علي

المؤلف
االتجاھات المعاصرة لالبالغ المالي على وفق تقنیات تقویم

االداء
االتجاھات الوالدیة وعالقتھا بالقدرات االبتكاریة

االتساق بین الضرائب الكمركیة وسعر الصرف وانعكاساتھا
على المیزان التجاري في العراق

االتصاالت التسویقیة المتكاملة وتاثیرھا في تنشیط االداء
التسویقي

االتصاالت التسویقیة ودورھا في تقریر مكانة المصرف في
ذھنیة الزبون

دراسة(االثار االجتماعیة واالقتصادیة للفقر في العراق 
(مقارنة

االثار االقتصادیة للھجرة الدولیة للعمل مع التركیز على
البلدان عربیة مختارة

االثار االقلیمیة لمجمع دیالى الصناعي
االثار التنمویة لصناعة االلمنیوم والصناعات المرتبطة بھا

على اقلیم ذي قار اقتصادي
االثار المترتبة لعزوف الطلبة عن االلتحاف بالتعلیم المھني

٢٠٠٣في العراق بعد عام 
االثار المحتملة النضمام العراق الى منظمة التجارة العالمیة

في القطاع الزراعي
٢٠٠٣االثار النقدیة لفلسیاسة المالیة في العراق بعد عام 

االثارالمتوقفھ لمشروع صناعة السیارات في حمام العلیل
على المحیط االقلیمي

االثر االستراتیجي للتوزیع في والء الزبون
االثراء التسویقي واثره ف متطلبات تقدیم الخدمات الفندقیة
االجراءات التشغیلیة المعیاریة ودورھا في تطویر االداء

االجراءات وااللیات الالزمة لتصویب اتجاھات االداء
لالستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد

االحتراق النفسي وارتباطھ بضغوط العمل واالداء الوظیفي
للعاملین في مھنة التمریض

االحتفاظ والمسوؤلیة في اعمال اعادة التامین الصادرة
وتطبیق ذلك في شركة التامین ال

االحتالل الھیكلیة في االقتصادات العربیة ومدى معالجتھا
بالتنمیة التكاملیة

االحتیاطات والتخصیصات دراسة محلیة في عینة من
منشات القطاع االشتراكي وشركات القطا

االحصاء في اعادة التامین  دراسة عملیة في شركة اعادة
التامین العراقیة

االحوال االجتماعیة لجماعة الغجر في الحي الجدید في ابي
غریب

االختیار االستراتیجي لتوجھ ادارة الموارد البشریة نحو
العالمیة واثره في الفاعلیة التنظیمیة

االداء االستراتیجي على وفق العالقة بین المسوؤلیة
ISO-26000المجتمعیة في ظل المواصفة

االداء الریادي للمنظمة على وفق االدارة الخضراء للموارد

عنوان االطروحة
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2017
2019

2018

1981

1981

2017

2016
1979

1990
2016

2016
2016

2014
2011

2016

1983

2013

1980
2018

2008
2006
2007
2007

2008

1983

2016

2009

سنة النشر

وسن عباس جلوب الربیعي
حنین عامر نعمة حداد

زینب عبد االمیر نعمھ الجزائري

فاضل محمد ورد

مصطفى محمد صدیق

حیدر جبار حسین الربیعي

شھد رعد سبتي
حازم منصور كوركیس عربو

لیث عبد االحد موسى
ابتھال جبار محمد الالمي

سرمد كامل عبد علي الخفاجي
امال حسن علوان

زینب احمد محمد
اثیر عباس عبادي

وائل عذب حاجم العمیري

سمیر عبد الجبار عبد الوھاب

احمد غازي مھدي

عبد االمیر عبد الحسین شیاع
نادیة لطفي جبر

علي حسن زایر محمد
نغم حسین نعمھ
نھاد عباس محمد

احمد عبد الوھاب داود ال یحیى

احمد سعد

شاكر محمود شھاب الحوالة

حوراء عبد الرزاق عبد الوھاب

احمد رحیم موسى

المؤلف
البشریة

االدارة االلكترونیة وتاثیرھا في تحقیق النجاح االستراتیجي
االدارة الستراتیجیة للتكالیف بین الترشید والتخفیض لتحقیق

میزة قیادة الكلفة
االدارة اللمركزیة واثرھا في توفیر الخدمات المجتمعیة في

محافظة میسان
االدارة المالیة للضرائب العقاریة نموذج مدیریة ضریبة

عقار محافظة النجف
االدارة المالیة لمدیریة ضریبة الدخل العامة نموذج مدیریة

ضریبة دخل نینوى
االدارة المحلیة ودورھا في تعزیز التنمیة المستدامة دراسة

حالة
االدارة المحلیة ودورھا في تقدیم الخدمات المجتمعیة

االدماج في التجارب الزراعیة العاملیة ومدى تاثیره على
ضبط النتائج

االرباح الراسمالیة ومدى خضوعھا للضریبة
االرتقاء بادارة النزوح الداخلي في ظل الطوارئ واالزمات

في وزارة الھجرة والمھجرین
االرتقاء بثقافة الطفل وفقا لمدخل التغییر االستراتیجي
االرتقاء بواقع اعمال الشركة العامة لالسواق المركزیة

العراقیة
االزمات المالیة واثرھا تمویل الموازنة العامة في العراق
االزمات في االسواق المالیة وانعكاساتھا في االتتقصدات

العربیة مع اشارة خاصة لالقتصاد العراقي
االسالیب االداریة لحمایة المال العام والحد من الفساد المالي

واالداري
االسالیب العلمیة في ابجاد السیاسة المثلى في نظام السیطرة

على قطع الغیار االستبدا
االسبقیات التنافسیة الستراتیجیة العملیات واثرھا في االداء

المنظمي باستعمال بطاقة الدرجات المتوازنة
االسبقیة في صفوف االنتظار على مراكز الكلیة االصطناعیة

االستثما البشري ومتطلبات سوق العمل في ضوء واقع
التعلیم الجامعي

االستثمار االجنبي المباشر في ظل التحول القتصاد السوق
االستثمار االجنبي المباشر في ظل نظریات االعمال الدولیة

االستثمار االجنبي المباشر واثره على البلدان النامیة
/ االستثمار االجنبي المحفظي والقیمة المعرضة للمخاطر

دراسة تطبیقیة في االسواق الناشئھ في اوربا
االستثمار االجنبي واثره على التطبیقات المحاسبیة في

العراق
االستثمار الزراعي وفعالیتھ في تنمیة االقتصاد الریفي

العراقي مع اشارة خاصة بعد سن
االستثمار السیاحي وانعكاساتھ على التنمیة مع اشارة الى

العراق
االستثمار النفطي في منظمة االقطار العربیة المصدرة

عنوان االطروحة
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دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  
دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

الجامعة المستنصریة

الجامعة المستنصریة
الجامعة المستنصریة

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
الجامعة المستنصریة

دار كنوز المعرفة العلمیة
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

دار النشر

2008

2015

2017

2018

1978

2014

2015

2016
1978

1979

1979

1981

1986

1986

2016

2017
2009

2010

2008

2017
2018

1985
2007

2007

سنة النشر

عقیل حمید جابر الحلو

حنین خالد صالح احمد البازي

امتثال اسعد اسماعیل عبود

یوسف زھیر منصور

صالح عبد الرضا رشید

عراك عبود عمیر الدلیمي

محمد عیدان باني الخزرجي

عبد اهللا باسم جاسم
عبید محل فریح

شابا عیسى ھرمز

شابا عیسى ھرمز

منتھى احمد سعید

قیس علي عبد الحسین

نبیل مسلم عبد الصاحب

شیماء صالح سیفي

صباح نوري عبود الخزار
عبد الرحیم مكطوف حمد ال شدود

الطائي
حاتم كریم بلحاوي القریشي

محمد سھیل محمد عباس

احمد عزیز حمدوش العیساوي
حیدر عبد االمیر نعمة الغریباوي

رشید حمید علي نصار
صفوان قصي عبد الحلیم

بشرى نجم عبد اهللا المشھداني

المؤلف
مع اشاره للعراق  oapec للبترول

االستثمار بالمورد البشري وعالقتھ بالتشغیل والبطالھ في
البالد النامیة

االستثمار في تكنولوجیا المعلومات ودوره التفاعلي في
العالقة بین القیمة المضافة لراس المال الفكري واال

االستثمار في راس المال البشري وانعكاساتھ على التنمیة
٢٠٠٣-٢٠١٤البشریة المستدامة في العراق للمدة 

االستخبارات االستراتیجیة ودورھا في تحقیق المیزة
التنافسیة

االستخدام االداري لتحلیل العالقة بین التكالیف والحجم
واالرباح

االستراتیجیات التنافسیة العامة بین ادارة المخاطر وعوامل
النجاح الحاسمة

االستراتیجیات التنافسیة ودورھا في الخیار التسویقي
للمنظمة دراسة تحلیلیة في شركة بغداد للمشروبات الغا

االستراتیجیة المثلى الدارة المخزون الضبابي
االستغالل المالي للوحدات الخدمیة غیر الھادفة الى تحقیق

الربح واثره على االدارة
االستفادة من دراسات الجدوى االقتصادیة الغراض الرقابة

والتدقیق
االستفادة من دراسات الجدوى االقتصادیة الغراض الرقابة

والتدقیق
االسس المعتمدة في اتخاذ قرارات االستثمار في المصارف

التجاریة
االسعار والسیاسة السعریة في القطاع التجاري االشتراكي

مع تطبیق في المنشاة العامة
االشتراكات المتحققة للمؤسسة العامة للتقاعد والضمان

االجتماعي للعمال وتحقیقھا وجب
االصالح االداري وانعكاساتھ على تحسین كفاءة اداء

الموظفین
االصالح االداري ودوره في تبسیط االجراءات

االصالح االقتصاد في العراق

االصالح االقتصادي في العراق في اطار اتفاقیة المساندة
SBA ع صندوق النقد الدولي

االصالح االقتصادي واثره في جذب االستثمار االجنبي
المباشر الى مصر

االصالح الحكومي ودوره في تطویر نظم االدارة المحلیة
االصالح الضریبي وانعكاساتھ على فاعلیة التجارة الخارجیة

في العراق
االطار القانوني لوظائف نقابات العمال في العراق

االطار المفاھیمي المحاسبي الدولي وانعكاساتھ على المعاییر
المحاسبیة الدولیة

دراسة تطبیقیة/ االطار المقترح لحوكمة الشركات المساھمة 

عنوان االطروحة



االطاریح

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة
جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة

الجامعة المستنصریة

الجامعة المستنصریة
دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة
الجامعة المستنصریة

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

الجامعة المستنصریة

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
دار كنوز المعرفة العلمیة

دار النشر

2013

2018
2017

2017

2010
2011
2015

2009

2017

2008

1990
2014
1984
1989
2015

2006
1987

1985
2009

1979

2013

1978

2019

2007

2007

2017
1978

سنة النشر

احمد محمد داود

ھند نعیم حوشي
نوره نھاد عبودي

شاكر نعمة حرز العالق

سحراء انور حسین
احمد عدنان غناوي

شیماء فاضل محمد الزبیدي

بشرى فاضل خضیر

وسام قاسم لفتھ الفرطوسي

بشرى عاشوراء حاجم

حمید عالوي حسب
محمود اسماعیل كردي الھیتي

جابر مھنا شبل
سعد عبداهللا مصطفى عاصم

خالد قحطان عبود

بثینة حبیب سلمان الشریفي
احمد مھدي علي

الھام سلیمان یوسف
صادق جعفر غیاض الجیزاني

ثامر یاسر البكري

ختام غیاض عنبر

محمد شكیر محمود

علي حسین محمد كاظم

زیاد طارق خلیل

رنا ناصر صبر الطائي

لمى قیس رؤوف الزبیدي
محمد ضیاء یونس االشقر

المؤلف
.....في عینة من الشركات المدرجة في سوق العراق

االظھار المادي للخدمات الصحیة ودوره في تحقیق رضا
الزیون

االظھار المادي للخدمة الصحیة وتاثیره في جذب الزبون
االعتمادات المستندیة ودورھا في تنظیم االستیرادات وفقا

لمتطلبات التنمیة االقتصادیة في العراق
االعالم المرئي في سلوك السائح في االمكان الترفیھیة

لمدینة بغداد
االغتراب وعالقتة بااللتزام التنظیمي

االغراق واثره على القطاعات السلعیة في االقتصاد العراقي
االفاق المستقبلیة لموازنة العراق االتحادیة في ظل تنویع

مصادر الدخل
االفصاح عن المعلومات المحاسبیة ودورھا في حوكمة

الشركات والیاتھا الداخلیة
االقتصاد الرقمي واثره في تطویر صناعة السیاحة بالشركات

المتوسطة والصغیرة
االقتصادات النامیة بین االزمات المالیة وتحدیات االصالح

االقتصادي
االقلیمیة كمعیار للخضوع للضریبة

االلتزام التنظیمي وعالقتھ بانضباط االطباء
االلتزام بالمحافظة على سر المھنة

االمن الغذائي العربي في مجال القمح
االمن الغذائي في العراق وافاقھ المستقبلیة في ظل

المتغیرات االقتصادیة المحلیة والدولیة
االمن المائي وتاثیره في التنمیة الزراعیة  في العراق

االندثار دراسة محاسبیة وتطبیقیة في المنشاة العامة للغزل
بغداد- والنسیج الصوفي 

االندثار في اطار تغیر االسعار
دراسة في تقییم/ االندماج المصرفي في البلدان العریة 

االداء المصرفي
االنشطة التسویقیة تكالیفھا واثرھا على الربحیة في شركة

المخازن العراقیة
االنفاق االستثماري ودوره في نمو ناتج منشأت الصناعة

م(٢٠٠٠-٢٠١٠) التحویلیة العامة في العراق للمدة 
١٩٥٣االنفاق الزراعي واثره في التنمیة االقتصادیة  -

1974
االنفاق العسكري بین كفاءة تخصیص الموارد كلفة الفرصة

البدیلة في العراق
االنماط السلوكیة للمدراء واثرھا في معاییر قیاس اداء

دراسة استطالعیة/ العاملین 
االنماط القیادیة والثقة التنظیمیة واثرھا في تحقیق االلتزام

التنظیمي
االنماط القیادیة ودورھا في راس المال الفكري

االھداف االقتصادیة واالجتماعیة لضریبة الدخل في العراق
٥٨-١٩٧٧للفترة 

عنوان االطروحة



االطاریح

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة
جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

الجامعة المستنصریة
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة
جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  
دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

الجامعة المستنصریة
دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار النشر
1986

1986

1978

1979
2018
2016

2007

2019
2010

2017
2016
1990

2015

2018
2016

2017

2018

1979

2017
1990

1980

2017

1983

2017
1983

1985

1982

سنة النشر
طالب محمود جاسم

جمال طاھر ابراھیم المھمداني

موسى عبد الرزاق موسى

تقي حسن شبیب
عالء ارحیم  حمود العیساوي

محمود عبد الوھاب حسن العبدلي

اشراق احسان یوسف نبعھ

نور صباح محمد رضا الخلف
ایاد كاظم عیدان الطائي

بسمة مؤید رشید
سبأ رافع نعمان البیاتي

سعد رشید جاسم

محمد یوسف عباس الجبوري

عامر شبل زیا بولص
حمید خضیر جاسم الیساري

حافظ عبد االمیر امین

ھدى سالم مظلوم جاسم الساعدي

كریم یونس كاظم

رشا فاخر عبد الحسن
سعاد عبد الحسن جواد الزبیدي

سامي ذیاب

ھدى ھاشم نور

محمد خزام ابراھیم الشیخ حمد

معد عدنان زمیزم الربیعي
عبد الباقي عبد الجبار امین الحیدري

ابراھیم اسماعیل ابراھیم الطائي

بوخمخم عبد الفتاح

المؤلف
االقتصادیة للصناعات الریفیة في-االھمیة االجتماعیة 

تخطیط التنمیة الریفیة المتكام
في تخطیط"التعاون"االھمیة النسبیة للنظم المؤسیسة 

منطقة الدراسة-التنمیة الریفیة 
االیرادات النفطیة ودورھا في تمویل االنفاق الحكومي في

العراق
البحث المالي في منشات القطاع االشتراكي

البراعة التنظیمیة انعكاسھا على االداء
البرامج التدریبیة ودورھا في تحقیق متطلبات وثیقة

استراتیجیة االصالح االداري
البعد االخالقي للمحاسبین االداریین وانعكاساتھ على

دراسة میدانیة: االسالیب الحدیثة 
البعد االستراتیجي الدارة المخاطر في المشاریع االنشائیة

البیئة االستثماریة الزراعیة ودورھا في جذب االستثمار في
العراق

البیئة االستثماریة على وفق مؤشر ممارسة االعمال
البیئة الداخلیة للمنظمة وتاثیرھا في االسبقیات التنافسیة
البیانات والحسابات الختامیة لشركات القطاع الخاص وفق

قانون الشركات
التاثیر التداؤبي لمكونات رأس المال الفكري في االبداع

التكنولوجي
التاثیرات االقتصادیة للعالقة بین الحكومة والبنك المركزي

التاثیرات البیئیة والمالیة لمعالجة النفایات الصلبة وانعكاسھا
على التنمیة المستدامة

التاثیرات التنمویة لمصادر التمویل في االقتصاد العراقي
٢٠٠٤-٢٠١٣للمدة 

التاثیرات المتوقعة لفرض ضرائب التلوث على شركات النفط
االجنبیة

التامین الجماعي على الحیاة مع دراسة تطبیقیة للسوق
العراقیة

التاھیل السیاحي لمواقع التراث العالمي في العراق
التبادل التجاري بین دول مجلس التعاون لدول الخلیج

١٩٧٥-١٩٨٦العربیة 
التبویب والترمیز مع دراسة تطبیقیة في المنشاة العامة

للزیوت النبایتة
التجارة الخارجیة للعراق مع بعض الدول المجاورة وتاثیرھا

١٩٩٠-٢٠١٣على الناتج االجمالي للمدة 
للفترة(التجارة الخارجیة واثرھا في تنمیة االقتصاد الكویتي 

1970-1981)
التجدید التنظیمي وتاثیره في تحسین االداء الرقابي

اقتصادیة-التجدید الحضري لقلعة اربیل دراسة اجتماعیة
وعمرانیة

التجدید الحضري لمنطقة االعظمیة دراسة اجتماعیة
اقتصادیة منطقة الدراسة محلة الشیوخ

التجربة الجزائریة في تطبیق نظام االدارة المحلیة

عنوان االطروحة



االطاریح

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

الجامعة المستنصریة
جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

دار النشر
2013

2011

2013
2017
2017

2014

2007

2016

2018

2017

2017

2017

2013

2017

2017

2018

2013
2019

2007

2017

2011

2017

2006

2009

سنة النشر
لیث تركي خضیر

حافظ عبد االمیر امین

ایمان نضال زغیر السراج
یاسمین ھالل ادریس
افیاء رحیم خضیر

عمر محي محسن الرمضان

حال كاظم عبید الصبیحاوي

قاسم محمد صاحب

انس میسر فتاح الحیالي

زینب سفاح عبد احمد حبة

زھراء محمد عبدالحسن

رنده كاظم عبد الرزاق الصفار

محمد ثجیل مزبان

عبیر عبد الھادي محمد

ھدیل  خضیر عباس

شیماء عبد الكریم محي الدین

مثنى عبد المجید حمید
زمن محسن حمد عبد اهللا

علي قاسم حسن العبیدي

اریج مھدي صالح العبیدي

حمید سالم غیاض الكعبي

ضیاء حسن حمیدي

عدي ابراھیم عباس

باسم شلبیة مسلم

المؤلف
التحالف االستراتیجي في المؤسسات العامة العراقیة دراسة

اختباریة ما بین وزارتي الزراعة والموارد المائي
التحدیات البیئیة وانعكاساتھا على مسار التنمیة المستدامة

١٩٩٠-٢٠١٠في العراق للمدة  
التحدیات التنظیمیة واثرھا في الطقوس المنظمیة

التحریر المالي ودوره المصرفیة في العراق
التحلیل االحصائي الستبانھ ضمان الجودة لطلبة جامعة ذي

قار
التحلیل االحصائي الھم العوامل المؤثرة على الوالدات

 في العراق٢٠١٢المشوھة لعام 
التحلیل االحصائي لتجارب القیاسات المكررة للبیانات

المصنفة
التحلیل االحصائي لفقر االطفال وفقا لبیانات المسح

٢٠١٢االجتماعي واالقتصادي لالسرة لسنة 
التحلیل االحصائي للعوامل المؤثرة بتقزم االطفال دون سن

٢٠١٦الخامسة في العراق لسنة 
التحلیل االحصائي للعوامل المؤثرة على الزواج المبكر في

العراق
التحلیل االحصائي للعوامل المؤثرة على تكوین دخل االسرة

في الحضر ةالریف
التحلیل االحصائي لمسببات االصابة بمرض االسھال لالطفال

٢٠١٦دون الخمس سنوات في العراق لسنة 
التحلیل االحصائي لمشكلة التسرب الطالبي في العراق

2011
التحلیل االحصائي لمعالجة النفایات الطبیة في بعض

مستشفیات محمع مدینة الطب
٢٠١٣التحلیل االحصائي لواقع المعاقین في العراق لسنة 

باالعتماد على بیانات خارطة الفقر ووفیات االمھات
التحلیل االستراتیجي السباب تلكى المشاریع الخطة

االستثماریة لشركة نفط الشمال
التحلیل االستراتیجي الستخدام تقانات الري الحدیثة

التحلیل االستراتیجي لتطور نصیب الفرد من العنایة الصحیة
٢٠٠٣في العراق بعد عام 

دراسى تطبیقیة في/التحلیل االستراتیجي للدخل التشغیلي 
الشركة العامة للصناعات النسیجیة مصنع نسیج الحلة

التحلیل االستراتیجي لواقع تطبیق الحكومة االلكترونیة في
االمانة العامة لمجلس الوزراء

التحلیل االستراتیجي والموارد غیر الملموسة ودورھما في
تعزیز اداء مكاتب المفتشین العممویین في العراق

التحلیل االستراتیجي ودوره في تبسیط اجراءات تسجیل
المنظمات غیر الحكومیة واتمتتھا

التحلیل البیئي واثره في اختیار استراتیجیة التكییف
التنظیمي

التحلیل البیزي لنماذج االنحدار الخاصة بالبیانات المزدوجة

عنوان االطروحة
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جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
الجامعة المستنصریة

دار كنوز المعرفة العلمیة
جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

دار النشر
1983

2011

1984
1978

1978

1979
1978

1990

1987

2015
1981

2009

2008

2010

2008
2015

2013

2016

2018
2018

1982
2017
2017

1981
1979
2006

2007

سنة النشر
سداد طاھر علي

لیلى مطر ناصر  المحنة

خضر یاسین داود
احمد میري احمد

حمد عبد الحسین راضي

احسان رزاق عبد العباس
رافع احمد عبداهللا

قاسم ابراھیم احمد الحسیني

سالم عبداهللا فالح

سعد كاظم حمزة
مقداد محمد ابراھیم

سمیرة خلف بندر

عبد الحافظ عبد اللطیف

رضاب شاكر محمود النصر

تامیم محمد سلوم
انوار مزھر سھیل

جواد كاظم شمخي الرفیعي

علي فاھم جعفر سلمان السویدي

ریم اكرم عبد الرحمن الربیعي
نور الھدى عبد االلھ عبد االمیر

الواني
ھارون احمد الزبیدي

زھراء علي عادل الزبیدي
داود عبد الجبار احمد الدھلكي

عبد الباسط  الحدیثي
جبار صبري محمد

سوزان عبد اللطیف علي

یعقوب صقر علي

المؤلف
التحلیل التوافقي واستخدامھ للتنبؤ بمقاییس الضغط الجوي

في العراق
التحلیل الجیبي المتقطع والموجي المتقطع واستخدامھما في

عملیة االخفاء الصوت والصورة
التحلیل المالي

التحلیل المالي التطبیقي للحسابات الختامیة دراسة تطبیقیة
للشركة العامة لمنتوجات ا

التحلیل المالي المیزانیة مصرف تجاري مع التاكید على
مصرف الرافدین

التحلیل المالي في المنشاة العامة للغزل والنسیج الصوفي
التحلیل المالي في المنشات االشتراكیة مع دراسة تطبیقیة

في المنشاة العامة للخیاطة
التحلیل المالي والتحلیل الضریبي في ظل النظام المحاسبیس

الموحد
التحلیل المكاني لتوزیع مراكز التسوق الرئیسة في مدینة

بغداد وباستخدام نماذج الجاذ
التحلیل المویجي النموذج االنحدار في ظل بیانات مفقودة
التحلیل والرقابة على التكالیف التسویقیة بحث تطبیقي في

المنشاة العامة لصناعة البط
التحول نحو اقتصاد السوق دراسة في االنعكاسات

االقتصادیة لبلدان النامیة مختارة
التحوالت في السیاسة النقدیة بین مرحلتي التقیید والتحرر

النقدي في العراق
التخصص االمثل للموارد االقتصادیة في جمعیة حمواربي

لالنتاج الزراعي باستخدام اسلوب البرمجة الخطیة
التخصیصة والتنمیة االقتصادیة اقطار عربیة مختارة

التخطیط االجمالي للموارد البشریة في دائرة صحة بغداد
الكرخ

التخطیط االستارتیجي للسیاحة  الدینیة في العراق رؤیة
تحلیلیة

التخطیط االستارتیجي للنھوض بمشاریع شبكات الصرف
الصحي في محافظة الدیوانیة

التخطیط االستراتیجي وتاثیره في ادارة االزمات
التخطیط االستراتیجي وتاثیره في استراتیجیات االختیار

التخطیط االقلیمي والتنمیة المكانیة في العراق
التخطیط الستراتیجي وتاثیره في جودة الخدمة التعلیمیة

التخطیط العقالني لالستثمار براس المال البشري واالستثمار
فیھ وفقا للمنطق الموضوعي

التخطیط المالي في العراق من خالل میزانیة الدولة
التخطیط المالي وتطبیقاتھ في شركة التامین العراقیة

التخطیط المالیة في المنظمات الصحیة العراقیة العامة رؤیة
علمیة للخطوات واالجراءات

التخطیط لتاھیل خدمات وفعالیات السیاحة الدینیة في محافظة
النجف واثرھا في نمو النشاط السیاحي

عنوان االطروحة
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دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

دار النشر
1981

2016
2006
1977

2018

2017
2015

2017
2013

2018

1990

2017
2007

2015

2014

2007

1983

1983

1990
2013

2014

1980

1979
2019

2011
1984
2013

سنة النشر
محمد عبد حسین حسن

نشاة ودیع خلیل
فیحاء عبداهللا یعقوب
نوري محسن الحلفي

محمد معیوف لفتة الجبوري

میثم محمد حسین الدیراوي
بالل عبد الغفور مرعي الراوي

مؤید احمد الزم
محسن محمد حسن

حیدر عماد كاظم الخفاجي

صباح حسین الجنابي

رجاء عودة ھاشم
رغد یوسف كبرو

عذبة كرم عبد الرحمن جلمیران

محمد عبد الودود محمد

عفیفة بجاي شوكت الالمي

عدنان محمد سلیم بسیریني

علي حسین علي

عبد الرزاق علي الفیشاوي
یحي حسن عبد اهللا ابراھیم

رضا جبار جاسم الغراوي

احمد محمد بو دراع

عالء الدین محمود كریم
یسار فاروق فیصل

ھیفاء عبد الكریم رحیم
ناظم عبداهللا عبداهللا الدلیمي
فالح نغیمش مطر  الزبیدي

المؤلف
التخطیط لتصمیم نظام مركزي للمعلومات االداریة دراسة

نظریة وتطبیقیة في الجھاز المر
التدریب المھني وتاثیره في تحسین االداء

التدقیق الداخلي ودوره في التحكم المؤسسي دراسة تطبیقیة
الترفیع والترقیة في الوظیفیة العامة واثرھما في رفع كفاءة

الجھاز االداري
التسویق التفاعلي ودوره في استراتیجیة توزیع المنتجات

الصناعیة
التسویق الداخلي وعالقتھ في جودة الخدمات المكتبیة

التسویق الریادي واثره في دعم القدرة التنافسیة في معمل
سمنت كبیسة

التسویق الریادي وتاثیره في االداء التسویقي
التشخیص االستراتیجي لالكادیمیة العراقیة لمكافحة الفساد

swot على وفق تحلیل
التشریعات السیاحیة المنظمة لعمل المرشد السیاحي في

العراق
التصمیم االمثل لجرع االستجابة لمرض السرطان مع تطبیق

عملي
التصمیم الوظیفي وتاثیره في القرار االستراتیجي

المتطلبات والمرتكزات دراسة حالة في:التصنیع المتسارع 
معمل االحذیة الرجالیة

وتاثیره في جدولة QRM التصنیع باالستجابة السریعة
العملیات التشغیلیة

التصنیف االحصائي لالراضي الزراعیة حسب المساحة
وكمیة االنتاج لبعض المحاصیل الخضر

التضخم الركودي في البلدان المتقدمة بالمقارنة مع البلدان
النامیة مع اشاره خاصة للعراق

التضخم المستورد وسیاسة دعم اسعار السلع االستھالكیة
في القطر العراقي

التطور االقتصادي في العراق قبیل التحریر االسالمي حتى
نھایة الدولة االمویة

التطویر االداري بمنظور تخطیط الوقت
التطویر االستراتیجي للموارد البشریة لوزارة العدل العراقیة

٢٠١٣-٢٠١٧طبقا للوثیقة االستراتیجیة 
التطویر االستراتیجي للمورد البشري ودوره في تعزیز االداء

العالي
التطویر الحضري للمناطق المتخلفة في مدینة بغداد من

منطقة  الدراسة الكفاح
التعاون العربي في اطار التامین واعادة التامین

التعقید السلوكي وتاثیره في اداء فرق العمل بتوسیط
خصائص القائد االداري

التعلیم المنظمي ودوره في بناء الكفایات التنظیمیة
التغیر التكنولوجي واثره في دوال االنتاج

التغیرات في العوامل المؤثرة في عرض النقود وانعكاساتھا
على النشاط االقتصادي

عنوان االطروحة
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دار كنوز المعرفة العلمیة
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دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار النشر
2018
2018

2014

2007
2019

2007

2013

1978

1979

1979

1979

1978

1976

1979

1979
1979

1975

1978
1978

1979
1983

1982
1982

1990

1979

1982

سنة النشر
عدنان رحیم نور الكفائي

عقیل حسین شنیشل

ماھر محسن سلمان

محمد جاسم محمد
شیماء یاسر كاظم

خیریة عبد الكاظم حسین القریشي

نضال عبید  عیسى

محمد عبد الرضا عبد الواحد

محمود مؤید محمود

محمود مؤید محمود

لطیف زیدان علي

عبد الجبار مرھج شمخي

علي عبد الحسین عبادة الراشد

ابراھیم عبد العزیز رمضان

عبد الخضر سلمان الجنابي
عبد الخضر سلمان الجنابي

مامون موفق مسلم

یاسر فاضل حسین
یاسر فاضل حسین

عصام عبد الحمید
جاسم محمد حسوني

عماد حنا متي حداد
عماد حنا متي حداد

حسن نامدار بك

شاكر سلمان فیاض الشجیري

صبحي فندي الكبیسي

المؤلف
التفكیر االستراتیجي وتاثیره في جودة القرارات

التقارب المحاسبي الدولي لالعتراف باالیراد على وفق
(IFRS 15 ) ودوره في تحسین جودة االبالغ المالي

التقدیر المتسق لمعلمة میل انموذج االنحدار الخطي البسیط
المتاثر بخطا القیاس للمتغیر التوضیحي

التقدیرات الحصینة للنحدار الضبابي
التقییم المؤسسي وفق معاییر نموذج التمیز االوربي

(EFQM) مؤسسات الدولة العراقیة
التقییم المالي لراس المال البشري واثره في ربیحة المنشاة

العامة دراسة تطبیقیة
التكالیف االقتصادیة واالجتماعیة للتلوث البیئي رؤیة

استراتیجیة للسیاسة البیئیة
التكالیف التسویقیة المنشاة العامة لمشروبات الغازیة

والكحولیة معمل بغداد
التكالیف التسویقیة للمعدات دراسة نظریة وتطبیقیة في

المنشاة الوطنیة لتسویق وادامة
التكالیف التسویقیة للمعدات دراسة نظریة وتطبیقیة في

المنشاة الوطنیة لتسویق وادامة
التكالیف الصناعیة غیر المباشرة بحث میداني في المنشاة

العامة للمشروبات الغازیة والكحولیة
التكالیف الصناعیة غیر مباشرة دراسة تطبیقیة في المنشاة

العامة للنسیج الوطنیة معمل
التكالیف الصناعیة غیرالمباشرة دراسة تطبیقیة في الشركة

العامة للغزل والنسیج العرا
التكالیف القیاسیة للعمل المباشر دراسة نظریة وتطبیقیة في

مدیریة معمل المصابیح الك
التكالیف القیاسیة للقطن

التكالیف القیاسیة للقطن في المنشاة العامة للغزل زالنسیج
العراقیة

التكالیف القیاسیة للمواد االولیة في خدمة االدارة للتخطیط
والرقابة

التكالیف القیاسیة للمواد المباشرة في االنتاج
التكالیف القیاسیة للمواد المباشرة في االنتاج دراسة تطبیقیة

في المنشاة العامة للم
التكالیف القیاسیة للمواد المباشرة في انتاج المصابیح
التكالیف القیاسیة للمواد بین النظریة والتطبیق دراسة

نظریة وتطبیقیة في المنشاة ال
التكالیف المعیاریة للمواد االولیة

التكالیف المعیاریة للمواد االولیة في المنشاة العامة لصناعة
البطاریات

التكالیف الغراض شركات  مقاوالت استصالح االراضي
دراسة تطبیقیة في الشركة العراقیة

التكالیف واثرھا في تحلیل وتخطیط مستوى النشاط واالرباح
في المنشات ذات االنتاج الم

التكامل العربي في مجال القوى العاملة

عنوان االطروحة
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دار النشر
2013

2013

2007

2019

2007

2019
2010

2007

2014

2018

2008
2018
2016

2017
2012

2017

2016
2015

2014

2017

2013

2017

2015

2012
2010

2014

سنة النشر
ھدى قاسم سعید الربیعي

رفل شاكر سلوم الخفاجي

نادیة شاكر حسین النعیمي

صفاء محمود مھیھي الدفاعي

محمد وفي عباس الشمري

عباس علي دیوان الكعبي
نعیمة محسن العكیلي

عدنان حسین یونس

انعام لطیف شلتاغ

ھند ولید سعید العبیدي

ایمان محمد عبداهللا المشھداني
علي طارق عبد المجید

بریدة برھان كاظم

صھیب اسماعیل عبد اللطیف
اشواق موسى حسین الجواھري

عباس مھدي صالح الالمي

غادة مصطفى عطا
طھ ازھر محمد ناظم

خالدة كریم عمران الحیدر

علیاء عبد الستار علي السامرائي

حلى مثنى محمد فتحي السلطاني

محمود بشار سالم

مصطفى علي فخري

سلوان علي محمد الصافي
ولید دھان صلیبي الجبوري

مصعب عامر رجب

المؤلف
التكامل بین ادارة الجودة الشاملة وادارة المعرفة بحث في

عدد من الكلیات االھلیة
التكامل بین المحاسبة على االنجاز ونظریة القیود في تحدید

التكالیف لترشیدالقرارات التشغیلیة
التكامل بین تقنیتي بطاقة العالمات المتوازنة والمقارنة

المرجعیة الغراض تقویم االداء الستراتیجي
التكامل بین تكالیف الجودة ومدخل التكلفة على اساس

المواصفة ودوره في تحقیق المیزة التنافسیة
دراسة في/التكلفة الفرصیة ودورھا في محاسبة المسؤولیة 

شركة الوسام لمنتوجات االلبان والمواد الغذائیة
التمكین االداري وتاثیره في سلوك العاملین

التمویل الحكومي في القطاع الصحي ودوره في تحسین
مستوى الخدمات الصحیة في العراق

التمویل الخارجي واثاره في بلدان عربیة مختارة في ظل
سیاسات االصالح االقتصادي

التمویل الصحي وانعكاسھ على المؤشرات الصحیة للمدة
2007 - 2013

التمییز التنظیمي في ظل الموائمة بین التفكیر االستراتیجي
والقیادة التحویلیة

التنبؤ باستخدام منظومة المعادالت االنیة مع تطبیق عملي
التنبؤ باستخدام نماذج السالسل الزمنیة الموسمیة الھجینة
التنبؤ باستعمال نماذج االنحدار الذاتي العامة المشروطة

بعدم تجانس التباین
٢٠٢٤التنبؤ باعداد المدارس في محافظة بغداد لغایة 

التنبؤ باعداد المصابین باالمراض المزمنة في العراق عدا
اقلیم كردستان باستخدام معادالت االتجاه العام

التنبؤ باعداد الوالدات الحیة وبناء جدوال الحیاة لمحافظة
دیالى

التنبؤ باالرقام القیاسیة السعار المستھلك في العراق
التنبؤ بالرقم القیاسي السعار المستھلك باستعمال بعض
طرائق التحلیل الموسمیة للسالسل الزمنیة في العراق

التنبؤ بانتاج التمور في العراق باستعمال نماذج السالسل
الزمنیة

التنبؤ بانتاج محصولي السمسم وزھرة الشمس للفترة من
2016-2025

التنبؤ بانتاج محصولي الشلب والقطن في العراق باستخدام
السالسل الزمنیة

التنبؤ بحجم الصادارت والواردات في المیزان التجاري
٢٠٢٠السلعي للعراق لغایة 

ARMAX التنبؤ بقیم السالسل الزمنیة باستخدام نموذج
مع تطبیق عملي

التنبؤ بكمیة االنتاج للطاقة الكھربائیة في العراق
التنبؤ بمستوى التضخم في اسعار المستھللك الشھریة في

العراق باستخدام السالسل
التنبؤ بمقدار الطاقة الكھربائیة الضائعة لمدینة بغداد

عنوان االطروحة



االطاریح

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

الجامعة المستنصریة

الجامعة المستنصریة

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار النشر
2014

1985

2019

2013

1983

1984

2015

2006

2017

2017

2015

2006

2016

2014

2015

2016
2019

2016

2018

2015

2017
2016
2017

1990

سنة النشر
مرتضى منصور عبداهللا حمود

الھاشمي
احمد شھاب احمد الحمداني

احمد ایاد ابراھیم

محمد صبري محمود الزبیدي

محمود حیاوي علي العزاوي

حمزة سلمان علیوي

ھدى عبد الرضا علي

فاتن شاكر علي حسین

سلیمة ھاشم جاراهللا العبودي

مازن محمد مھدي خضیر ال حداد

ایوب انور حمد سماقھ یي

سالم عبد الكریم مھدي ال سمیسم

سمیة معن عبد الحسین

مھند محمد عبد المطلب المظفر

حیدر دویج رویضي

مھدي حنون حسین العالق
محمد شنین زبین البھادلي

سھیر احمد محمد العزاوي

احمد شاكر حمد

فراس محمد اسماعیل العامري

شروق جاسم فیصل الدراجي
زید خضیر محسن اسماعیل

شیماء خزعل شنیشل

نبیل جودة سلمان ناسي

المؤلف
التنبؤ لحالة الطقس في بغداد باستعمال السالسل الزمنیة

الفئویة
٢٠٠٢التنبؤات السكانیة للجمھوریة العراقیة حتى سنة 
ودراسة بعض الخصائص السكانیة من

التنبو باالثر االیكولوجي على معادلة االستھالك المستدام في
٢٠٢٥العراق لغایة 

التنبوء بكلفة وعدد الوحدات السكنیة في العراق للفترة من
2013 - 2016

معوقاتھ وافاقھ مع التاكید على:التنسیق الصناعي العربي 
المشروعات الصناعیة العربیة

التنسیق بین الخطط القطریة كمدخل للتنمیة والتكامل
االقتصادي العربي

التنمیة الریفیة المستدیمة في العراق بین سیاسة التغییر
وتحدیات االستجابة

المشكالت(التنمیة السیاحیة المستدامة في العراق 
( والممنكات

التنمیة المحلیة في ظل تحدیات ومتطلبات االستدامة
والتمكین واالنصاف

التنمیة المستدامة بین الموائمة باستخدام الموارد الطبیعیة
والمسؤولیة االقتصادیة

التنمیة المستدامة في اقلیم كوردستان العراق واقع ورؤیة
استشرافیة

التوازن االقتصادي العام في نظام االقتصادي الوصفي
والنظام االقتصادي االسالمي

التواصل المعرفي مع حركة البحث العلمي بیت الحكمة
انموذجا

التوافق بین محاسبة المسؤولیة وبطاقة العالمات المتوازنة
وفق المدخل االستراتیجي

التوافق حول االلتزام باخالقیات مھنة التمریض من وجھتي
نظر المرضى ةالممرضین

التوجھ االجتماعي للتسویق ودوره في سترتیجیات التنافس
التوجھ االستراتیجي في تطبیقات االتمتة لتبسیط اجراءات

العمل
التوجھ االستراتیجي للجامعات العراقیة ودور مؤشرات

االداء القطاعي لدیوان الرقابة المالیة االتحادي
التوجھ االستراتیجي للمنظمات الصناعیة على وفق راس

المال الریادي
التوجھ االستراتیجي للمنظمات في اطار التفاعل بین القدرات

القیادیة وممارسات نظریة الفوضى
التوجھ التسویقي وتاثیره في ابعاد جودة الخدمة

التوجھ الریادي وتاثیره في التمیز التنظیمي
التوزیع االمثل للھیئات الرقابیة في دیوان الرقابة المالیة

االتحادي
التوزیع االمثل لنقل الحبوب من والى السایلوات باقل كلفة

عنوان االطروحة



االطاریح

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  
دار كنوز المعرفة العلمیة

ن.د

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  
دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

الجامعة المستنصریة

دار كنوز المعرفة العلمیة

الجامعة المستنصریة

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

الجامعة المستنصریة

دار النشر
1978

2017

2018

2014
1978

1978

2012

1979

2011
1983
1978

1979
2013

2016
2012

2013

2017

1984

2016

1984

2019

2016

2014

2015

2018

سنة النشر
سمیر عبد الرسول مھدي

سھا عدنان سلمان

احمد شھاب حمد الشمري

میسلون یونس المرسومي
رغید ھاني عبد اللطیف

رغید ھاني عبد اللطیف

عدالت محمد توفیق

یاس توما حمامي

یسار فاروق فیصل
صالح عبداهللا رزیك
فاروق احمد كرام

عالء الدین عبد الوھاب
مصطفى حبیب مھدي

االء حكمة عبد الستار البیاتي
نزار حبیب عباس

وسام قاسم لفتة الفرطوسي

محمد شھاب احمد

حمید فرج محمد االعظمي

خالد شامي ناشور العطواني

زھور اسماعیل ابراھیم

بلقیس خلیل ابراھیم تاج الدین

سالم رحیمھ غانم الساعدي

قاسم حبوب عباس النصیري

مروة عبد الكریم كاظم الخرساني

مرتضى احمد نعمة البخاتي

المؤلف
التوزیع القطاعي لتسھیالت مصرف الرافدین العراقي للفترة

1974-1977
الثقافة التنظیمیة وتاثیرھا في العالقة بین التمكین وجودة

الخدمة التعلیمیة
ھب واثرھما في التطویر=الثقافة السیاسیة وادارة المواع

التنظیمي
الثقة المنظمیة وتاثیرھا على اداء العاملین

الجماعات الصغیرة في بعض من منشات وزارة الصناعة
والمعادن

الجماعات الصغیرة في بعض من منشات وزارة الصناعة
والمعادن

الحد من اثار ادارة االرباح في اطار المدخل االخالقي لنظریة
المحاسبة

الحركة التعاونیة االستھالكیة في القطر العراقي دراسة
وتقییم

الحكم المحلي ودوره في ابعاد التنمیة االجتماعیة
الحلقات النوعیة وامكانیة تطبیقھا في الصناعة العراقیة
الخدمات المقدمة للعاملین في المنشات الصناعیة ودورھا

في دعم العالقات االنسانیة ور
الخسارات البحریة الجاریة الخاصة بالتامین البحري

الخصوبة السكانیة في العراق تطورھا والعوامل المؤثرة
علیھا واثرھا في تحدید حجم السكان مستقبال

الخوارزمیة الجینیة في السیطرة على الخزین االنتاجي
الخیارات الحقیقة لالستثمار االستراتیجي في الموارد

البشریة
الدخل واثره في الطلب السیاحي لدى العراقیین من الناحیة

٢٠٠٣-٢٠١١الكمیة والنوعیة خالل المدة  
الدور التفاعلي للمقدرات الجوھریة في تعزیز مركز خدمة

النافذة الواحدة
الدور التمویلي لصنادیق االنماء القطریة في اقطار الخلیج

العربي
الدور التنوي لصنادیق الثروة السیادیة في بلدان مختارة مع

اشارة خاصة لصندوق تنمیة العراق
الدور الذي یمكن ان تقوم بھ وزارة العمل والشؤون

االجتماعیة في رعایة معوقي الحرب
الدور الرقابي لمجالس المحافظات في تحسین اداء القطاع

الصحي
الدور الرقابي لمجلس المحافظات ومدى مساھمتھ في الحد

من ظاھرة الفساد االداري والمالي في محافظة میسان
الدور الرقابي لمجلس المحافظة في تحسین اداء الوحدات

المحلیة
الدور المتجدد الدارة ا لموارد البشریة وتاثیره في ادارة

الفجوة المعرفیة
الدور المتجدد الدارة المكاتب وانعكاسات االتمتة وقواعد

عنوان االطروحة



االطاریح

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

الجامعة المستنصریة

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  
الجامعة المستنصریة
الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  
جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة
جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة

دار النشر

2017

2019

2019

2018

2019

2019

2019

2013

2019

2015

2010

2013

2014
2019
2018
2013
2019
2019
2018

1978
2017
1990
1983

1980
1989
1978
1978
1983
1983

سنة النشر

مصطفى حتوان رحیة

نور سعد داود

علي حسین عبد االمیر

عدي حسین شعالن

حیدر علي محمود

حوراء كفاح مجید

خالد مھدي صالح

اسراء محمد فتحي علمدار

سیف علي كامل

محمد فاضل عباس النعیمي

خالدیة مصطفى عطا

احمد مجید حمید

اثیر محمد مطشر
بان عبد االمیر حسین الھاشمي

انسام جواد كاظم النعیمي
سناء عیسى عبد الحبوري

رفقة حسین ھاني
رفقة حسین ھاني

فراس حسین علوان الساعدي

حمید شكر محمود
حسین مطشر حجاز

سمیة شاكر عبد الحمید
عبد الرسول صالح مھدي

دھام كمیر سھیم
جمال ابراھیم نجم

عبد الكریم حمید سبع
عبد الكریم حمید سبع
ولید ابراھیم خورشید
نعیم تومان مرھون

المؤلف
الھندسة البشریة

الدور المتوقع الكفاءة االستثمار في المخزون على ضوء
العالقة المسببة بین الطاقة االنتاجیة

الدور الوسیط البداع الفریق في تعزیز تاثیر القیادة البارعة
في جودة االداء المنظمي

الدور الوسیط البعاد تكنولوجیا المعلومات في العالقة بین
التوجھ الریادي وعوامل نجاح المشروع

الدور الوسیط الدارة الذات في العالقة بین ضغوط العمل
واالغتراب الوظیفي

الدور الوسیط لخصائص اثراء العمل في العالقة بین تمكین
العاملین واالبتكار التنظیمي

الدور الوسیط للتمكین النفسي في تعزیز تاثیر العدالة
التنظیمیة في سلوك المواطنة التنظیمیة

الدور الوسیط للصالبة النفسیة في العالقة بین تماسك
الجماعة واالداء الوظیفي

الدور الوسیط للعقد النفسي في ضوء الربط بین االحتیاجات
التدریبیة وااللتزام التنظیمي

الدور الوسیط للفراسة االستراتیجیة في تعزیز تاثیر القیادة
الروحیة في الصحة التنظیمیة

الذكاء االجتماعي واستراتیجیة ادارة العالقات العامة
واثرھما في والء الضیف

الرؤیة االستراتیجة وتاثیرھا ادارة البیئة وقیادة التغییر
التنظیمي

الرؤیة االستراتیجیة والذكاء التنافسي واثرھما في ادارة
عالقات الضیف

الرؤیة الستراتجیة وتاثیرھما في االداء التمریضي
الرشاقة التنظیمیة وفقا لتوجھات التخطیط االستراتیجي
الرصد االستراتیجي وتاثیره في جودة الخدمات الرقابیة

الرقابة االستراتیجیة ودورھا في االداء المنظمي
الرقابة االستراتیجیة ودورھا في تشخیص مظاھر الفساد
الرقابة االستراتیجیة ودورھا في تشخیص مظاھر الفساد

الرقابة القضائیة على االدارة المحلیة في ظل قانون
المحافظات غیر المنتظمة

الرقابة المالیة العلیا وافاق تطورھا في العراق
الرقابة المالیة وتاثیرھا في تعزیز اداء الحكومة المحلیة

الرقابة على استغالل الموارد البشریة
الرقابة على التكالیف الصناعیة غیر مباشرة في المنشاة

العامة للغزل زالنسیج الصوفي
الرقابة على الجمعیات الفالحیة التعاونیة

الرقابة على السلف واالمانات
الرقابة على المواد االولیة عن طریق الكلف القیاسیة
الرقابة على المواد االولیة عن طریق الكلف القیاسیة

الرقابة على الموجودات الثابتة
الرقابة على ایرادات ضریبة الدخل في العراق ودور دیوان

الرقابة المالیة فیھا

عنوان االطروحة



االطاریح

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة

الجامعة المستنصریة

دار كنوز المعرفة العلمیة
جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  
دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  
دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

دار النشر
1985

1980
1979
2015

1991
1990

2016

1979
2019

2014

2013
1978
1978
2014

1979
1990
2003

2009
1982

1985

1978
1983
1983
1985

2014

2016

2017

2007

2018
2014

سنة النشر
داود حودي دادو نوزة

مروان محمد حسن
جاسم محمد خلف الحدیثي

فراس صادق جعفر صالح عالوي

محمد صالح عبد الصمد محمود
محمد جاسم جاسم

شیماء ھاشم خضیر

عثمان محمد جواد
عال فاضل علوان

اقبال مھدي جاسم

عامر عباس صغیر
سعد عبد محمد العلواني

نبیل حامد احمد
عامر سامي منیر

عادل  صالح مھدي
وفاء اسماعیل محمد الغنام

محمد عبد صالح حسن

ھزاع داود سلمان
داني الكبیر امعاشو

غسان جواد صالح

احمد عبد الرسول احمد
باسمة عطا عبد المجید
باسمة عطا عبد المجید

غسان جواد صالح

منى شاكر سلمان

عمار صالح احمد

دنیا فؤاد شكري

افتخار محمد مناحي الرفیعي

عالء جلوب فھد
فیصل زیدان سھر

المؤلف
الرقابة في المنظمة دراسة سلوكیة في شركة التامین

الوطنیة
الرقابة والتدقیق على القطاع المختلط
الرقابة والتدقیق في القطاع االشتراكي

الستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد في وزارة  البلدیات
واالشغال العامة واثرھا في تحسین الخدمات البلدي

السلطة التادیبیة لالدارة في التشریع العراقي
السماحات في النظام الضریبي العراقي ودول مجلس التعاون

العربي
السناریوھات المحتملة لتقییم واقع ومستقبل وزارة الدولة

لشؤون المراة
السوق العراقیة للتامین واثر التضخم علیھا

السوق الكفوء مقابل السوق المتكیف بحث تشخیصي لسلوك
االستثمار فس سوق العراق لالوراق المالیة

السیاحة البیئیة ودورھا في معالجة التلوث البیئي لتنمیة
المواقع السیاحیة

السیاسة ا لوطنیة لمعالجة النزوح
السیاسة االفتراضیة للمصرف الصناعي العراقي
السیاسة االفتراضیة للمصرف العقاري في العراق

السیاسة االقتصادیة بین رؤى المدارس الراسمالیة الكبرى
والحاجة الموضوعیة التاریخیة لالقتصاد العراقي

السیاسة السعریة االستھالكیة في العراق
السیاسة السعریة لمنتجات القطاع المختلط واثارھا

السیاسة المالیة والطلب الكلي في االقتصاد العراقي خالل
١٩٨٠-٢٠٠٠المدة 

السیاسة المالیة ودورھا في االصالح االقتصادیة
السیطرة النوعیة دراسة مقارنة بین شركة الصناعات

االلكترونیة في بغداد والشركة الوط
السیطرة علة الموجودات الثابتة في اعمال المقاوالت مع

دراسة في الشركة العامة لمقاو
السیطرة على ارصدة الذمم في القطاع االشتراكي

السیطرة على الخزین
السیطرة على الخزین في الجمعیات التعاونیة االستھالكیة
السیطرة على الموجودات الثابتة في اعمال المقاوالت مع

دراسة في الشركة العامة لمقاو
السیطرة على مخزون مصرف الدم الوطني العراقي

باستعمال البرمجة الھندسیة
السیناریو االستراتیجي الستدامة الموارد المائیة في القطاع

الزراعي
السیناریوھات المستقبلیة الدارة االزمات دراسة لوزارة

العدل
السیولھ العامة وفاعلیة السیاسة النقدیة في السیطرة علیھا

مع اشارة تطبیقیة للعراق
الشراكة بین القطاعین العام والخاص

الشراكة بین قطاعي الصناعة العام والخاص في ظل

عنوان االطروحة



االطاریح

دار كنوز المعرفة العلمیة

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
دار كنوز المعرفة العلمیة

الجامعة المستنصریة
دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
الجامعة المستنصریة
الجامعة المستنصریة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

دار النشر

1983

2018

2017

2011

1985
2012

2017
1979

2007
1979
2009

2011

2013

2016

2012

2016

2007

2013

2008
2018
2007

1983

1979

2016

2018

سنة النشر

محمد صادق نھار النصیرات

سمیر خلف بندر

ایام عبد سرحان

رافع احمد حسن

حسین جابر عبد الحمید
اركان بدران صبر

عقیل محمد رشید
حسین یوسف جعفر

فاضلة علي جیجان الطائي
قیس زكي یونس

احمد عبداهللا سلمان الوائلي

نشات صبحي یعقوب

رواء صالح محمد الصفار

ایات صادق جعفر

ختام سوادي كشمر

عال ھادي صادق الوائلي

عبد الرسول علي حسین

ماجد جبار غزاي الفتالوي

طیف نوري عبد الحمید
عیسى عبد الوھاب مجید

رائد سلمان فاضل

محمد حسین محمد الطویل

ستار جبار ناصر

قاسم محمد لعیبي

تھاني قاسم مھدي

المؤلف
متطلبات االصالح االقتصادي في العراق

الشركات متعددة الجنسیة مع التركیز على شركة نفط العراق
١٩٦١-١٩٧٢المحدودة للفترة 

الصدمات االقتصادیة الخارجیة وخیارات معالجة اثارھا
الھیكلیة

الصراع االداري بین الحكومة المركزیة والحكوكة المحلیة
وتاثیره في رفاھیة المجتمع المحلي

الصنادیق السیادیة للدول النفطیة ودورھا في تحقیق
االستقرار المالي

الصناعة التحویلیة العربیة واقعھا وافاق تطورھا
٢٠٠٨الصیرفة االسالمیة في ظل االزمة العالمیة لعام 

(نماذج لمصارف اسالمیة مختارة)
الصیرفة االسالمیة ودورھا في زیادة العمق المالي

الصیرفة المركزیة ووظیفتھا في تنظیم االئتمان والفعالیات
المصرفیة في الدول االشترا

الضبابیة في البرمجة مع تطبیق عملي
الضرائب على التركات في العراق

الضرورة والركائز االساسیة لالنتقال من االسلوب المخطط
الى االسلوب المخطط الى االسلوب التلقائي للنمو

الطاقات المعطلة في الصناعات التحویلیة في العراق
المعالجات-االثار-االسباب

الطرائق االمعلمیة والمعدلة في تقدیر دالة المعولیة للبیانات
الكاملة مع تطبیق عملي

الطرائق البیزیة والتقلیدیة في تقدیر معلمات بعض نماذج
بواسون غیر  المتجانسة

الطرق المختلفة لتقدیر القیمة المفقودة الغراض احتساب
الرقم القیاسي  السعار المستھلك

الطرق المعلمیة والال معلمیة الختبارات عدم تجانس التباین
مع تطبیق عملي

١٩٩٠-٢٠٠٢الطلب على النقود في العراق للمدة 
واتجاھاتھ المستقبلیة

العدالة  التنظیمیة وعالقاتھا بالدعم التنظیمي المدرك
واثرھما في تحقیق التمیز

العدالة التنظیمیة وادراكات العاملین
العصف الذھني للمرشد السیاحي واثره في احتیاجات السائح
العقل االستراتیجي للقیادات االداریة واثره في ادارة االبداع

دراسة تطبیقیة في عینة من كلیات الجامعة
العالقات االقتصادیة بین اوبیك والبلدان النامیة للفترة

1970-1980
العالقات االنسانیة واثرھا في الكفاءة االنتاجیة في المنشاة

العامة للخیاطة
٢٠٠٣العالقات التجاریة بین العراق وایران بعد عام 

التحدیات وسبل التطویر
العالقات التفاعلیة لممارسات الموارد البشریة ومنھجیة

التحسین المستمر

عنوان االطروحة



االطاریح

دار كنوز المعرفة العلمیة

الجامعة المستنصریة
دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة
جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة
جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

دار النشر
1979

2018
1979
2007

2019

2019

2016

2019

2007

2006

2007

2018

2013

2009

2017

1983
2007

2019
2009
2018

2016

2008

2018

2008

2009

سنة النشر
علي سكر عبود الحجاب

دینا جعفر خلف
تركي علي سعدون
سمیر فخري نعمة

مثنى سالم یحیى حسن

یاسر غانم یحیى

مروة جعفر صادق

سالم جعفر عزیز االسدي

اسعد كاظم نایف

شذى عبود شاكر

نادیة داخل عناد الالمي

ھجران عقیل عبد الحسن

ایاد حماد عبد

حمید علي احمد المال

ریاض عبد الواحد موسى المحنا

خلیل اسماعیل ابراھیم
سھیر عادل حامد الجادر

نھى كاظم كاصد
فاطمة صالح مھدي الغربان

تحسین محمود مثنى

ایاد حسن كاظم

امیرة عاصي عبد علي الربیعي

سؤدد سعید حمد الھیتي

عبد الرسول جابر الحلو

محمد یاسین رحیم طھ

المؤلف
العالقات العامة في منشات المؤسسة العامة للصناعات

الغذائیة دراسة نظریة وتطبیقیة
العالقات العامة وتاثیرھا في جودة نظم المعلومات االداریة

العالقات المصرفیة الخارجیة
العالقة التبادلیة بین سعر الصرف وسعر الفائدة وانعكاساتھا

حالھ دراسیة/ على میزان المدفوعات مصر   .....
العالقة التداخلیة بین الموازنة العامة والمیزان التجاري في

االقتصاد العراقي
العالقة السببیة بین االستثمار االجنبي المباشر والنمو

االقتصادي
العالقة المتبادلة بین التغییر والتقافة التنظیمیة وتاثیرھا في

ابعاد الھیكل التنظیمي
العالقة بین ادارة االحتواء العالي واالخالقیات المھنیة

للموارد البشریة السیاحیة وناثیرھا
العالقة بین ادارة المعرفة والمقدرة الجوھریة واثرھا على

االداء االستراتیجي
العالقة بین استراتیجیات ادارة المعرفة ودورة حیاة المنظمة

دراسة تشخیصیة/واثرھا في االداء المنظمي 
العالقة بین استراتیجیة االعمال ونشر تقانة المعلومات

واثرھا في االداء المنظمي
العالقة بین استراتیجیة التحفیز والعدالة التنظیمیة واثرھما

في تحقیق الرضا الوظیفي للموارد البشریة
العالقة بین اسعار الصرف والمیزان التجاري في ظل المنھج

النقدي في دول نامیة مختارة مع اشارة للعراق
العالقة بین االبداع والتغیر التنظیمي وتاثیرھما في فاعلیة

المنظمة
العالقة بین االتجاھات والقیم وتاثیرھا في اخالقیات الوظیفة

العامة
١٩٦٨تموز ١٧/العالقة بین االجور واالسعار في ظل ثورة 

العالقة بین التحلیل االستراتیجیة واستراتیجیة التحالف
واثلرھما في االداء المنظمي

العالقة بین التخطیط االستراتیجي واالمداد المؤسسي
العالقة بین التدقیق الداخلي وبیئة الوحدة االقتصادیة
العالقة بین التضخم المستورد والتجارة الخارجیة في

االقتصاد العراقي
العالقة بین التعقید المعرفي االدراكي واالداء االبداعي من

خالل التكیف مع الوظیفة
العالقة بین الجودة واالخالقیات وعاییر االداء واثرھا في

جودة االداء
العالقة بین الحوكمة االلكترونیة واستراتیجیة التكامل

وانعكاسھا على التمیز التنظیمي
العالقة بین الخصخصة والبطالھ في بعض االقتصادات

١٩٩٠/٢٠٠٠النامیة للمدة 
العالقة بین الخیارات الستراتیجیة والقیادة التحویلیة

عنوان االطروحة



االطاریح

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  
الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

دار كنوز المعرفة العلمیة
الجامعة المستنصریة

دار النشر

2013

2017

2019

2008

2015

2019

2018

1983

2017

2010
1978

2013
2019

2016

2007

2006

2007

2016
2009

2012

2013
2007

2018

1990
2015

سنة النشر

فائق حمد عبد الدلیمي

سارة عبد الرضا سلمان

اسراء ریاض جمیل

رضا عبد المنعم محمد حسن

سالم سعد سریح الدراجي

مجید حمید طاھر الفیاض

یسرى محمد حسین

فوزي محمود علي

عمر عبد ثجیل عزیز

رحیم حاتم حسین الشرشاحي
ابراھیم عبد الخالق رؤوف

غسان لیث حسین الزببیدي
شیرین طالب ولي

مھدي عبد الحسین كریم

ناظم جواد عبد سلمان الزیدي

نھضة علي عباس التمیمي

محمد اصبع بكال المسعودي

حسن خلف راضي
شذى عبد الحسین جبر

مروة سعدون صالح العبیدي

یاسر عادل محمود الخفاجي
وسام خالد

زھراء یعقوب صفر

عالء شفیق الراوي
حیدر عبد االمیر جاسم االسدي

المؤلف
وتاثیرھما في النجاح التنظیمي

العالقة بین الدعم التنظیمي المدرك وممارسات ادارة
الموارد البشریة في سلوكیات فرق العمل

العالقة بین الدیون الخارجیة والتبادل التجاري في
اقتصادیات بلدان نامیة

العالقة بین الذكاء العاطفي واتخاذ القرار االستراتیجي
وتاثیرھا في االلتزام التنظیمي لمؤسسات التعلیم ا

العالقة بین الرسمیة والمركزیة وتاثیرھما في جودة الخدمة
الصحیة

العالقة بین العدالة التنظیمیة والرضا الوظیفي وانعكاسھا في
تعزیز سلوكیات المواطنة التتنظیمیة

العالقة بین القدرات الدینامیكیة والمرونة االستراتیجیة
وانعكاساھا على فاعلیة اتخاذ القرار

العالقة بین القیادة االستراتیجیة ونظم دعم القرار وتاثیرھما
في تعزیز الفاعلیة التنظیمیة

العالقة بین المراقب الداخلي والمراقب الخارجي واثره على
دقة ارقام القوائم المالیة

العالقة بین المالك الطبي والتمریضي وتاثیرھا على جودة
الخدمة الصحیة

العالقة بین الیات الحاكمیة واداء المستشفى الخاص
العالقة بین بعض المتغیرات النفسیة والتحصیل المدرسي في

المرحلة الثانویة
العالقة بین تسلیم الخدمة واالداء التسویقي

العالقة بین تقانة المعلومات االداریة وراس المال الفكري
وتاثیرھا في تحدید الخیارات

العالقة بین حجم المدیونیة والقیمة االقتصادیة المضافة في
اطارالدور التفاعلي لحجم المنشاة

العالقة بین سلوك المواطنة التنظیمیة والقیادة التحویلیة
واثرھما في تفوق المنظمات

العالقة بین مؤشرات الطاقة االنتاجیة وتصمیم المخرجات
واثرھا في اداء العملیات

العالقة بین مقدرات االبداع االستراتیجي وسلوكیات القیادة
..... التحویلیة واثرھما في المیزه التنافسیة

العالقة بین مكونات الطلب الكلي وتوزیع الدخل في العراق
العالقة بین ھیكل راس المال ومقسوم االرباح واثرھما في

التماثل المعلومات
العالقة واالثر بین مراحل المسار الوظیفي ونوع البرنامج

التدریبي
العالقة والتاثیر بین الثقافة التنظیمیة واالداء الوظیفي

العالقھ بین القیم الثقافیة وتقانة المعلومات واثرھا في صنع
القرارات

العالمة التجاریة واخالقیات العمل وتاثیرھما في زیادة
الحصة السوقیةللمنظمات السیاحیة

العمالة العربیة الوافدة الى العراق واثارھا االقتصادیة

عنوان االطروحة



االطاریح

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

الجامعة المستنصریة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  
دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

دار النشر

2017

2014

2017

2017

2016
2013

2017
2017

2012

2008

1990

2013

1983

1985
1984

2017
2009

1990

2014

2008
2014

2014
1985
2013

2007

سنة النشر

شمس معزز اسكندر الحدیثي

عامر احمد عبد السادة

رقیة توفیق عبد الستار

رنا فالح حسن

نور كمال عبد الكریم
وسن عبد الھادي كاظم الجبوري

حسن كریم محمد
شھالء علي عبد الحسین

ریام عبد الواحد احمد العزاوي

بشرى عبد الوھاب محمد حسن

حقي اسماعیل حمد المشھداني

حسن عودة غضاب عبید العبودي

رجوه صابر مھدي

مناو فریح حداد
عبد الكریم حنش حسین البدیري

مثنى مروان شھاب احمد الشھواني
زھیر حامد سلمان

خالد صالح الدین محمد مراد

احمد دھام نایف العیساوي

حسین جابر عبد الحمید
مصطفى حمید كزار

عدي حاتم فالح عبد النبي
خضیر عباس جبر العنبوري
تغرید خلیل ابراھیم االعظمي

لیلى عاشور حاجم سلطان الخزرجي

المؤلف
العمالة الوافدة في سوق العمل لبلدان مختارة مع اشارة

خاصة العراق المنافع والكلف
العناصر االساسیة الدارة المعرفة ودورھا في االداء

االستراتیجي
العنف ضد العاملین باقسام الطوارئ في المستشفیات

الحكومیة
العوامل االقتصادیة واالجتماعیة المؤثرة في الھجرة الداخلیة

في العراق
العوامل الحرجة لنقل المعرفة وانعكاسھا على فرص النجاح

االستراتیجي
العوامل المؤثرة على ا نتاج المحاصیل الحقلیة في العراق

العوامل المؤثرة على االوضاع الصحیة والتعلیمیة في
العراق ضمن مسح شبكة معرفة العراق

العوامل المؤثرة على جاھزیة العمل في الحكومة االلكترونیة
العوامل المؤثرة في تكامل اتصاالت التسویق باتجاه تعزیز

االھداف التسویقیة لعدد من الشركات
العوامل المؤثرة في تنمیة الطلب والعرض لخدمات االیواء

السیاحي في العراق
العوامل المؤثرة في جودة التدقیق انموذج مقترح لتضییق
فجوة التوقعات بین المدققین والمستثمرین في سوق ال

العوامل المؤثرة في صادارات العراق السلعیة غیر النفطیة
مع اشارة خاصة لصادارت التم

العوامل المؤثرة في طلب العراقیین على سیاحة االصطیاف
في اقلیم كردستان العراق

العوامل المؤثرة في عرض النقد والمضاعف النقدي في
١٩٦٥-١٩٧٨العراق للفترة من

العوامل المؤثرة في وتائر النمو للسكان الطبیعي في االردن
العوامل المحددة لالستھالك في االقتصاد العراقي للفترة

1970-1981
العوامل المسببة في تاخر تنفیذ المشاریع الخدمیة

العولمة االقتصادیة وتاثیرھا في اسواق العمل مع التركیز
على البطالھ في دول مختارة

الفحص الضریبي على الدخل واتجاھاتھ المعاصرة في
العراق في ضوء قانون ضریبة الدخل رق

الفساد االداري والمالي وانعكاسھما على یجھیز االدویة في
المستشفیات

الفساد االقتصادي
الفساد المالي واالداري وانعكاساتھ على البطالة في العراق

2003-2012
الفساد المالي واالداري وعالقتھ باجراءات االختیار والتعیین
الفكر التنموي العربي المعاصر ومتطلبات التنمیة العربیة
القدرات المعرفیة واالستراتیجیة واثرھما في بناء المیزة

التنافسیة
القدرة التنافسیة للصادرات العربیة في ظل برامج االصالح

دول عربیة مختاره- االقتصادي  .....

عنوان االطروحة



االطاریح

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  
الجامعة المستنصریة

دار كنوز المعرفة العلمیة
جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

دار النشر
2015

2018
2012

2010
2014

2016

2018
2019

2018

2019

2015

2019

1990
2017

2016

2007

2017

2011

2015

2014

2016
2016

1985
2016

1979

2017

سنة النشر
منتصر علي زین الدین

كنعان عدنان ملغوث الظالمي
ایھاب عباس محمد الفیصل

تغرید داود سلمان
عبد الرحمن سعید علي العبیدي

زیاد علي عباس

نور عدنان داود
حمید علي حمید

افاق حمید حسن الساعدي

نور باسم عبد

حسین مظلوم عباس السلماوي

حال صاحب عبد الستار

محمد ظافر عبد الخالق الفضنفري
ریم سعدي حسن

ندى كاكي بیرة لواني

حسنین ھادي حسین عنیزه

نور سمیر سبتي

حسنین كاظم عوجة

سالم حمید سالم الجبوري

محمد صاحب سلمان

لیلى سعید احمد
خلود ولید جاسم العكیلي

ھادي نعمان الھیتي
حاتم علي عبد اهللا الحمداني

یوسف احمد محمد

علي رشك شذر

المؤلف
القدرة التنافسیة للمصارف التجاریة واثرھا على التمویل

التنموي في العراق
القرار االستراتیجي وتاثیره في المزیج الترویجي

القطاع النفطي العراقي في ظل المتغیرات االقتصادیة المحلیة
والدولیة

القطاع النفطي في العراق
القوائم المالیة التنبؤیة ودورھا في ترشید القرارات

االستثماریة
القیادة االستراتیجیة وتاثیرھا في تحقیق السمعة التنظیمیة

بتوسیط الشفافیة
القیادة االستراتیجیة وتاقیرھا في التغیر االستراتیجي

القیادة االصیلة وتاثیرھما في االداء السیاقي عبر راس المال
النفسي

القیادة التحویلیة ودورھا في تعزیز جودة القرارات
الستراتیجیة

القیادة الخادمة وتاثیرھا في مقومات التجدید االستراتیجي
بتوسیط الثقة التنظیمیة

القیادة الریادیة واالستراتیجیات التنافسیة وتاثیرھما في
تحقیق المسؤولیة االجتماعیة في صناعة الفنادق

القیادة الواعیة وتاثیرھا في خفة الحركة المنظمیة في ظل
الدور التفاعلي للتعقید االدراكي

القیاس المحاسبي لتقییم كلف مشاریع االستثمار
القیاس واالفصاح المحاسبي عن المنح والمساعدات على

وفق المعاییر المحاسبیة الدولیة
القیاس واالفصاح المحاسبي عن الموجودات والمطلوبات
المحتملة والمخصصات وانعكاساتھا على خاصیة التمثیل
القیاس واالفصاح عن االدوات المالیة المشتقة في القوائم

المالیة
القیاس واالفصاح عن الترتیبات المشتركة وفقا للمعاییر

المحاسبة الدولیة لتعزیز جودة االبالغ المالي
القیاس واالفصاح عن القیمة العادلة لصافي اصول الوحدة

االقتصادیة واھمیتھا لترشید القرارات االستثماریة
القیم  االخالقیة للمنتج السیاحي ودورھا في خصائص

الخدمة السیاحیة
القیم االخالقیة اثرھا في اتخاذ القرارات ا لمالیة في القطاع

السیاحي
القیم التنظیمیة وتاثیرھا في االداء االستراتیجي

القیم الجمالیة وادارة المشاعر للمرشد السیاحي واثرھما في
رضا السائح

القیم المعضدة والمعوقة للتنمیة
القیمة المضافة للمعرفة في ظل تداؤبیة العالقة بین المورد

المعرفي وتكنلوجیا المعلومات
الكشف ومعاینة البضائع في التامین البحري وتجربة السوق

العراقیة
الكفایات الجوھریة للمدیرین وانعكاسھا على اداء المشاریع

عنوان االطروحة



االطاریح

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  
دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
دار كنوز المعرفة العلمیة

الجامعة المستنصریة
دار كنوز المعرفة العلمیة

دار النشر
1988

1990

1990

2010

2018

1978

2014

2016

2014
1987

1984

2011
2006

2009

2017
2016

1983
2016

2014
1983
2010

2014

2007

2014
2009

2016
1990

سنة النشر
صالح مھدي محمد الحدیثي

جمال عبد العزیز عبد الحمید العادل

عبد الوھاب عبد الرزاق حسن

مھند عبد الرحمن سلمان العزاوي

صادق طلب عبید الغرباوي

سالم نمرود یعقوب

ندى علي صالح الفریجي

رقیة عبد الرحیم كریم الجبوري

علي عبد القادر جرجیس
ابراھیم موسى الورد

ضامن حسین العبیدي

ذكرى جمعة سكر الواسطي
لیلى ناجي مجید محمد الفتالوي

منى كامل حمد

یحیى علي اكبر تقي
عامر دحام خلف الصبیحي

خلیل ابراھیم رجب الحمداني
الھام محمد واثق العبیدي

مالك رشید حخیر
خالد عباس الیاسین

براء محي الدین ابراھیم االعظمي

انعام عباس حمیدي

سعد سلمان عواد المعیني

لؤي باسم حسین العلي
ناھدة عزیز مجید

منى نوري یونس
اكرم حنا داود مرقس

المؤلف
الكلفة المعیاریة اداة للتخطیط والرقابة دراسة تطبیقیة في

المنشاة العامة للصناعات الحریریة
الكلفة المعیاریة دراسة تطبیقیة في الشركة الوطنیة

معمل السفن ا/للصناعات الغذائیة 
الكلفة المقیاسیة للمواد للمواد االولیة اداة تخطیط والرقابة

االداریة
الكلفة المالئمة في ظل المدخل االستراتیجي التخاذ القرارات

التشغیلیة
الالمركزیة خیار استراتیجي لتحقیق التنمیة الریفیة

المستدامة في العراق
المؤشرات العملیة الناجمة عن تحلیل حسابات التوفیر في

مصر ف الرافدین
المبررات االقتصادیة العادة ھیكلیة مصرفي الرافدین

والرشید
المتطلبات االداریة والفنیة وتاثیرھا في نجاح التحالفات

االستراتیجیة
المتطلبات الحتمیة لالنتقال الى نظام موازنة البرامج واالداء

المتغیرات البنیویة والنمو االقتصادي في العراق للفترة
1950-1980

المجالس واللجان االداریة ذات االختصاص القضائي في
دراسة مقارنة-العراق 

المحاسبة على التحوط في المشاریع ا الستثماریة المشتركة
المحاسبة عن االداء البیئي ومدى تطبیقاتھا في الوحدات

االقتصادیة العراقیة
المحاسبة عن االستثمارات في المصارف التجاریة وفق
القواعد المحاسبیة العراقیة والمعاییر المحاسبیة الدول

المحاسبة عن االصوال غیر المتداولة ودورھا في الرقابة
المحاسبة عن االنجاز ودورھا في تحقیق القدرة التنافسیة

للشركات الصناعیة العراقیة
المحاسبة عن الموارد البشریة واثرھا على تكلفة العمل

المحاسبة عن اموال الصنادیق الصناعیة السیادیة في ضوء
الممارسات الحاسبیة الحكومیة

المحددات  البیئیة لمھنة التمریض في العراق
المحفزات في القطاع الصناعي

دراسة حالة/المحفظة االستثماریة الحدیثة وامكانیة تطبیقھا 
سوق العراق لالوراق المالیة

المخاطر السوقیة وتاثیرھا على كفایة راس المال وفق
١١اتفاقیات بازل

المداخل االقتصادیة لنظریة المحاسبة ودورھا في صیاغة
.....أنموذج توافقي بین المحاسبة الجزئیة والمحاسبة

المدخل التطویري لمعالجة مشكالت  المرضى باتجاه االطباء
المدخل النقدي في تصحیح االختالل في میزان المدفوعات

ودوره في سیاسات االصالح التثبیت الھیكلي
المدن المالئمة للعیش والحلول االستراتیجیة للمدن العراقیة

المدیونیة الخارجیة العربیة ،وانعكاساتھا على مستقبل

عنوان االطروحة



االطاریح

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة
جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  
دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة
جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

دار النشر

1984

1984

1979
2015

1990

2014
1985

2016
2018

2008

1983

1982

2014

2014

2017

2007

2016

2012

2007

2011

2016

1999
2011
2005

2017

سنة النشر

بدر شنون عجیل

جعفر خلیل مرعي

ساھرة محمد حسن الدوري
علي مصطفى حسن

ممدوح ختالن محمد المعاضیدي

وسام یاسین محسن شھل
صفاء عبد الكریم احمد االسدي

ابراھیم حسن علي الدھلكي
براء محي الدین ابراھیم

مراد فالح مراد

فالح حسن علوان الجبوري

غازي عبد العزیز البیاتي

لیث علي حمادي

حسام حسن ھاشم

وسن یحیى احمد الساكني

ازھار نعمة عبد الزھرة ابو غنیم

مصطفى خضیر حسین

اسامة عبد الرحیم  السامرائي

زیاد طارق عبد اللطیف

اكرم محسن علي الربیعي

اسماء حبیب نعمة الناصري

اشراق احسان یوسف
سعاد جاسم محمد

احمد ذیاب احمد العزاوي

ھدیل محمد زكي مھدي

المؤلف
مسیرة االقتصاد العربي خالل عق

المراقبة الداخلیة على الموجودات في مدیریة مصلحة اسالة
الماء لمنطقة بغداد

المزیج الترویجي واھمیتھ في تنمیة الصادرات العراقیة
للسلع غیر النفطیة التطبیق في

المزیج التسویقي في المؤسسة العامة للصناعات الھندسیة
المسؤولیة  االجتماعیة ودورھا في تحقیق استراتیجیة

وزارة الكھرباء
المستلزمات االداریة والتنظیمیة لما بعد الحرب دراسة

تطبیقیة في مدینتي البصرة والف
المشاركة في المعرفة لتحسین جودة االعمال الرقابیة

المشاكل العمرانیة للنمو الحضري دراسة تحلیلیة لمدینة
الكوفة

المشاكل والصعوبات التي تواجھ عملیة نقل الصالحیات
المشتقات المالیة ودورھا في تحفیز نشاط سوق العراق

لالوراق المالیة باستخدام استراتیجیات ناش
المشروعات الصناعیة  الصغیرة والمتوسطة ودورھا في

معالجة مشكلة البطالھ في العراق
المشروعات العربیة المشتركة ودورھا في التكامل

االقتصادي العربي
المصاریف الصناعیة غیر المباشرة دراسة نظریة تطبیقیة

في المنشاة العامة للدخان العر
المعالجة االلكترونیة للبیانات في التعامالت المصرفیة

ودورھا في اعادة الكشوفات
المعالجة المحاسبیة للموجودات الثابتة في الوحدات

الحكومیة واثرھا في الموازنة االتحادیة
المعاییر المحاسبیة في ظل المدخل الوضعي ودورھا في

االبالغ عن  نتائج االزمات المالیة
المعرفة التسویقیة وتكنولوجیا المعلومات واثرھما في االداء

التسویقي
المعرفة الضمنیة للمدققین وانعكاسھا على فاعلیة اداء بعض

مكاتب المفتشین العامین
المعرفة الضمنیة وانعاكاسھا على جودة الخدمة الصحیة في

دائرة صحة الرصافة
المعضالت االخالقیة لعینة من المؤسسات الصحیة في

محافظة بغداد
المعلومات االسترایجیة واالبداع المنظمي واثرھما في

تحقیق المیزة التنافسیة
المفاضلة بین خفارات الخصخصة لشركات المقاوالت العامة

باستعمال التحلیل االسترتیجي
المقابلة في المحاسبة دراسة میدانیة

المقارنة المرجعیة في ظل تقنیة التكلفة المستھدفة
المقارنة بین بعض طرائق تقدیر انموذج انحدار اللوجستك

والطرائق الحصینة

عنوان االطروحة



االطاریح

دار كنوز المعرفة العلمیة
جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة
الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

الجامعة المستنصریة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  
دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة

الجامعة المستنصریة
دار كنوز المعرفة العلمیة

دار النشر

1982
2018
2012

2017

2014
2014

2014

2018
2014

2014
2015
2018

2014

2019

2010

2016

2014

1978

1974
1979
1983

1982
1990
1984
1990
2017
1990
1989
2017
1980

سنة النشر

سالم كریم حسین الربیعي
ورود باسم نور بھیة

طاھر ریسان دخیل الخاقاني

علي حسین محسن الموسوي

قتیبة ثامر صالح
اخالص عبد علي داود الساعدي

حسام عبد الرزاق رشید

نبا لطفي حمدي الذرب المالكي
دینا طالل صبیح شوقي

زید خوام محمود
زھراء غانم مرجاح

غیداء حمید محمد مھدي الھاللي

كروان عزیز حسین العبیدي

انور صبحي محمد الزبیدي

فراس محمد اسماعیل

فاتن شاكر علي

انور عبد الزھرة شلش العتابي

علي عبد محمد سعید الراوي

ھاشم سلیم متمرة
حامد نصیف الشمري
احسان محمد حسن

اسعد سعید جاسم
مسعود یوسف شعبا

ولید طاھر عبد الغزیز
لیث موسى

جواد كاظم عبود
فاختة شاكر رشید

عبد الصاحب صالح عبد الصاحب
رشا خالد شھیب

طارق شھاب موسى التمیمي

المؤلف
المقارنة بین طرائق االحصائیة المستخدمة في التنبؤ

الستیراد بعض المواد الغذائیة في  العراق
المقترحات حول اعادة تشكیل الجھاز المصرفي العراقي

المقدرات الحصینة لدالة المعولیة لبعض التوزیعات المركبة
المقدرات الحصینة لالرتباط الذاتي في انموذج السالسل

الزمنیة الموسمیة المختلط المضبب
بحث میداني في/المقدرات القیادیة ودورھا في االداء 
مدیریة بلدیات واسط
الملكیة في االسالم

الممارسة الدولیة للمحاسب القضائي ومدى امكانیة االحكام
القضائیة في البیئة العراقیة

الممھدات الالمعلمیة النموذج المعامالت المتغیرة والمتغیرة
جزئیا

المناخ التسویقي واثره في استراتیجیة قیادة الضیف
المناطق  الحرة وتاثیراتھا  الممكنة في االقتصاد العراقي في

ضوء تجارب بلدان مختارة
المھارات القیادیة وتاثیرھا في التخطیط االستراتیجي
المھارات القیادیة ودورھا في تعزیز الثقة التنظیمیة

الموءامة بین استراتیجیة قبعات التفكیر الست ومھارات
التفكیر االبداعي

الموائمة بین ادارة الجودة الشاملة واعادة ھندسة العملیات
واثر كل منھما في االداء المتمیز

الموائمة بین االستراتیجیات المثلى لتخطیط الطاقة االنتاجیة
والتخطیط االجمالي باستعمال المحاكاة

الموائمة بین عوامل النجاح االستراتیجي وصناعة رأس
المال الفكري في المنظمات العامة

الموارد الطبیعیة السیاحیة والتطور التكنلوجي واثرھما في
مستقبل السیاحة

الموارد المائیة في العراق بین تحدي السیاسات وفرص
االستدامة

الموارد المالیة النفطیة العربیة وامكانیات االستثمار في
الوطن العربي

الموازنات التخطیطیة كاداة رقابیة
الموازنات التخطیطیة للمصارف التجاریة

الموازنات التخطیطیة واھمیتھا في تنظیم االنشطة
االقتصادیة في منشات القطاع االشتراكي

الموازنات التخطیطیة ودورھا في التخطیط والرقابة
الموازنات التخطیطیة وسیلة من وسائل التخطیط والرقابة

الموازنات التقدیریة كاداة للتخطیط والرقابة
الموازنة التشغیلیة في ظل ظروف عدم التاكد

الموازنة العامة في العراق بین االعداد والتنفیذ
الموازنة العامة للدولة

الموازنة العامة للدولة واتجاھات تطویرھا
الموازنة المستجیبة للنوع االجتماعي والتنمیة المستدامة

الموازنة النقدیة كاحد االركان االساسیة في النظام المحاسبي

عنوان االطروحة
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دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

دار النشر

2016
2009

1975

1978
1984
1984

1979

1979

1979

1978

1978

1979

1979

1979
1979
1979
1979

1975
1979

1971

1978
1980

1980

1975
1978

2019

2011

سنة النشر

علیاء جاسم محمد
عامر محمد نوري المھداوي

ادور اكوب مادروس

عامر محمد علي
محمد رفاعي الجوجو
منصور ناصر حدید

عزیز رزقونیسسان

فاضل سلیم حسین

فاضل سلیم  حسین

نزار ابراھیم محمد

محب عبد الرزاق عبد العزیز

مھدي مطرود مطر

مھدي مطرود رضا

یعقوب یوسف بھنام
یعقوب یوسف بھنام

شامل حسن خصاف الھاشمي
خالد عبد الجبار احمد

عبد المھدي حمودي ھادي
احمد ھاشم احمد

خلیل ابراھیم العبداهللا

سالم طھ صالح
سعید محمد سلمان العاني

سعید محمد سلمان العاني

ابراھیم محي ابراھیم
ھیام محمود خلیل

شیماء حاتم حمد

ولید خلیف جبارة الطائي

المؤلف
الموحد

الموجود المعرفي وتاثیره في قیمة المنظمة
المویجات الھندسیة المكیفة وتطبیقاتھا في ازالة التشویش

للصور الرقمیة
المیزانیات التقدیریة المرنة كاداة رقابیة للكلف الصناعیة

غیر مباشرة
النظام القانوني لتقاعد موظفي الدولة

النظام القانوني للتفویض االداري دراسة مقارنة
النظام المحاسبي المخزني المقترح للمؤسسة العامة للبرید

والبرق والھاتف والمنشات ال
النظام المحاسبي المقترح للمنشاة العامة لخدمات النقل

البري
النظام المحاسبي الموحد في الدار الوطنیة للتوزیع واالعالن

دراسة نظریة تطبیقیة
النظام المحاسبي الموحد في الدار الوطنیة للتوزیع واالعالن

دراسة نظریة تطبیقیة
النظام المحاسبي الموحد في الشركة العامة للمقاوالت

االنشائیة
النظام المحاسبي الموحد في المؤسسات الخدمیة تطبیق

عملي في منظمةالطاقة الذریة
النظام المحاسبي الموحد في المؤسسة العامة للتصمیم

واالنشاء الصناعي
النظام المحاسبي الموحد في المؤسسة العامة للتصمیم

واالنشاء الصناعي
النظام المحاسبي الموحد في الوحدات االقتصادیة الخدمیة
النظام المحاسبي الموحد في الوحدات االقتصادیة الخدمیة
النظام المحاسبي الموحد لؤسسة الثقافة العمالیة وفروعھا

النظام المحاسبي الموحد للتطبیق في المؤسسة العامة
لالذاعة والتلفزیون

النظام المحاسبي الموحد للتعاونیات الزراعیة
النظام المحاسبي الموحد للشركة العامة لمقاوالت االبنیة

المدرسیة
النظام المحاسبي الموحد للمؤسسة العامة لسكك الحدیدیة

العراقیة
النظام المحاسبي الموحد لمصالح الزراعیة

النظام المحاسبي الموحد والرقابة الداخلیة في االتحاد العام
لشباب العراق

النظام المحاسبي الموحد والرقابة الداخلیة في االتحاد العام
لشباب العراق

النظام المحاسبي للفروع
النظام المخزني في القطاع التجاري واقتراح استخدادم

المكننة للسیطرة على الخزین
 وتاثیرھا في٢٠٠٣النفقات االستثماریة في العراق بعد عام 

النمو االقتصادي
النفقات العامة في االقتصادات الریعیة اتجاھات وانعكاسات

عنوان االطروحة



االطاریح

دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

دار النشر

1990
1986

1984

1978

2016
2016
2016

2018

2016

2010

2016

2009

2011

2013

2018
2018

2016

2018
1986
1976
2015

2016

2013

2007

2019

2016

سنة النشر

كاظم علي عبداهللا
حمزة اسماعبل شاھین

نبیل عبد القادر الشمسي

فائز شاكر احمد

حسن شناوة صالح
مھا خالد امام علي

منى جابر حایط الشھیلي

حسین عالء حسین فاضل

بشار ھاشم رنكة

محمد فاضل نعمة الیاسري

محمد حازم عباس

عمار مجید كاظم الوادي

احمد شاكر محمود المعاضیدي

علي محسن داود

عباس ناصر علي حسین
سمر منذر عبد الواحد

جعفر جواد جاسم العبیدي

علي حسین عبد علي الزبیدي
ھیل عجمي جمیل الجنابي

قاسم علي الرشدي
دعاء ذیب عبد القادر

حكمت حمد حسن

حنین شالل ابراھیم العزاوي

مھا موفق خلیل

منال احمد مطشر الساعدي

فراس كاظم عبد الكریم

المؤلف
العراق حالة دراسیة

النفقات بین الفكر المحاسبي وتشریع ضریبة الدخل العراقي
واستخدامھا في السیطرة "arima " النماذج المختلطة

على الخزین في المنشاة العامة لتج
النمط الحالي لتوزیع المستوطنات الریفیة  والخطة المكانیة

المقترحة لالستیطان الریف
النمو االقتصادي المتوازن وخطط التنمیة االقتصادیة في

العراق
النمو السكاني واثره في تجھیز الطاقة الكھربائیة

الواقع الخدمي لمدینة بغداد في ظل زیادة العشوائیات
الیات البنك المركزي العراقي في الحفاظ على استقرار سعر

الصرف مع اشارة خاصة لمزاد العملة
الیات التمویل في المصارف االسالمیة ودورھا في تنشیط

االقتصاد العراقي
الیات بناء مؤشر السوق وانعكاساتھا على المخاطرة

النظامیة
الیات تدقیق االدوات المالیة المشتقة وبیان مخاطر

استعمالھا بالتطبیق على البنك العربي االردني
الیات تسعیر نوعیات النفط العراقي وانعكاساتھا على

التصدیر
الیات تطبیق نظام نقدي اسالمي في دول اسالمیة مختارة

١٩٨١/٢٠٠٦للمدة
الیات حفر االبتكار وتخصیص االستثمار باستخدام تحلیل ما

بعد االمثلیة  في قطاع الصناعات الھندسیة
الیة تحقیق العدالة االجتماعیة في توزیع التخصیصات

االستثماریة
الیة تمویل عجز الموازنة العامة في العراق

الیة مقترحة العداد قائمة التفقات النقدیة المتوقعة لتدعیم
المؤشرات المالیة

الیة مقترحة لالبالغ المالي عن تاثیرات الكوارث والحروب
في البیئة العراقیة وفق المعاییر المحاسبیة الدو
امثلیة انجاز المشاریع في ظل البیئة الضبابیة

امكانات التكامل النقدي بین اقطار الخلیج العربیة
امكانیات وافاق التخطیط في قطاع التامین العراقي

امكانیة استعمال استراتیجیة الزخم للتحقق من الكفاءة
الضعیفة للسوق المالي

امكانیة اعتماد الحلول الرادیكالیة في تغییر واقع التنظیم
المحاسبي في العراق

امكانیة التحول الى المنظمة المتعلمة في ضوء تحلیل فجوتي
المعرفة واالداء االستراتیجي

امكانیة تشكیل وقیاس كفاءة وجدولة المجامیع التكنولوجیا
باستعمال نظم دعم القرار

امكانیة تطبیق ارشادات خطط الجودة على وفق المواصفة
iso10005

امكانیة تطبیق التحالف االستراتیجي في الشركة العامة للنقل

عنوان االطروحة
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2016

1990

2015

2015

2014

2014

2016

2013

2018
2013

2017

2017

2016
2014

2007

2015

2012

2012

1982
1984
2013

2009

2014

1990
1978

سنة النشر

مروة رعد ابراھیم

شابا عیسى ھرمز

حمزة محمود الزبیدي

شھباء حازم حمید

اوراس ھادي محمود الشحماني

عمر فالح حسن احمد العبیدي

بشرى حسین عبد عباس

حامد خزیم معن السعیدي

رضا محمد رضا ناجي
ھبة عبد الھادي احمد الحسني

عصام عبد العزیز ابراھیم العایش

علي عبد الحسین محمد

یاسر عامر حمد حبیب
صبا طالب وھاب الموسوي

سعدون حمود جثیر الربیعاوي

محمد جابر محمد الحسني

مصطفى زھیر سلمان اسود

خالد عبد الحمید عبد المجید العبدلي

جابر حسوني خلیل
سعدون عفان عباس

عماد علي جالل

ایثار عصام ابراھیم

نبیل غازي ثجیل

عمر عبد اللطیف محمود
عبد الرحمن مصطفى طھ

المؤلف
البري

 عن ربحیة٣٣امكانیة تطبیق المعیار المحاسبي الدولي 
السھم الواحد لتعزیز

امكانیة تطبیق النظام المحاسبي الموحد في الصناعة الفندقیة
دراسة تطبیقیة في فندق ع

امكانیة تطبیق بطاقة االداء المتوازن  في تقییم االداء المالي
واالستراتیجي

امكانیة تطبیق بعض ابعاد الھندسة المتزامنة واثرھا في
االداء االستراتیجي

امكانیة تطبیق بعض ادوات تبسیط االجراءات في تنفیذ
المشاریع

امكانیة تطبیق متطلبات االنتاج الرشیق في تعزیز فاعلیة
سلسلة التجھیز

امكانیة تطبیق متطلبات نظام االدارة البیئیة واثرھا في اداء
العملیات

امكانیة تطبیق مداخل االیصاء الواسع واثرھا في المیزة
التنافسیة دراسة استطالعیة الراء عینة من العاملین

امكانیة تطبیق مصفوفة اولویات ادراة الوقت في المنظمة
امكانیة تطبیق موازنة البرامج واالداء باتجاه زیادة كفاءة

شركة المشاریع النفطیة
امكانیة تطبیق نظام ادارة الجودة في المفوضیة العلیا

للنتخابات
امكانیة تطبیق نظام ادارة جودة المشروع وفق المواصفة

ISO 10006/2003
امكانیة تطبیق نظام التخطیط االخضر لالحتیاجات من المواد

امكانیة تطبیق نظام تحلیل المخاطر وتحدید نقاط الرقابة
الحرجة

امكانیة تطبیق نظام تحلیل المخاطر وتحدید نقاط الرقابة
واثره في قیمة الزبون (    HACCP     ) الحرجة

امكانیة توظیف تحلیل الوظیفة وتصمیمھا في تعزیز التوافق
المھني

امكانیة ربط المؤسسات الصحیة بشبكة االنترنیت
واالنترانیت

امكانیة قیام الوحدة النقدیة الخلیجیة في ضوء تجربة الوحدة
النقدیة  االوربیة

انتاجیة العمل في ادارة المخازن ووسائل تطویرھا
انتاجیة المواد في المنشاة العامة للخیاطة

انتقاء واختیار السفراء والموظفین للعلم في وزارة الخارجیة
العراقیة

انشطة ومستلزمات نظم المعلومات االداریة واثرھا في
مراحل عملیة اتخاذ القرارات االداریة

انضباط الموظفین وانعكاسھ في االداء الوظیفي على وفق
العقوبات االنضباطیة

انظمة الحوافز في المنشات الصناعیة

عنوان االطروحة
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دار النشر

2019
2017

2017

2016

2018
2015

2018

2018
2015

2018

2007

2018

2018

2016

2018

2019
2016

2018
2016

2017

2019

2012

2017

2008
2013

سنة النشر

محمد ذنون احمد
مروة جمال سلمان السامرائي

سارة علي سعید العامري

ایمان عامر حمید الدھان

دالیا عواد سلطان
عماد علي محمود

محمود داخل عبد الكریم الخفاجي

عبد الرزاق عباس فاضل
قتیبة امجد عبد الغفور العاني

افراح عبد الجبار حاتم العنبكي

امال نوري محمد

احمد كوین داود شاھین

مرتضى ماجد حیدر الزیدي

وسام خالد التمیمي

نھاد حسین احمد علي

محمد عبد الرضا ردام
مازن محمود مثنى

سیف یحیى شعبان
صفار عبد الجبار مھدي الشماع

مصطفى اكرم حنتوش

زھراء غانم مرجاح

بالل جاسم القیسي

مھا عصمت بھجت العبیدي

امل اسمر زبون
نغم علي جاسم الصائغ

المؤلف
انظمة السالمة المھنیة في المنشآت العراقیة دراسة تحلیلة

في صناعة الغزل والنسیج في
انعكاس اجراءات انضباط العاملین على االداء الوظیفي

انعكاس ادارة الوقت على فاعلیة العمل الرقابي في دیوان
الرقابة المالیة االتحادذ

انعكاس التفكیر االبداعي في تسویق الذات بتوسیط الذكاء
الثقافي

انعكاس الذكاءین الروحي والشعوري في القیادة التحویلیة
لتحسین االداء المالي

انعكاس العشوائیات والتجاوزات على االستدامة البیئیة
انعكاس العالقة بین ادارة الموھبة والتفكیر االبداعي على

التغییر التنظیمي
انعكاس العالقة بین مقدرات مھنیو الموارد البشریة وقابلیة

التكیف مع المسار الوظیفي
انعكاس العملیة التدریبیة على الخدمات البلدیة

انعكاس القدرات الدینامیكیة التسویقیة في تحقیق
استراتیجیة التفوق التنافسي

انعكاس القدرات الذھنیة لصناع القرار في تحدید التوجھ
االستراتیجي

انعكاس المعلومات المحاسییة بالتجارة االلكترونیة وافاق
تطبیقھا في سوق العراق لالوراق المالیة

انعكاس انماط التفكیر االستراتیجي على مستویات الصراع
التنظیمي

انعكاس بھجة الزبون على الحصة السوقیة في سوق المفرد
الكبیر

العضو في االلتزام التنظیمي بتوسیط-انعكاس تبادلیة القائد
العدالة التنظیمیة

انعكاس تبني معاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العام على
جودة االبالغ المالي

انعكاس تشخیص االحتیاجات التدریبیة على اداء العاملین
انعكاس تقییم اداء القیادات العلیا والوسطى على جودة العمل

المؤسسي
انعكاس جودة حیاة العمل على االداء الوظیفي

انعكاس راس المال النفسي االیجابي في تطویر السلوك
االبداعي للعاملین بتوسیط دافع االنجاز

انعكاس قرار البنك المركزي العراقي في زیادة التمویل
الممتلك للمصارف الخاصة على المؤشرات المالیةوعوائد

انعكاس مروتة الموارد البشریة في االداء الوظیفي بتوسیط
التشارك المعرفي

انعكاسات التوازن الدینامكي على االداء التسویقي من خالل
ادارة عالقات الزبون

انعكاسات الرؤیة االستراتیجیة على فاعلیة برامج تدریب
الموارد البشریة

انعكاسات العولمة على ظاھرة الفقر في البلدان النامیة
انعكاسات تحلیل مسارات العملیة على اھداف اداء العملیات

عنوان االطروحة
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2017

2012

2018

2019

2014

2013

2014

2018

2017
2007
2014
2017
2018
2016

2010

2015
2018

2019

1985

2016

1984
1986

2018
1983

1987

1986

سنة النشر

رفاه روضان عودة

علي رزاق جیاد العابدي

حبیب مروح ناصر الیاسري

یاسر جابر محمد العطا

ابتسامة رعد ابراھیم

احمد راسم عباس الجبوري

ھناء نصراهللا خمیس الحمداني

ایناس قاسم محمد الشیمالوي

رؤى باسل كامل
فراس طالب السعدي

رزكار علي احمد دولبمویي
احسان ذیاب عبد

كفاء علي عیسى ابو رغیف
ھدى محمد رضا محمد جواد

حسین راغب طالب الشمري

محمد عباس نھود الشمري
حیدر ضیاء سلمان العبیدي

فوزي خشان صالح

مازن مجید سلیمان

عبد الزھرة حسین نجم العطواني

حارث مصطفى لطیف العزاوي
مسلم كاظم حمید

حیدلر احمد ابو القاسم
حمید مجید حمید الموسوي

احمد حسن عواد الدلیمي

علي عبد محمد سعید الراوي

المؤلف
لتحقیق القیمة المدرك للزبون

انعكاسات ممارسات ادارة الموارد البشریة على االداء
التنظیمي

انعكاسات نظم عمل االداء المالي في المخرجات الوظیفیة
باطار ممارسات مرونة الموارد البشریة

انكعكاس الصحة التنظیمیة على االداء االستراتیجي بتوسیط
فاعلیة فرق العمل

انماط التفكیر االستراتیجي ودورھا في تشخیص واقع
التعامل مع رؤویة المنظمة

انماط التفكیر وفقا لمنظور ھیرمان وتاثیرھا في خفة حركة
القیادة

انماط الشخصیة وعالقتھا بمصادر االجھاد الوظیفي
للمحققین االداریین في مكاتب المفتشین العامین

انماط ھیكل االئتمان وانعاكاساتھا على قیمة عدد من
المصارف العراقیة الخاصة

انموذج التخطیط االستراتیجي الكفوء في انتاج وتسویق
الخدمة

انموذج تحلیل تظریف البیانات الضبابي مع تطبیق عملي
انموذج لتطویر القطاع الصحي دراسة تطبیقیة

انموذج محاسبي لالبالغ المالي عن ارباح االحتكار
انموذج مقترح لترشیق اجھزة الرقابة والتدقیق في العراق
انموذج مقترح لتسعیر الخیارات في اطار العائد والمخاطرة
انموذج مقترح لتقویم اداء التدقیق الداخلي باستعمال بطاقة

العالمات المتوازنة
انموذج مقترح لدور المحاسب االداري في تنفیذ الیات حركة

الشركات
انموذج مقترح للتنبؤ بالتعثر المالي

اھمیة التخطیط السیاحي في دعم التنمیة السیاحیة المحلیة
المتوازنة

اھمیة التدقیق المستند للمخاطر في التخطیط لعملیة التدقیق
وفقا للمعاییر التدقیق الدولیة

اھمیة الربح في قیاس كفاءة االداء مع دراسة تطبیقیة في
المنشاة العامة للمخازن الع

اھمیة الرقابة على مشروعیة العقود الحكومیة في محافظة
میسان

اھمیة القوائم المالیة في القطاع االشتراكي في العراق
اھمیة النشاط االقتصادي في استقرار ونمو مراكز االستیطان

الریفي في اقلیم االھوار
اھمیة تخمین المخاطر االكتوار في اتخاذ القرار االستثماري

اھمیة حجم العینة في السیطرة النوعیة االختبار عمر
الوحدات المنتجة في معمل المصابي

اھمیة كفاءة مراكز االستیطان الریفي في تخطیط التنمیة
الریفیة المتكاملة

اھمیة ودور البنى االرتكازیة في التنمیة مع اشارة خاصة
للتجربة العراقیة
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2018
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2015

1975
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2016
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2019

1987
1979

1979
2006

2018
2015

2014

2018
2016

2014
2007
1987
2007

2007

2013

سنة النشر
مھند مصطفى محمد

حسن علي حسن العاني

مھج صالح مظلوم

حسین داود حلیم
عال علي فرج الظاھري

اسماعیل ھادي جلوب

علي ناصر حسین

شاھین اكوب دانیل

شاھین اكوب دانیل

حیدر ظاھر محمد القره لوسي

احمد حافظ  حمید الطائي

بشرى جواد مھدي

جمال كامل رشید
فرید فھمي زیارة

عبد المجید عبد الحمید عیسى الراوي
اشواق جاسم جعفر السالمي

احسان یاسین شناوي الطائي
لبنى ھاني عباس

عقیل حمید فرحان

عمار مؤید صابر االطرقجي
طارق عزیز صالح شھاب

عمر سمیر عبد الخالق الشاوي
محمد عبد زید عبدعون

باسل عباس خضیر العبیدي
ازھر انیس ابراھیم

فراس احمد محمد المھنا

رباب عبد الرضا صالح البكري

المؤلف
اھمیة ودور معاییر تقویم المؤسساتي الدولي وسبل توطینھا

في اھداف التنمیة المستدامة
اوجھ استخدام اموال المصارف التجاریة دراسة مقارنة

لبعض البنوك التجاریة في الخلیج
اولویات االستثمار الحكومي للنھوض بالصناعة بالصناعة

التحویلیة في العراق
ایجاد اعظم تدقفق ضبابي لزوار االمام موسى الكاظم

ایجاد افضل مقدر لمعلمات توزیع الخطي العام لمعدالت
الفشل للشركة  العامة للصناعات النسیجیة القطنیة

ایجاد التوزیع الثنائي المشترك باعتماد دوائر رابطة مختلفة
مع تطبیق في مجال الحیوي

ایجاد الخوارزمیة الكفوءة في تقدیر معلمات توزیع ویبل
المختلط

بحث تطبیقي في التكالیف الفعلیة لمعمل االكیاس الورقیة في
الشركة العامة للسمنت

بحث تطبیقي في التكالیف الفعلیة لمعمل االكیاس الورقیة في
الشركة العامة للسمنت الع

بدائل الطاقة وانعكاساتھا على التنمیة المستدامة في دول
نفطیة مختارة اشارة للعراق

برامج التثبیت االقتصادي والتكییف الھیكلي وانعكاساتھا
االقتصادیة في البلدان النامیة

برامج صندوق النفد الدولي وانعكاساتھا على اقتصادیات
بلدان مختارة مع اشارة الى العراق

برمجة االھداف
برمجة قرارات تخطیط وتوزیع القوى العاملة دراسة تطبیقیة

في المؤسسة العامة للكھرباء
برنامج تدقیق متخصص للعقود في المشاریع االنشائیة
برنامج صحة العاملین وسالمتھم واثره في راس المال

البشري
برنامج مقترح الدارة المشاریع الھندسیة في محافظة كربالء

برنامج مقترح للتطویر االداري لوحدة تنسیق السیاسات
العامة للدولة باستخدام مدخل سلسلة القیمة

بعض االختبارات المعلمیة واالستكشافیة في تحدید مشكلة
عدم التجانس في انموذج االنحدار الخطي

بعض التقدیرات المویجیة النموذج االنحدار الخطي
بعض الطرائق شبھ المعلمیة في تقدیر واختیار المتغیر

النموذج المؤشر الواحد
بعض العوامل المؤثرة في فاعلیة اخاذ القرار االداري

بعض المتغیرات المؤثرة على سیاحة كبار السن في العراق
بعض المشكالت االداریة الوظیفة التمریض في العراق

بعض حقوق المالكات التمریضیة واثارھا على االستقرار
الوظیفي وتحسین مستوى االداء

بعض طرائق التشخیص والتقدیر في االنحدار الذاتي الخطي
وغیر الخطي ذي الرتب الدنیا

بعض طرائق الحصینة لمعالجة مشكلة  التعدد الخطي في

عنوان االطروحة
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2017
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2017
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2017
2016
2016

2012

2014

2014

2013
2017

2019
2016

2016

2009

2015

2016

2016
2014

2016

سنة النشر

بشیر فیصل محمد حبیب السعدي

عذراء طھ محمد

حسین كریم ناشور

علي حسین محمد علي الزبیدي

مھدي علي عبد الحسین الدریعي

نھى عبد الكریم فرحان

سحر طارق محمود الرحیم
علي قاسم محمد بندر

نادیة شعبان مصطفى
عادل جبار علي

رغد عباس ماجد المعمار
انمار رسول شعیث العقابي

باسم فیصل عبد نایف

سالم عبد الجلیل والي الخفاجي

مؤمن عباس موسى

وفاء جاسم محمد العقابي
زینب جواد كاظم الحسیناوي

عمر عامر جھاد
دنیا تركي ردام

غسق محمد عبد الدوري

شروق عبد الرضا سعید السیاح

حسین علي خضیر الحداد

ھبة اهللا سعد عبد الغني

وعود سالم عباس
فاطمة عبد الباري حسین نور

الیاسري
زھراء قاسم ھاشم

المؤلف
النماذج الخطیة مع تطبیق عملي

بعض طرائق المعلمیة والال معلمیة لتقدیر دالة المعولیة مع
تطبیق عملي

بعض طرائق تقدیر النماذج الالمعلمیة ونسبة المعلمیة
بوجود مشكلة التداخل

بعض طرائق تقدیر انموذج االنحدار الخطي باخطاء ملتویة
التوزیع مع تطبیق عملي

بعض طرائق تقدیر انموذج االنحدار في حالة وجود عدم
تجانس التباین الشرطي

بعض طرائق تقدیر معلمات دالة المعولیة لنموذج احتمالي
مركب

بعض مشاكل التخطیط على مستوى االعداد والتنفیذ في
١٩٥٩-١٩٧٥العراق 

بعض مقدرات الحصینة لقدرة الطیف وفق االنموذج المحتلط
بعض مقدرات المربعات الصغرى الموزونة الحصیبنة

النموذج االنحدار بوجود عدم تجانس التباین والقیم الشاذة
بناء اداة لقیاس دافعیة المعلمین نحو مھنة التعلیم

بناء استراتیجیة التمویل الذاتي المستدام
بناء استراتیجیة لجذب الكفاءات في وزارة النفط

بناء افضل انموذج صندوق اسود باستعمال بعض الطرائق
المعلمیة

بناء المنظمة المتعلمة في اطار التكامل بین عملیات ادارة
المعرفة والمقدرات الجوھریة

بناء المنظمة المتكاملة باستخدام التدقیق االستراتیجي
وتكنولوجیا المعلومات

بناء انموذج  تمییزي وتصنیفي لبیانات القیاسات المكررة
بوجود تراكیب مختلفة لمصفوفة التباین المشترك

بناء انموذج احصائي لقیاس الفقر متعدد االبعاد في العراق
بناء انموذج االنحدار اللوجستي للوالدات المشوھة في

العراق
بناء انموذج التخصیص الضبابي متعدد االھداف واالبعاد
بناء انموذج التمیز االداري في وزارة النقل على وفق

انموذج التمیز االوربي
بناء انموذج السیطرة على الخزین في ظل ضبابیة الطلب

وفترة االنتظار
بناء انموذج انحدار لوجستي معدل لحیاة االطفال الخدج في

محافظة كربالء
بناء انموذج دینامیكي لتخطیط القوى العاملة مع تطبیق

عملي
بناء انموذج دینامیكي وانموذج ھدفي في ظل البیئة

الضبابیة
بناء انموذج ریاضي لتجزئة التخطیط االجمالي

بناء انموذج ریاضي لتعظیم نسبة العوائد على التكالیف
باستعمال البرمجة الكسریة الخطیة الصحیحة في الشركة
بناء انموذج ریاضي لمشكلة النقل في ظل قیود دینامیكیة

عنوان االطروحة
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سنة النشر

حیدر حسین عباس الدجیلي

رشا عادل عبدل
میسون حمید فرج محمد

منال داود سلمان جلیل
سھاد فیصل عبود المشھداني

حسنین جلیل نعمة الساعدي

اسیل نوري صالح

مھدي وھاب نعمة نصر اهللا
یاسین عبد الرحمن محمد الجواد

احمد خلف غنام الجبوري
امال صادق حمودي الموسوي

عمار جلیل سباھي العابدي

نوار رعد عبد المجید

احمد عبد اللطیف وحید

مریم عبد الحسین اصغر علي
الحسیني

نصیف عبد اللطیف نصیف المھداوي

لمیاء طھ عبداهللا
ھیثم طھ محمد علي الیوسف

نور خلیل ابراھیم العبیدي

علي محمد فرحان
محمد سعد ابراھیم

حسنین حامد احمد الطائي

غیداء جعفر مھدي الزبیدي

نزار جابر عبود
كامل علي مصطاف الحمداني

عماد شھاب احمد

المؤلف
الطلب مع تطبیق عملي

بناء انموذج لحومكمة عملیات المشروعات باستعمال
اسلوب دلفي

بناء انموذج للخزین االحتمالي الضبابي مع تطبیق عملي
بناء انموذج للمعاینة البیزیة المفردة بافتراض مربع كاي

كتوزیع مسبق
بناء انموذج متعدد االھداف لتخطیط االحتیاجات من المواد
بناء انموذج نقل ثالثي االبعاد باستخدام اسلوب البرمجة

الخطیة
بناء انموذجي بناء معلمي وال معلمي لمرض التدرن في

بغداد
بناء توزیع احتمالي لوقت الفشل المستغرق باستعمال تحویل

xii-burr type انتروبي لتوزیع
باریتو الموزون مع تطبیق عملي- بناء توزیع اسي 

بناء جداول الحیاة الذاتیة في العراق باستعمال احتماالت
البقاء

بناء جداول الحیاة في العراق
كامبل(بناء دالة الرابطة للتوزیع الثنائي للقیمة المتطرفة 

مع تطبیق عملي للمرضى السكري(
بناء سلوكیات المواطنة  التنظیمیة ودورھا في تحسین

الخدمة الطبیة
بناء قواعد البیانات لمراحل تنفیذ مخططات المدن باستخدام

GIS نظام المعلومات الجغرافیة
بناء مقیاس التجاھات الطلبةالجامعیین نحو ممارسة المراة

العاملة
بناء نماذج االنحدار الخطي المختلط وتطبیقھ في المجال

البیئي
بناء نماذج لالنتاج في شركة مصافي واسط ووتحلیل تأثیر

التغیرات االنیة باستعمال البرمجة المقلمیة
متعدد المتغیرات GARCH بناء نموذج

بناء نموذج احتمالي للعالقة بین الدخل الفردي والدخل
العائلي باستخدام التوزیع اللو

بناء نموذج ادارة االحتواء المالي في اطار معالجات تنوع
الموارد البشریة ومقدرات تطویر راس المال االجتم

بناء نموذج انحدار خطي متعدد ضبابي السعار النفط العالمیة
بناء نموذج ریاضي خطي لشبكة توزیع المنتجات النفطیة

في العراق
بناء نموذج صفوف االنتظار باستخدام المقدرات الحصینة

لقسم الباطنیة
بناء نموذج قیاسي لتحلیل العالقة بین عجز الموازنة وعجز

الحساب الجاري
بناء نموذج لتقدیر انتاج الثروة السمكیة في العراق

بناء نموذج لصیاغة استراتیجیة الحوكمة االلكترونیة للعلوم
والتكنلوجیا

بناء نموذج لمنظمة اعمال الكترونیة باعتماد استراتیجیات
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سنة النشر

فوز احمد محمد صالح

اسامة محمود عوض الزعبي

انس ایسن موسى

دالیة عمر نظمي

اسعد عبید عزیز الجمیلي
نبیل ذنون جاسم

مھا صباح ابراھیم الجبوري

مثنى روكان جاسم الجبوري

ممدوح عطا اهللا فیحان

علي كمال محمد جواد الدھلكي

علي عزیز حسن الیاسري

ماجد محمد منحوش الربیعي

لیث خلیل ابراھیم

خالد مھدي صالح

ھدیل كاظم سعید

محمد احمد یاسین

عالء صبحي حسن ھادي العبیدي

عماد صبیح فرج

ھاني عبد اهللا

ناصر نزار الحسني

فائز حامد سلمان السعدون الزیدي

وئام وھاب عبد الحسین الیاسري

المؤلف
دراسة حالة في الشركة المتحدة للسفر/ التغییر  ..

بناء نموذج لوفیات االطفال الرضع باستعمال مسح الوفیات
االمھات وخارطة الفقر في العراق

بناء وتحلیل جداول المدخالت والمخرجات لالقتصاد االردني
٢٠٠٠-٢٠٠٩في عامي 

بناء ودراسة بعض نماذج فضاء الحالھ لتردد الموجات
الدماغ لتحدید اسباب االصابة بالصرع

بیئة االستثمار المالئمة لقطاع االعمال ومتطلبات دعم
النشاط الخاص في العراق

بیع العقار في القانون المدني العراقي
بیوع القیام ودورھا في البیوع البحریة مع اشارة الى

تطبیقاتھا في العراق
تأثیر ادارة الحكمة في أبعاد جودة الخدمة بتوسط االغناء

الوظیفي
تأثیر االبعاد الثقافیة في الحوكمة وانعكاسھ على وادارة

ارباح الوحدات االقتصادیة العراقیة والدولیة
تأثیر االستثمار االجنبي المباشر على ھیكل الصادرات
....السلعیة في الدول النامیة دراسة اقتصادیة قیاسیة
تأثیر االستراتیجیات الداعمة لتخطیط وتطویر المنتجات

الجدیدة في رفع الكفاءة االنتاجیة وتعزیز المیزه ال
دراسة تطبیقیة/ تأثیر البرامج التدریبیة في اداء العاملین 

في دائرة صحة مدینة الطب
المنظمة في رضا- تأثیر الثقافة المنظمیة ومالءمة الشخص 

العاملین
تأثیر الثقة التنظیمیة والصراع البناء في راس المال

االجتماعي
تأثیر الصراع في التماثل التنظیمي بحث تطبیقي في وزارة

التخطیط العراقیة
تأثیر النظام القیمي للعاملین في الفساد االداري بالعراق

دراسة اختباریة في وزارات عراقیة مختاره
تأثیر تدریب المالكات الطبیة على اداء العملیات بحث في

دائرة صحة الكرخ
تأثیر تكامل الحیود السداسي ونظام االنتاج الرشیق في

تحسین وظائف االمداد
تأثیر صیاغھ اھداف المحاسبة في تحدید تفضیالت
المستثمرین واالدارة من المعلومات المحاسبیة في

...الشركات
تأثیرات االغراق واالخفاء على مؤشر االختبارات الناجمة

عن تلوث عینى تخضع لتوزیع طبیعي
تأھیل المواقع االثریة ودوره في دعم التنمیة السیاحیة

محافظة نینوى دراسة حالة(المستدامة )
تاثیر  االوضاع السیاسیة على الطفولة في العراق خالل

٢٠٠٦-٢٠١٠الفترة 
تاثیر ابعاد التشارك المعرفي في تحقیق االبداع التنظیمي

عنوان االطروحة
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2019

2018
2014
2015
2017

2016

2016
2016

2019

2017

2012
2019
2009
2016
2018

2013

2011

2007

2018

2015
2018
2013

2017
2010
2016

2019

2013
2016

2018
2017

سنة النشر
سنا مثنى ابراھیم

محمد عذاب زغیر الفتالوي
امجد عبد السالم جاسم العاني
محمود عاید حسن الساري

ریاض یوسف سلمان البخاتي

باسم محمد ھاشم الربیعي

عال باسم ھاشم
رافد قیس فرحان

مصطفى كاظم حیدر الربیعي

نورة سھیل محمد

رائد فاضل جمیل الشیخلي
احمد صباح حمید عنایة السامرائي

اكرم سالم حسن الجنابي
ایالف مطلك حمید التمیمي

عالء احمد علي

رؤى یونس جاسم

سجى ریاض عباس محروس

ساھر عبد الكاظم االحمر

قاسم لعیبي مناتي

بشیر اسماعیل محمود الحیاني
احمد امین سالم الفتالوي

امجد حمید اسماعیل

احمد جابر محسن الالمي
حامد كریم الحدراوي
عواطف جلوب محسن

علي عبد الكاظم دعدوش

فالح كریم صالح
مروة بدر زیا یوسف

ابراھیم صالح حسن
رؤى مصطفى كامل

المؤلف
تاثیر ابعاد التشارك المعرفي في دعم اتخاذ القرارات

االستراتیجیة
تاثیر ابعاد التوجھ االستراتیجي في المنظمة المتعلمة

تاثیر ابعاد العمل الداخلیة في اداء العاملین بمھنة التمریض
تاثیر ابعاد القیادة التحویلیة في تطبیق ادارة الجودة الشاملة

تاثیر ابعاد راس المال الفكري في صیاغة السیناریو
االستراتیجي

في اتخاذ القرار االستراتیجي  swot تاثیر ابعاد مصفوفة
للمنظمة

تاثیر ابعاد نوعیة حیاة العمل في االغتراب التنظیمي
تاثیر اختالل المیزان التجاري في نمو االقتصادي في العراق

٢٠٠٣-٢٠١٣للمدة 
تاثیر ادارة التنوع للموارد البشریة في تعزیز االنغماس

الوظیفي
تاثیر ادارة الجودة الشاملة في تحسین اداء المؤسسة

الخدمیة
تاثیر ادارة العالقات مع الزبون في بناء والئھ للمنظمة
تاثیر ادارة المخاطر في عدد من المشاریع االنشائیة

تاثیر ادارة المعرفة في الكفایات الجوھریة
تاثیر ادارة الموھبة في تحقیق الریادة االستراتیجیة

تاثیر ادارة وقیاس تكالیف الطاقة غیر المستغلة وتحسین
جودة المنتجات في تخفیض التكالیف الموحدة اقتصادیة
تاثیر استخدام تكنلوجیا المعلومات في تحدید االقتدار

المعرفي لضمان النجاح االستراتیجي
تاثیر استخدام قواعد الھندسة البشریة في كفاءة العملیة

الصناعیة
تاثیر استراتیجیات ادارة الموارد البشرة في استراتیجیات

دراسة استطالعیة الراء عینة/العملیات   .........
تاثیر استراتیجیات الموارد البشریة في ادارة االزمة المحلیة

دراسة حالة في دیوان حافظة میسان
تاثیر استراتیجیات سلسلة التجھیز في دورة حیاة المنتوج

تاثیر استراتیجیة التدریب في مستوى الرضا الوظیفي
تاثیر استراتیجیة التسویق الفایروسي في السلوك الشرائي

للمستھلك
تاثیر استراتیجیة العمل الفرقي في فاعلیة االنجاز

تاثیر استراتیجیة تكنولوجیا المعلومات في اقتصاد المعرفة
تاثیر استعمال مخاطر التدقیق على جودة تقدیرات االدارة

للوحدات االقتصادیة المتعثرة مالیا
تاثیر اسعار النفط على الموازنة العامة والمیزان التجاري

٢٠٠٤-٢٠١٧في العراق للمدة من 
تاثیر اعادة تصمیم الوظیفة في  االداء المنظمي

تاثیر اعادة ھندسة العملیات االداریة في سلوك المواطنة
التنظیمیة

تاثیر اعادة ھیكلیة في االداء االستراتیجي
(ipsass) تاثیر اعتماد معاییر المحاسبة الحكومیة الدولیة

عنوان االطروحة
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2013

2013
2014

2011

2018

2019
2013
2017

2016
2018

2016

2018

2017

2008

2015
2016

2018
2014
2018
2012

2018

2016

2007
2008

2018
2017

2010

سنة النشر

حراء رسول عبد علي الساعدي

مصطفى حسین حسن
سالمة ابراھیم علي

اسماء طھ مخلف

مصطفى مؤید خلیل العطار

سارةة لعیبي عبداهللا
فالح حسن علي  الجبوري

اسامة عالء حمداهللا الشدیدي

زینة فالح حسن الھلیجي
الھام محمد علیوي

حازم حسن یاسین السوداني

بتول رعد ابراھیم العنبكي

انسام حسون حربي الشمري

حمد عبد الحسین راضي

امنة احمد مظلزم
ضحى باسل مظفر

علي مھدي محلول الدفاعي
حسین علیوي كھیة العامري

فرحان محسن حماده
حسین فالح ورد ورش البدري

غیث ھاشم تبان عطیة

اسراء عبد فرحان

وداد موسى محمد التمیمي
نسرین جاسم محمد

عذراء محسن عبد
ایمان عدنان سعد المكصوصي

مھا عارف بریھم

المؤلف
(gfsm) ودلیل احصاءات مالیة الحكومیة

تاثیر اقتصاد الظل في بعض المتغیرات االقتصادیة الكلیة
١٩٩٠-٢٠٠٩حالة دراسیة للمدة 

تاثیر االبعاد الثقافیة في اتصاالت الفرق ذات ثقافات متعددة
تاثیر االبالغ المالي عن انخفاض قیمة الموجودات الثابتة

على خاصیة مالءمة المعلومات المحاسبیة
تاثیر االتجاھات الفكریة في طبیعة الھیكل االقتصادي في

العراق
تاثیر االتصال السیاحي في تنشیط قدرات المرشد السیاحي

دراسة میدانیة في ھیئة السیاحة
تاثیر االحتراق الوظیفي في اداء العاملین

تاثیر االداء التمریضي في جودة الرعایة الصحیة
تاثیر االدوار االستیراتیجیة لمدیر الموارد البشریة في

تحقیق التفوق التنظیمي
تاثیر االسبقیات التنافسیة في قرارات االمداد التسویقیة
تاثیر االستدامة المنظمیة متغیرا وسیطا بین المشاركة

بالمعرفة ومقدرات الموارد البشریة
تاثیر االعالم السیاحي في تنمیة مقومات الجذب السیاحي

الدیني في مدینة النجف االشرف
تاثیر االغتراب الوظیفي على اداء العاملیمن بتوسیط سلوك

المواطنة التنظیمیة
تاثیر االقتدار المعرفي والوضوح االستراتیجي في تعزیز

االستشراف المستقبلي
تاثیر االلیات الداخلیة للحاكمیة في االداء والمخاطرة

المصرفیة لعینة من المصارف االھلیة
تاثیر االنشطة الذھنیة في تحقیق االنتاجیة االبداعیة

تاثیر االنماط القیادیة في ادارة االزمات بتوسیط التخطیط
االستراتیجي

تاثیر االنماط القیادیة في تحقیق اھداف االدارة المحلیة
تاثیر االنماط القیادیة في تعزیز التمیز التنظیمي
تاثیر التحفظ المحاسبي في السلوك االستثماري

تاثیر التحلیل البیئي في  المزیج التسویقي السیاسي وادارة
عالقات الناخب

تاثیر التخطیط االستراتیجي في ادارة االزمات دراسة
استطالعیة تحلیلیة

تاثیر التضخم المستھدف والناتج المحتمل في السیاسة
النقدیة للعراق

تاثیر التغییر االستراتیجي في عملیة االحتضان التقني
تاثیر التغییر البیئي وخصائص القرارات االستراتیجیة في

مجال عملیات اعادة الھیكلیة
تاثیر التغییر التنظیمي في اداء المنظمات العامة

تاثیر التفاعل االعالن االرباح وتوزیعاتھا في العوائد غیر
العادیة

تاثیر التفكیر االستراتیجي واالبداع التسویقي في القرارات
التسویقیة

عنوان االطروحة
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2016

2012

2018
2014

1981

2019
2016
2007

2009
2019

2019
2016

2010
2008
2017
2013

2018
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2017

2013
2017

2015
2013

2019
2019
2018

2019
2019
2018
2019

2018

سنة النشر
علي فیصل عبد نور

االء عبد الكریم غالب المدو

محمد جاسم ناصر الزھیري
سماح مؤید محمود المولى

ناظم جاسم مطر زنبور

مثنى محمد سعید احمد
كاظم جواد جاسم

رغد زكي قاسم السعدي

نوال عبد الكریم علوان الطائي
قاسم علي محمد

سعد علي محمود
حنین قاسم حسن

بالل كامل عودة الزبیدي
سلمى حتیتھ رحیمة

ایناس نھاد كامل الدباغ
زینة رائد عبد الزھرة الجبوري

افراح خضر راضي

سوسن عبد االمیر وناس
عالء الدین عبد الرحمن

فرح ھادي حسین النعیمي
دعاء یوسف عبد الرحمن

ایمن ھادي طالب الطائي
محمد عبد الحر علق

صفاء كامل حنان
محمود جمیل عواد

رائد عبد الجبار خضر

غادة طارق زیدان الزبیدي
اسماء عدي وھیب
ھدیل قاسم علیوي

علي عیسى جاسم المحمداوي

مصطفى عبد العباس عصاد

المؤلف
تاثیر التكامل االستراتیجي في تحقیق االھداف االستراتیجیة

للمحافظة على البیئة العراقیة
تاثیر التوازن التنظیمي في الرضا الوظیفي بتوسیط العدالة

التنظیمیة
تاثیر التوجة الستراتیجي في االداء المنظمي

تاثیر التیقظ  القیادي في تحقیق الرافعة المعرفیة من خالل
التفوق الذكي

منطقة"تاثیر الجامعات على تطویر المراكز  الحضریة
جامعة مدینة البصرة" الدراسة

تاثیر الحوكمة االلكترونیة في تحقیق االداء االبتكاري
تاثیر الحوكمة في جودة االداء

تاثیر الخصخصة واالستثمار االجنبي المباشر في التغییرات
الھیكلیة القطاعیة لالقتصادین المصري والمغربي
تاثیر الدیمقراطیة في تشكیل المجالس المحلیة

تاثیر الذكاء االجتماعي في تحدید ستراتیجیة ادارة الصراع
المالئمة بتوسیط حاكمیة الموارد البشریة
تاثیر الذكاء االستراتیجي في ادارة االزمات

تاثیر الذكاء الثقافي في رسم السیاسة المحلیة في مجلس
محافظة ذي قار

تاثیر الذكاء الشعوري والقیادة التحویلیة في االداء المنظمي
تاثیر الرؤیة االستراتیجیة في ادارة االزمة
تاثیر الرشاقة التنظیمیة في االداء العالي

تاثیر الرقابة االداریة في تماسك المرؤوسین دراسة
استطالعیة الراء عینة من العاملین في وزارة العمل
تاثیر السیاسة التحریر المصرفي المخاطرة المصرفیة

وعوائد االسھم
تاثیر الشفافیة المنظمیة في الرضا الوظیفي

تاثیر العالقة بین المدقق والشك المھني على جودة التدقیق
قي البیئة العراقیة

تاثیر العوامل التسویقیة في راس مال الزبون
تاثیر الغام الحروب على الرقع النفطیة باستخدام نظم

المعلومات الجغرافیة
تاثیر القدرات الجوھریة على التغییر التنظیمي بحث میداني
تاثیر القدرات الجوھریة للمنظمات السیاحیة في نمو الجذب

السیاحي
تاثیر القدرات الدینامیكیة في البراعة التنظیمیة

تاثیر القدرات الدینامیكیة للمنظمة في التجدید االستراتیجي
تاثیر القوة التنظیمیة في ادارة االزمة بتوسیط ایتراتیجیات

ادراة الموارد البشریة
تاثیر القیادة االصلیة في اعادة ھندسة عملیات االعمال

تاثیر القیادة التحویلیة في التغییر التنظیمي
تاثیر القیادة التحویلیة في الوالء التنظیمي

تاثیر القیادة التشاركیة والبراعة االستراتیجیة في تعزیز
الدبلوماسیة السیاحة

تاثیر القیم التنظیمیة في تحقیق النجاح االستراتیجي

عنوان االطروحة
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2017
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2010

2015

2015
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2018

2013

2008

2017

سنة النشر
عدي عبد االمیر غیاض

عفراء صكبان عطیة
زینب راغم حسن

لبنى قحطان محمد علي

تیسیر محمد جمعة الفالحي

سناء عریبي محمد

فاتن نھاد جواد

سیف طالب خضر العظیمي

زینب كاظم عاصي السراي
مھا صباح ابراھیم الجبوري

حیدر شاكر نوري البرزنجي
سناء حسن حلو

حسین جلیل محسن الموسوي

لیث حمود حسن

علي عبد االمیر عبد الحسین كمونة

طالب حمید عبداهللا الزبیدي

علیاء سعید عباس الجوفي

سھا عدنان سلمان القیسي

سلوى وحید حسون

حسین صابر حسین جیمةغي

علي عبد السالم عبد الدائم

كاظم داود سلمان الزركاني

نور قصي عبد الرزاق الطائي

محمد حسین علي حسین

علي حامد غلیم الزھیري

المؤلف
تاثیر المتطلبات التدریبیة في تطویر ممارسات القیادة

االستراتیجیة
تاثیر المحاسبة عن الموارد البشریة في تقویم االداء

تاثیر المرونة االستراتیجیة في االداء التشغیلي
تاثیر المرونة الستراتیجیة والال تاكد البیئي في الصحة

التنظیمیة
تاثیر المعلومات المحاسبیة المضللة على تقویم نظام الرقابة

الداخلیة
تاثیر المقدرات الجوھریة في تحقیق اھداف المنظمات

البندقیة
تاثیر المناخ االبداعي في االداء المتمیز من خالل ادارة

الذات
تاثیر المناخ التنظیمي في تقییم اداء العاملین بحث تطبیقي

في مجلس محافظة ذي قار
تاثیر المناخ التنظیمي في عوامل نجاح االدارة االلكترونیة
تاثیر المنظمة االفتراضیة في االداء المالي لمصرف بغداد

في ظل التحالفات االستراتیجیة
تاثیر الھندسة المتزامنة في تطویر المنتجات

تاثیر الوعي واخالقیات العمل في االداء المصرفي
تاثیر الیات حوكمة الشركات في ممارسات التحفظ

المحاسبي
تاثیر انتاج النفط والغاز غي التقلیدي وانعكاساتھ على

البلدان المنتجة للنفط
تاثیر انماط القیادة واستراتیجیة ادارة المعرفة في التفوق

التنظیمي
تاثیر ایفاء دیوان الرقابة المالیة االتحادي بمتطلبات معیار

 على تعزیز جودة تقاریر رقابة٣٠٠٠االنتوساي 
تاثیر بعض ابعاد حضارة المنظمة في االداء االستراتیجي من

خالل اخالقیات الوظیفة العامة
تاثیر بعض االنماط القیادیة الحدیثة في راس المال

دراسة استطالعیة/االجتماعي التنظیمي 
تاثیر بعض المتغیرات االقتصادیة في نمو الودائع المصرفیة

١٩٩٠-٢٠١٤في العراق للمدة 
تاثیر بعض عوامل  البیئة الداخلیة للمنظمة في نجاح

التخطیط االستراتیجي
تاثیر بعض ممارسات ادارة الموارد البشریة في استثمار

راس المال البشري
تاثیر بعض ممارسات المدیرون في التسویق الشمولي من

خالل توافر متطلبات منظمات االعمال
تاثیر بعض من ادوات االنتاج الرشیق في اختیار ستراتیجیة

االیصاء الواسع
تاثیر بعض مھارات التفكیر االبداعي والشبیع الثقافي

التنظیمي في التدقیق االستراتیجي
تاثیر بناء المھارات العقلیة والمعرفیة في تحقیق االداء

عنوان االطروحة
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دار النشر
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2019
2018
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2007

2018
2007
2018
2016

2013

2018

2016
2010

2018

2013

2018

2017

2017
2019
2016

2010
2016

2010

2012

2014

2014

2019

سنة النشر

ریام قاسم محمد الربیعي
فارس احمد عبد العبادي
علي ناصر ثابت النوري

میس مشتاق عبد االئمة قنبر

محمد كامل دنبوس الدلیمي

احمد صادق سلمان التمیمي
اثیر عبداهللا محمد السوداني
حسین فاخر حاجم الربیعي

زینب جعفر جابر

محمد جاسم محمد صالح

محمد جاسم محمد

احمد محمود كتاب
فؤاد یوسف عبد الرحمن

مرتضى ھادي جندي ناجي العكیلي

صادق حسین عبد الحسن الدوسري

حسن عودة غضاب العبودي

احمد رعد عبد الحمید عبداهللا

صبار ثجیل عودة الغزي
سیف علي یحیى الخوالني
احمد طاھر كاظم العنبكي

خالد ابراھیم سلمان الجبوري
سطم صالح حسین

علیاء سعید عباس الجوفي

مثنى زاحم فیصل العجیلي

اشواق طالب كاظم

علي عیسى جاسم المحمداوي

ایفان سمیر عبد الصاحب

المؤلف
المتفوق

تاثیر بیئة االبداع المنظمي في احتواء القوى العاملة
تاثیر بیئة اللقاء الخدمي في تحقیق رضا الزبون

تاثیر تبني تطور المعاییر الدولیة لالبالغ المالي في جودة
المعلومات المحاسبیة

تاثیر تبني معاییر المحاسبة الدولیة على االرباح الخاضعة
للضریبة والتحاسب الضریبي للشركات االجنبیة

تاثیر تحویالت العاملین في الخارج على بعض المتغیرات
االقتصادیة الكلیة

تاثیر تخطیط المسار الوظیفي في االداء المنظمي
تاثیر تصمیم العمل في تحسین جودة المنتج

تاثیر تصمیم المكاتب في تحسین االداء الوظیفي
في تحسین اداء اطباء االسنان six sigma تاثیر تطبیق

في المراكز التخصصیة في دائرة صحة بغداد الرصافة
تاثیر تطبیق متطلبات ادارة الجودة الشاملة في االداء

المؤسسي للشركة  العامة لموانئ العراق
تاثیر تطبیق محاسبة التحوط عن تغیرات اسعار صرف

العملة االجنبیة في جودة االبالغ المالي
تاثیر تقانة المعلومات في االداء التعلیمي لوزارة التربیة
تاثیر تقانة المعلومات في بعدي تصمیم العمل والھندسة

دراسة استطالعیة في رئاسة الجامعة المستنص_البشریة 
تاثیر تقلبات اسعار النفط الخام العالمیة على التضخم والناتج

المحلي االجمالي في العراق
تاثیر تقنیات ادارة مستودعات البیانات في عملیة صنع

القرارات
تاثیر تقنیات الذكاء االصطناعي في فاعلیة شبكات التواصل

السیاحي االلكتروني
تاثیر تقییم المشاریع االستثماریة في تخفیض تكالیف االنتاج

لبعض الشركات الصناعیة
تاثیر تكنولوجیا المعلومات في ادارة الوقت

تاثیر تمویل االنفاق العام في تحدید عرض النقد في العراق
تاثیر توقیت االفصاح المحاسبي للشركات العراقیة في

االتجار الداخلي بالمعلومات المحاسبیة
تاثیر ثقافة الجودة في تقویم اداء المنظمة التعلیمیة

تاثیر جودة االبالغ المالي في سیاسات توزیع االرباح
وانعكاسھ على القیمة السوقیة للشركات المدرجة في سوق
تاثیر جودة الحیاة العمل وراس المال االجتماعي في االداء

العالي للمنظمات
تاثیر حاضنات االعمال في تحقیق متطلبات ریادیة المشاریع

الصغیرة والمتوسطة
تاثیر خاصیتي المالئمة والتمثیل الصادق على اسعار االسھم

وحجم تداولھا في ظل سلسلة قیمة المعلومات
تاثیر خصائص شخصیة الدلیل السیاحي في ادارة انفعاالت

السائح
تاثیر درجة الرافعة االقتصادیة في القیمة السوقیة للسھم

عنوان االطروحة
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2008

2014
2013

2016
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2014

2016
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2012
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2014

2016

2019

2016
2012
2017

2008

2011

2004
2017

سنة النشر

ھاشم جبار مجید اللددة

خالدة سلمان سعد

احمد جاسم جبار الدراجي
كریم صیھود كرم الزھیري

سلمى حتیتة رحیمة

نبراس ناجي رزوقي
كاظم داود سلمان الزركاني

نایف علي عاصي

محسن رشید مصیحب العتابي

سارة علي سعید العامري
شیماء ستار صالح

عبد الحمید عبد الھادي حمید الالمي

نداء نجم الدین احمد

ھناء سعد محمد شبیب

بالل خالد علوان
فراس ناجي حاتم

حنان رحیم عنید المالكي
رشا فالح مصطفى الطائي

علي عقیل صفر

زینب عاصم ناظم

منذر عبد االمیر محمد الصفار
حسین ھشام عبد الرحمن السامرائي

شاكر حمود صالل العبیدي

اسماء طھ نوري التكریتي

علي كزار مجذاب

محمد ابراھیم محسن
انور لیلو عبد الحسین

المؤلف
العادي

تاثیر ذكاء االعمال والحكمة في تحسین اتخاذ القرارات
االداریة

تاثیر رؤیة الستراتیجیة في ضمان وتحسین جودة الرعایة
الصحیة المقدمة في المستشفیات المتخصصة

تاثیر راس المال الفكري في نظام الرقابة الداخلیة
تاثیر راسم  المال النفسي وراس المال االجتماعي لحمایة

المال العام
تاثیر روحانیة المنظمة في جودة الخدمات الصحیة من خالل

االتجاھات االیجابیة للعاملین
تاثیر ستراتیجیة تقویم االداء في الفاعلیة التنظیمیة

تاثیر سلسلة التجھیز في جودة المنتجات
تاثیر سلوك المواطنة التنظیمیة واستثمار رأس المال

البشري في تمیز االداء المنظمي
تاثیر سلوكیات القیادة االخالقیة في ممارسات القوة في

ضوء نظریة اصحاب المصالح
تاثیر سماع الزبون في تحقیق التفوق التنافسي

تاثیر سیاسة االغراق السلعي في تدھور الموقف التنافسي
تاثیر صدمات اسعار النفط في بعض المتغیرات النقدیة في

العراق
تاثیر صناعة االدویة في سامراء على واقع المدینة دراسة

اقتصادیة اجتماعیة وعمرانیة
تاثیر طرائق التقدیر لمقاییس اداء انظمة الطوابیر للوصول

الى النمذجة االمثلیة النظمة االتصاالت
تاثیر عملیات ادارة المعرفة في جودة خدمة المریض
تاثیر عوامل النجاح الحاسمة كمتغیر وسیط بین الدعم
التنظیمي المدرك والتحسین المستمر لالداء السیاحي
تاثیر عوامل النجاح الحرجة في ادارة المشروعات

تاثیر عوامل النجاح في ستراتیجیات المنتج بحث وصفي
تحلیلي لعینة من شركات القطاع الصناعي العراقي

تاثیر عوامل تنمیة االبداع االداري في تحقیق المیزة
التنافسیة المستدامة للمنظمات السیاحیة

تاثیر فاعلیة التدریب في تنمیة الموارد البشریة من منظور
استراتیجي

تاثیر قرارات لجان المناقصات على تلكؤ المشاریع
بحث میداني/تاثیر قنوات التوزیع في تحقیق رضا الزبون 

تاثیر قواعد السیاسة المالیة عللى فاعلیة السیاسة النقدیة
في العراق

تاثیر كل من العدالة والتنمیة المنظمیةفي االحتراق النفسي
للعاملین

تاثیر مخاطر انحرافات الوقت والكلفة في اداء عملیات
المشروع

تاثیر مداخل القرار الستراتیجي في المزیج التسویقي
تاثیر مشاریع القطاع العام في التنمیة المحلیة من منظور

استراتیجي

عنوان االطروحة
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دار النشر
2013

2009

2012

2016

2019
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2013

2017
2010

2014
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1979
2016

2010

2018

2015
2019

2018
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2011
2018
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سنة النشر
حاتم كریم عباس الخفاجي

عراك عبود عمیر الدلیمي

میثاق ھاتف الفتالوي

رغد جمال جاسم

نوال مجید عثمان
ریام عبد الوھاب احمد العزاوي

ایناس محمد احمد البرغوث

ھند عبود جاسم
جواد عبد الواحد فیض اهللا

حسین علیوي عفن حسین الكربولي

علي جاسم محمد العامري
عبد الحمید محمد حسین االشیقر

مھدي علي عباس

كریم عبد النبي باش اغا
جاسم رحیم عذاري

جاسم مشتت الداودي

نجدت یاور محمود
محمد كاظم شمخي جبر الدراجي

مالذ فائق مجید

فادي حسن جابر

باسم بسام جمیل
نور خلیل ابراھیم

عقیل حسن حریجة شھلول

انتصار فاضل مال اهللا

سالم صالل راھي الحسناوي
ھدى كاظم عباس التمیمي

شیماء كاظم عاصي الشمري

المؤلف
تاثیر معدل النمو السكاني في العراق على ا لتنمیة من العام

1997-2015
تاثیر مقدرات االبداع االستراتیجي وراس المال االجتماعي

في بناء المیزة التنافسیة المستدامة
تاثیر مكانة المنظمة في تحقیق االداء المتمیز من خالل

الدمج المنظمي
تاثیر منھج االدارة الرشیقة على بعض ممارسات ادارة

الموارد البشریة
تاثیر مھارات التفاوض في ادارة االجتماعات

تاثیر مھارات الذكاء التنافسي واالبداع المعرفي في تحقیق
جودة الخدمات الفندقیة

تاثیر مھارات المدراء في اداء ادوارھم المعلوماتیة بحث
میداني في مكاتب المفتشین العامین

تاثیر میناء مبارك على الخطط االستراتیجیة للمؤانى العراقیة
تاثیر نظام االحالھ في الرعایة الصحیة االولیة في تحسین

جودة الخدمات الطبیة
تاثیر نوعیة حیاة العمل في تحسین القرار االخالقي الطباء

مستشفى الرمادي التعلیمي
تاثیر ھیكل التمویل في العائد والمخاطرة
تاثیرات الحجم على التركیب التنظیمي

تاثیراالنتباه الذكي واالستشعار في تحسین المھارات
المعرفیة للمورد البشري

تامیم النفط واثره على التنمیة االقتصادیة في العراق
تامین اخطار الحرب واالخطار المشابھة في تامین النقل

واثرھا في السوق العراقیة والع
تامین االخطار الكبیرة في التامین الھندسي واعادتھا في

الدول النامیة
تامین ضمان االمانة وتطبیقاتة في العراق

تاھیل الصناعات التحویلیة في ضوء البرنامج الحكومي
الشركة العامة للصناعات الكھربائیة

تباطؤات السیاسة النقدیة وانعكاساتھا على النشاط
االقتصادي

تباین ادوار المدیر المالي في ضوء العالقة بین المقدرات
الجوھریة واالداء المالي

تباین المخاطرة االستراتیجیة دالة الذكاء التنافسي
تباین نموذج االعمال في ضوء العالقة بین التفكیر النظمي

وتولید المعرفة
تبسیط اجراءات العمل في اطار اعادة تصمیم خارطة سیر

االجراءات
تبسیط االجراءات كوسیلة لرفع االداء باستخدام وسیلة

اداریة جدیدة ومكننة متطورة
تبني المصارف والمشروعات العراقیة لعملیة التاجیر

تبني مدخل التغییر االستراتیجي لتطویر خیارات الشركة
العامة لتجارة المواد االنشائیة

في شركات قطاع(١٧) تبني معیار االبالغ المالي الدولي 

عنوان االطروحة
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جامعة بغداد  
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دار النشر

2011

2011
2015

2019
2016

2014

2018

2013

2013

2014

2014

1980

2012

2011
2019

2016

2007
1988

1980

2017

2012

2019

2014

سنة النشر

رافدة مجبل عبد اهللا

لمى ماجد حمید
وفاء حسین سلمان الحیدري

نینوس نیسان مروكي
غیاث حمید مجید

ھند مھند فوزي الشیخلي

ھدى سلمان محسن

حسام جاسم محمد الربیعي

ضحى محمد حمید

وسن ریاض عباس الدجیلي

على عبد الحسین بعیر السراي

نعمھ حسن جاسم

وسام  عبد الحسین بالسم

ایاد حسن عبد االمیر
میساء عبد الكریم عبد الجبار التماري

محمد زید عباس

باسم محمد تركي
فؤاد كامل حسون السعدي

عبد العزیز  بدر محمد

ھدیل فوزي محمد

محمد خالد احمد

عمر فالح حسن العبیدي

رافد عبد المھدي جاسم السعیدي

المؤلف
التامین العراقیة لتحقیق التوافق المحاسبي

تجارب الخدمات السیاحیة الكترونیا في البلدان النامیة مع
التركیز على الصین والھند

تجزئة السوق الصناعي وتاثیرھا في استھداف السوق
تحدیات االبالغ المالي في ظل المدخل السلوكي للنظریة

المحاسبیة
تحدید ابعاد الجریمة االلكترونیة

تحدید افضل اسلوب تمھیدي حصین لتقدیر انموذج انحدار ال
معلمي

تحدید افضل مناطق ثقة لمعلمات توزیع متعدد الحدود مع
تطبیق عملي

تحدید اكثر العوامل تاثیرا على الوضع االجتماعي والصحي
لكبار السن

تحدید االمثلیة الرباح مزیج منتوجات المنظفات وكلف النقل
في الشركة العامة للزیوت النباتیة

تحدید التوجھات االستراتیجیة لعینة من قائممقامیات محافظة
بغداد

تحدید العدد االمثل والموقع المالئم لتوزیع مراكز االطفاء في
منطقة بغداد الجدیدة

تحدید العدداالمثل للعاملین وعدد مرات االستبدال باستعمال
نظریة صفوف االنتظار

تحدید العوامل االساسیة التي تتحكم بمعدالت االنفاق
باستخدام التحلیل العاملي

تحدید العوامل المؤثرة على المستوى المعاشي في العراق
GIS باستخدام التحلیل العاملي وتقنیة ال

تحدید العوامل المؤثرة في االفصاح عن االخطاء  الطبیة
تحدید العوامل المؤثرة في تغییر نسبة الھیموكلوبین في الدم

عند االطفال دون سن الخامسة
تحدید العوامل المؤثرة في زیادة انتاجیة خدمة التمریض في

بعض مستشفیات محافظة دیالى
تحدید العوامل المحده للسیاسھ االقتراض العام

تحدید المساحات الالزمة للنشاط الصناعي ضمن اطار
متطلبات اعداد الخطة الھیكلیة

تحدید الموازنة البشریة على مستوى المنظمة دراسة
تطبیقیة في المنشاة العامة لاللبان

تحدید اھم عوامل المؤثرة عل المعدالت النمو سكاني والتنبؤ
بھ في العراق

تحدید حجم االنتاجي االمثل للدفعات االنتاجیة متعددة المراحل
مع تطبیق عملي في وزارة الصناعةوالمعادن
تحدید حجم الدفعة االمثل باستعمال خوارزمیتي

wagner"whitin و silver-meal في ظل نظریة
القیود

تحدید حجم الدفعة االنتاجیة االمثل عند وجود اعادة تصنیع
مع تطبیق عملي

عنوان االطروحة
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دار النشر
2010
2006

2017

2012

2010
1986

1987
2016

2015

2018

2015

2016

2015

2012
2017
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2016

2016

2013

2013

2015

2008

2013

2011

سنة النشر
سھیر قحطان اسماعیل الخاصكي

احمد وھیب حسین محمد

مصطفى قاسم عبد الخالق

عایدة صالح محمد حسن الكلیدار

سعدیة عوید عوني الصالحي
نوزاد محمد احمد

غسان منذر زكي قدوري
فیصل عالوي نعیمة الفرطوسي

سحر محمود علي

علي فاروق عبد الرزاق

علي ھاتف عبد علي شربة

رسول روضان عاصي

ابراھیم سكران عبد اهللا الشمري

ایمان مؤید الخیرو
فرات كمال حریجھ

سعد جالل محمد قریش

فاضل عباس عبد الحسن

نور حسین فخري الحدیثي

تاغي زیدان محمد ناصر العتبي

عبد السالم حسین النوري

سھاد طالب جواد الربیعي

عبد الرزاق حمد حسین الجبوري

مالك عبد الرحیم محمد احمد

عبد الجبار ھاني عبد الجبار
السامرائي

المؤلف
تحدید حجم العینة السالیب بیز الحصینة

تحدید خطط االنتاج الكفؤءة لشركة الشھید العامة في ظل
ظروف المخاطرة والالیقین

تحدید عدد المركبات الرئیسة باستخدام بعض االسالیب
لفترات الثقة ومتوسط قیمة احصاءة االختبار

تحدید عمر االستبدال االمثل باستخدام خطة االستبدال
العمریة والخطة ثابتة الفترة

تحدید متطلبات انشاء وادارة صنادیق االستثمار في العراق
تحدید نماذج التنبؤ والسیطرة النتاج لحم الدجاج في حقول

المنشاة العامة للدواجن الو
تحدید واعادة توزیع القوى العاملة على مستوى المنظمة
تحسین اداء العملیة التمریضیة على وفق ابعاد جدولة

الخدمة
تحسین العملیات االستراتیجیة بتطبیق استراتیجیة تطویر

المنتج
تحسین جدوة االنتاج باستخدام خوارزمیة مستعمرات النمل

(ACO)
تحسین جودة التدقیق الداخلي في الوحدات الحكومیة

six sigma باستخدام معاییر تقنیة
المعتمد على CAPP تحسین جودة المنتج باستخدام نظام

الشبكات العصبیة
تحسین عملیة خط االنتاج التجمیعي باستخدام بعض ادوات

االنتاج الرشیق
COSO تحسین فاعلیة الرقابة الداخلیة وفق انموذج

تحسین كفاءة الخدمات االداریة باستخدام تقنیات المعلومات
واالتصاالت

تحصیل القروض في المصارف التجاریة وتطبیقاتھا في
مصرف الرافدین

تحفیز العاملین وفق الخصائص االبداعیة للقیادة
االستراتیجیة

تحقیق اثر التدریب في اطار المواءمة بین تصمیم التدریب
وخصائص بیئة العمل

تحقیق المیزة التنافسیة المستدامة على وفق المستدامة على
وفق الموائمة بین عوامل النجاح الحرجة والخیارا

تحلیل ابعاد االداء الجامعي وفق لمعاییر الجودة واالعتماد
االكادیمي

تحلیل ابعاد الشخصیة وتاثیرھا في نتائج اعمال المنظمات
في ظل حزمة المعتقدات الذاتیة

تحلیل اتجاھات االستثمار االجنبي المباشر وقیاس اثره في
بعض المتغیرات االقتصادیة الكلیة لبلدان عربیة

تحلیل اثار السیاسة الكمركیة في االقتصاد العراقي للمدة
(1995-2010)

تحلیل اثار السیاستین النقدیة والمالیة على بعض المتغیرات
١٩٩٨-٢٠٠االقتصادیة الكلیة لدول مختارة للمدة 

عنوان االطروحة
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سنة النشر
بالل محمد اسعد محمود الھیتي

احمد كاظم حسن المعصامي

خضر نصیف جاسم البیاتي

فؤاد احمد محسن العنبكي

اخالص عبد االمیر حمید العزاوي

فائز حامد سلمان سعدون الزیدي

احمد ھادي عبد العزیز الذھب

نبیل صالح محمد رضا معلھ

رعد عبد الرزاق علي

محمد حاتم عطا عباس

بان خلیل ابراھیم الموسوي

میس عامر عبد الرزاق عبد اللطیف
احمد حامد جمعة ھذال

فراس فوزي فاضل عباس الداودي

حسین شاكر طھیلو

احمد بشیر محمود العبیدي

اسماء محمد عبد الرزاق

نور عبد الرزاق عبد اهللا

رائد محمد علوان العامري

وفاء عبد الكاظم حمد منصور

خالد احمد فرحان

رسول ھادي  عبد المنعم
انعام عبود حسین

المؤلف
تحلیل اثر تقلبات السوق المالیة على اسعار الصرف في عدد

من البلدان النامیة مع اشارة خاصة للعراق
تحلیل احصائي المؤشرات الثروة الحیوانیة في العراق

٢٠٠١-٢٠٠٨للسنوات 
تحلیل احصائي لدراسة میدانیة حول مدى مالئمة مناھج

اقسام االحصاءفي جامعات القطر
تحلیل احصائي للعالقة بین اسعار الحقل واسعار المستھلك

في المجال الزراعي
تحلیل احصائي للعوامل المؤثرة على الوضع االقتصادي

للنساء ضمن نتائج مسح شبكة معرفة العراق
تحلیل احصائي لواقع الخصوبة وفیات االطفال في العراق

باستخدام االرتباط القویم
تحلیل احصائي لواقع العمالة وتیاراتھا واتجاھاتھا في

محافظات مختارة من العراق
تحلیل احصائي مقارن النفاق االسرة العراقیة باستخدام

المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة
تحلیل احصائي مقارن لواقع الصناعات الغذائیة في العراق

٢٠٠٧لسنة 
تحلیل ارتفاع التكالیف في الشركة العامة لصناعة البطاریات

وانعكاسھا على تسعیر المنتجات
تحلیل ازمة التخطیط في العراق في ظل التحول نحو اقتصاد

٢٠٠٣-٢٠١٣السوق للمدة 
تحلیل استخدام التقنیات لمكاتب المدراء العامیین

تحلیل استدامة الدین العام في ظل تقلب االیرادات النفطیة في
العراق

تحلیل استراتیجیة تنموي الستثمار موارد النفط والغاز
الطبیعي في العراق

تحلیل االثار البیئیة لالنشطة القطاعیة في االقتصاد العراقي
٢٠٠٣-٢٠١٥للمدة 

تحلیل االداء المالي االستراتیجي واثره في تحدید قیمة
المنشاة

تحلیل االرباح التفاضلي باستخدام نظریة القیود ودورھا في
اتخاذ القرارات

تحلیل االستثمارات  المالیة وتقویمھا في المصرف العراقي
للتجارة

تحلیل االستدامة التنمویة عبر المؤشرات الصحیة على
ضوء االنفاق الحكومي لقطاع الصحة في محافظة كربالء
تحلیل االنحدار اللوجستي لتحدید العوامل المؤثرة بامراض

القلب
تحلیل االنحدار للسالسل الزمنیة مع تطبیق على انتاج الخطة

في العراق
تحلیل االھداف االنمائیة لاللفیة في العراق

تحلیل البیانات غیر التامة لنماذج االنحدار المتعدد باستخدام
الخوارزمیات

عنوان االطروحة
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سنة النشر
ازھار كاظم جبارة

كاظم یحي عبد الحسین

عمر مكي رحیم الشمري

رؤده رعد یوسف

زینة ابراھیم حسن رشید

مھدي صالح البغدادي
احمد عادل محمد

خلیل حسن رھك الزركاني

نزار مصطفى الصراف

احمد عبد نعیم

مصطفى ثائر ثابت النقیب

كمال عبد الزھرة حسن

سعدون محسن سلمان

امیرة خلف لفتة شاھین الالمي

صادق زویر لجاج السعیدي

سردار عثمان خزرباداوه ي

منال علي فاطس

میس رعد عبد الصاحب

ھیفاء یوسف سلیمان

عماد حسن حسین

ھبة سعد رشید العزاوي

ایاد كاظم حسون

سجى اكرم عبد الرزاق الشیخلي

المؤلف
تحلیل البیانات متعددة االستجابة لتشخصي امراض العیون

باستخدام الدالھ التمییزیة واالنحدار اللوجستي
تحلیل التباین المركب لمجموعة تجارب متشابھ في القطاع

الزراعي
تحلیل التباین للبیانات الضبابیة مع تطبیق عملي في الجانب

الطبي
٢تحلیل التجارب العاملیة  n بتوزیع اسي لمتغیر االستجابة

مع التطبیق
تحلیل التجارب ثنائیة العوامل المتزنة وغیر المتزنة لبیان
اثر عاملین على بعض صفات محصول الشلب في العرا

تحلیل التعادل ادارة للتخطیط والرقابة
تحلیل التغیرات الحاصلة في مصروفات الموازنة باستعمال

سالسل ماركوف مع تطبیق عملي
تحلیل التوزیع المكاني للصناعات النسیجیة في العراق مع

ىتاكید خاص على موقع المنشاة
تحلیل السالسل الزمنیة استخدام التنقیة االحصائیة

Adaptive Filtering للتنبؤات االق
تحلیل السلسلة الزمنیة لمعدالت االنتاج الشھري للنفط

العراقي باستعمال طریقتي تحلیل التدخل والقیمة
تحلیل الشراكة  االستراتیجیة بین القطاعین العام والخاص

لتوجیة االستثمار في مجال توزیع الكھرباء بالعرا
تحلیل الصناعة وتاثیره في استھداف السوق دراسة تحلیلیة

الراء عینة من المدراء في شركة الفداء العامة
تحلیل العالقة التبادلیة بین ادارة مخاطرة المعرفة والتوجة

االستراتیجي
تحلیل العالقة التبادلیة بین السكان والتنمیة المستدامة في

العراق
تحلیل العالقة الدالیة بین النمو االقتصادي والفقر في العراق

١٩٩٠-٢٠٠٧للمدة 
تحلیل العالقة الدالیھ بین درجة الحریة االقتصادیة والتجارة

الخارجیة وانعكاساتھا على المؤشرات االقتصاد
تحلیل العالقة بین اختالل الموازنة العامة واالحتیاطات

٢٠٠٣-٢٠١٥االجنبیة في العراق للمدة 
تحلیل العالقة بین استقراریة دالة الطلب على النقود وسعر

صرف  الدینار العراقي
تحلیل العالقة بین اسعار بعض المحاصیل الزراعیة

المستوردة واسعار النفط الخام وسعر الصرف
تحلیل العالقة بین االنفاق العام واالستدامة المالیة لدول

مختارة مع اشارة خاصة للعراق
تحلیل العالقة بین التجارة الخارجیة والنمو االقتصادي في

١٩٨٠-٢٠١٢العراق للمدة 
تحلیل العالقة بین التضخم والنمو االقتصادي في العراق

١٩٨٠/٢٠١٠للمدة من 
تحلیل العالقة بین المخاطر المصرفیة والعائد المحاسبي

عنوان االطروحة
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ن.د

دار كنوز المعرفة العلمیة
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جامعة بغداد  
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دار النشر

2014

2013

2013

2016

2014

2011

2019

2012

2016

2012

2007

2011

2015

1986

1978
2009

2017

2006

1978

1978

2013

2016
2017

سنة النشر

قیس انیس جحیل العقابي

منتھى زھیر محسن السعدي

علیاء حسین خلف الزركوش

رفل جمیل عزیز

عمار جبار موسى النداوي

حیدر حسین احمد محمد ال طعمة

جبار كریم ثامر االزیرجاوي

زھرة خضیر عباس العبیدي

مصطفى رعد صالح الحمداني

زینب شمران خزعل السعدي

حیدر حسین احمد محمد  ال طعمة

عصام ھادي محمد الصالحي

اسراء برھان صالح

علي ھادي حسن جبرین

عبد الرضا شفیق البصري
عرفان جلیل كریم الشمري

اثیر عبد الخالق محمد صالح
الجبوري

محمد حبیب كاظم الشاروط

عدنان علي عاصم

غسان علي عاصم

مھند طلب حمید الحمداني

فریدون رحیم محمد
حسین ھاشم خضر

المؤلف
دراسة تطبیقیة في المصرف التجاري

تحلیل العالقة بین النفقات العامة والنمو االقتصادي في
باستعمال دالة االستجابة١٩٩٠-٢٠١٣العراق للمدة

تحلیل العالقة بین النمو االقتصادي والبطالة في العراق
باستخدام قانون اوكن

تحلیل العالقة بین النمو االقتصادي والتنمیة البشریة في
١٩٩٠-٢٠١٠العراق للمدة 

تحلیل العالقة بین تطور البنیة المالیة التحتیة واالستثمارات
االجنبیة نماذج مختارة مع اشارة خاصة للعرا

تحلیل العالقة بین خصائص والیات حوكمة المؤسسة
دراسة حالة/الحكومیة في دیوان الرقابة المالیة 

تحلیل العالقة بین عجزالموازنة الحكومیة وعجز الحساب
الجاري

تحلیل العالقة بین مرض الھولندي وھدر الموارد في
االقتصاد العراقي

تحلیل العوامل المؤثرة في حصینة الضرائب المباشرة وغیر
١٩٩٥-٢٠١٠المباشرة للمدة 

تحلیل العوامل المؤثرة في سلوك المستھلك ازاء ممارسات
الخداع التسویقي

تحلیل العوامل المؤثرة في في توزیع الخدمات البلدیة
وجودتھا

مصر(تحلیل العوامل المؤثره في اداء سوق االوراق المالیة 
٢٠٠٥-١٩٩١للمدة ) حالة دراسیة

تحلیل العوامل المسببة في تذبذب اسعار النفط  الخام
وانعكاساتھا على بعض التغیرات الھیكلیة لدول مختارة

تحلیل الكلفة العائد االقتصادي واالجتماعي الستحداث خدمة
الھاتف النقال

تحلیل المرفوض الداخلي دراسة تطبیقیة في المنشاة العامة
للزیوت النباتیة

تحلیل المركز االئتمان للمقترض من المصرف العقاري
تحلیل المزیج االنتاجي االمثل في شركة واسط العامھ

للصناعات النسیجیھ
تحلیل المقدرة التنافسیة للدولة تقییم مشاریع البنك الدولي

في العراق
لتقدیر منحني WAVELETO تحلیل الموجة الصغیرة

االنحدار
تحلیل النظم والتخطیط االستراتیجي في الشركة العامة

للمقاوالت االنشائیة
تحلیل النظم والتخطیط الستراتیجي في الشركة العامة

للمقاوالت االنشائیة
تحلیل الھیكل التنظیمي عبر عالقة ابعاد الھیكل التنظیمي

بالتركیب العضوي بحث تطبیقي في ھیئة النزاھة
تحلیل انتاجیة الیات الخدمات البلدیة

تحلیل انشطة ادارة المشاریع البلدیة باستخدام نموذج

عنوان االطروحة
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الجامعة المستنصریة

دار النشر

1983

2017

2007

2014

2014

1982

2014

2010

2009
2015

2014

1989
2016

1980

2013

2016

2013
2016

2014
1979

2019

2017

2017

2017

سنة النشر

محمد طھ احمد غانم

ثامر كاظم حسن الفقیر

سفانة عبد المجیدحسام

علي محمد عبید السكماني

امیر كامل حمزة القره غولي

فائزة عبداهللا علي

محمود كاظم عبد كسار

سمیر عبد الجبار عبد المجید

عقیل اكرم علي الزبیدي
نجلة شمعون شلیمون الجلبي

مروة حسین علوان

ساجدة حمید احمد العاني
مھند ھادي صالح الھوازي

اسماء احمد محمد

سھیل سھیل كریم

عاصم محمد عبد الوھاب

علي قاسم حسین
عباس كولمراد بك مراد باجالن

ممدوح عطا اهللا فیحان
احسان كاظم شریف القرشي

نمیر خضر عیاده المعاضیدي

خیریة عبد كاظم حسین القریشي

بندر داود سلمان

غضنفر عباس حسین الزھیري

المؤلف
سلسلة القیمة

تحلیل انماط واتجاھات وفیات االطفال حدیثي الوالدة
والوالدات المیتة في العراق

تحلیل انموذج سلسلة القیمة لبورتو واثره في التطور
المعرفي

تحلیل بعض العوامل السلوكیة والھیكلیة المؤثرة في انماط
سلوك المستثمر لالوراق المالیة في العراق

تحلیل بعض العوامل المؤثرة على الجانب التعلیمي في
العراق

تحلیل بعض نماذج االنحدار الذاتي الالخطیة المعممة
المشروطة بعدم تجانس التباین للرتب  الدنیا مع تطبیق

تحلیل تاثیر عنصري العمل وراس المال في االنتاج دراسة
تطبیقیة في المنشاة العامة لم

تحلیل تاثیر عوامل البیئة الداخلیة في معالجة السلوكیات
السلبیة للعاملین في مكاتب المفتشین العامین

تحلیل تجربة معالجة مشكلة السكن في مدینة بغداد خالل
١٩٨٠-١٩٩٤المدة 

تحلیل تصمیم العبور بفترتین ودراسة التاثیر المتبقي
تحلیل تكالیف التضخم واثرھا على مستویات  المعیشة

١٩٩٠-٢٠١٢بالعراق للمدة 
تحلیل تكالیف الجودة باالعتماد على  اعادة ھندسة العملیات

الكتساب المیزة التنافسیة
تحلیل تكالیف الصیانة

تحلیل تكالیف دورة حیاة المنتج في ظل سلسلة القیمة
وانعكاسھ على ارباح الشركة العامة لصناعة االسمدة

تحلیل جدوى تطبیق نظام االدارة عن طریق تحدید االھداف
في المنشاة العامة للغزل وال

تحلیل جرائم المخدرات في العراق وتفعیل دور وزارة
الداخلیة

تحلیل خطة االغاثة واالیواء واعادة االستقرار للعوائل
النازحة في العراق من منظور استراتیجي

تحلیل خیارات تدریب الشباب
تحلیل دالة البقاء شبھ المعلمیة متعددة المراحل للمصابین

بالعقم
تحلیل دالة التكالیف لعدد من المصارف التجاریة العراقیة

تحلیل دالة الدخل النقدي للموظفین مع التركیز على مساھمة
التعلیم دراسة احصائیة تطب

تحلیل دور االیرادات النفطیة في تحقیق التنمیة المستدامة
٢٠٠٣للعراق بعد عام 

تحلیل سلوك المستثمر في االسواق المالیة على وفق نموذج
تسعیر االصول الرسمالیة

تحلیل صالحیات رؤوساء الوحدات االداریة وفق القانون
النافذ لالرتقاء باداء دیوان محافظ واسط

تحلیل عائد ومخاطرة ادوات الھندسة المالیة وتاثیرھا في

عنوان االطروحة
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دار النشر

1985
1990

1983

2015

2014

1989
2016
2016

2018

2011

2014

2015
2016

2016

2008

2013

2012

2010

2013
2013

2014

2013

1977
2012
1978
1981

سنة النشر

ایاد مراد حسین
عباس علي عباس

منیر تاج الدین محمد ماھر

عادل منصور فاضل

صالح ساجت وجرن

سعاد جبار نمر
قیس عبد المنعم نجم
سلوى صالح علي

محمد تحسین طھ القریشي

احمد ابراھیم علي المشایخي

سوزان محمد عز الدین الداوودي

راسم كاظم عبیس النافعي
عقیل مكي كاظم

ندى سعد غدار

سھیل نجم عبداهللا

محمد كاظم جواد الرھیمي

علیاء اسماعیل عبید

ھیثم عبد الخالق اسماعیل العیبي

سندس ھادي سھیل
فوزي حسن حسین خزیم الزبیدي

رغدة باسم حسین

سمیرة حسن عبد راضي

سرمد جورج النس
صباح جندي منصور العبیدي

صالح عودة سعید
محمد خضر محمد

المؤلف
قیمة المنشاة

تحلیل عملیات الصیانة في المنشاة العامة للزیوت النباتیة
تحلیل عناصر وكلف الوقت الضائع دراسة تطبیقیة في

المنشاة العامة للصناعات الجلدیة
تحلیل قیاسي لسوق االقتراض السكني للدورة الجدیدة في

مدینة الموصل
تحلیل كفاءة االداء المالي للشركات المدرجة في سوق

٢٠١٠-٢٠١٢العراق لالوراق المالیة 
تحلیل كفاءة سوق االوراق المالیة وفقا للفترات الزمنیة

والحجم واثرھا في القرار االستثماري
تحلیل كلف التلف واسلوب معالجتھ

تحلیل كلف الجودة لتحسین اداء المؤسسة الصحیة
تحلیل مخاطر المشروعات على وفق نظام ادارة المشاریع

االحترافیة
تحلیل مشاریع تنمیة االقالیم ودورھا في التنمیة المحلیة

على ضوء التخصصات المالیة
تحلیل مشكلة نقل النفایات الصلبة باستخدام اسلوب البرمجة

 بغداد حالة دراسیة٢٠٠٨-٢٠١٠الخطیة 
تحلیل مقارن بین صنادیق الثروة السیادیة وصندوق تنمیة

العراق في اطار معاییر الحاكمیة الدولیة
تحلیل مقارن لالداء المالي بین بلدیات بابل وكربالء

تحلیل موضوعیة مؤشرات التنمیة البشریة في ظل العوائد
٢٠٠٣-٢٠١٤النفطیة في العراق للمدة 

تحلیل نظام تعرفة الطاقة الكھربائیة في العراق من منظور
استراتیجي

Gorch تحلیل نماذج السالسل الزمنیة الالخطیة من نوع
and arch للرتب الدنیا باستخدام المحاكاة

تحلیل نموذج تقییم اداء العاملین واعادة تصمیمھ باستخدام
مداخل التقییم

عدا(تحلیل واقع استخدام تكنولوجیا المعلومات في العراق 
٢٠٠٨للعام ) اقلیم كردستان

تحلیل واقع التنمیة ومتطلباتھا في ظل العولمة مع اشارة
خاصة للعراق

تحلیل واقع المعاملة التقاعدیة ومجاالت التطویر المستقبلیة
تحلیل واقع الھجرة العائدة من الكفاءات الى العراق خالل

٢٠٠٣/٢٠١٣الفترة 
تحلیل واقع مراكز الشراء والعوامل المؤثرة في سلوك

المشتري الصناعي
تحلیل واقع ممارسات التخطیط والرقابة ودورھا في تحقیق

الكفاءة والفعالیة في صاالت العملیات الجراحیة
تحلیل وتصمیم نظام الي لتسجیل السیارات

تحلیل وتقییم اثر االنفاق العام في المدخرات المحلیة
تحلیل وتقییم العمل في القطاع الصناعي االشتراكي

تحلیل وتقییم تكالیف الخزین دراسة نظریة وعملیة في
المنشاة العامة للغزل والنسیج ال
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دار النشر
1990

1990
1983

2008

2014

2010

2011

1978
2008

2007

1978

2015

1980

1979

1983

2014

2017

2018
2011

2004
2012

1979
1979
1978

1986
2016

سنة النشر
عبد الرزاق عبد العزیز

برھان خضر محمد علي
عباس فاضل جواد البلداوي

عامر عبداهللا مجید

حسین حسب اهللا علوان

زیادة خلف خلیل الجبوري

زینب صباح فرج الجبوري

راضي مایع شنشول
علي عباس فاضل الساكني

نجاة سلیم یوسف

سلمان علوان كاظم

حسن سعدي فاضل

علي عجیل علوان

شھاب حمد النعیمي

ایاد محمد صالح التكریتي

عالء شنیشل جیتر

رشا ضاري كامل

مصطفى غالب علي
وسام ناطق عبد محمود الجبوري

سمیر عبد الجبار عبد المجید
كریم قاسم محمد زیدان

عالء عبد الكریم البلداوي
حسن جھاد فلیح
تقي عبد سالم

علي فاضل فوزي
عمار صالح مخلف الفھداوي

المؤلف
تحلیل وتقییم كفاءة االداء دراسة مالیة في الشركة الوطنیة

للصناعات الكیمیاویة والبالستیكیة
تحلیل ورقابة االجور في المنشاة العامة للصناعات الجلدیة
تحلیل ورقابة االجور في المنشاة العامة للغزل والنسیج

الصوفي
تحلیل وقیاس العالقة البیئة بین عرض النقودوالناتج المحلي

االجمالي في بلدان مختارة السعودیة ومصر
تحلیل وقیاس العالقة بین اسعار النفط واسعار الصرف في

دول مختارة مع اشارة خاصة للعراق
تحلیل وقیاس العالقة بین القطاع الخاص ومصادر التمویل

واثرھا في تحقیق لنمواالمارات حالة دراسیة
تحلیل وقیاس مخاطرة السوق ومحفظة التداول المصرفیة

varعلى وفق القیمة المعرضة للمخاطرة
تحویل االنفاق الحكومي في العراق

تخصیص الموارد االقتصادیة باستخدام اسلوب البرمجة
الخطیة

تخصیص الموارد في موازنة الجامعة باستخدام برمجة
االھداف

تخصیصات الخخطة االقتصادیة لقطاع الكھرباء واثرھا على
١٩٦١ -١٩٧٦التنمیة للفترة 

تخطیط استخدام المیاه في العراق ودوره في مواجھة
التحدیات

تخطیط االبنیة المخزنیة وتداول المواد في المنشاة العامة
للتعلیب كربالء

تخطیط االستثمارات الصناعیة مع اشارة خاصة للمنشاة
العامة للصناعات الكھربائیة

تخطیط االسكان العمودي بمدینة بغداد في ضوء المتطلبات
االجتماعیة

تخطیط االنتاج االجمالي االحتمالي متعدد االھداف مع تطبیق
عملي في شركة المنصور العامة

تخطیط االنتاج االجمالي الضبابي باستعمال البرمجة الھدفیة
الضبابیة مع تطبیق عملي

تخطیط االنتاج االجمالي باستعمال اسلوب برمجة االھداف
تخطیط االنتاج االجمالي في الشركة  العامة للزیوت  النباتیة

باستعمال البرمجة الخطیة العددیة
تخطیط االنتاج الصناعي باستخدام اسلوب البرمجة الخطیة
تخطیط االنتاج باستعمال  البرمجة الھدفیة في معمل انتاج

محوالت التوزیع الكھربائیة في دیالى
تخطیط االنتاج في شركة التامین الوطنیة وافاق تطویره
تخطیط االنتاج وتقییم االداء في صناعة السمنت العراقیة

تخطیط التجارة الخارجیة مع اشارة خاصة الى تخطیط تجارة
العراق الخارجیة

تخطیط التطویر االداري باستخدام نظریة النظم
تخطیط الدعم الحكومي للقطاع الزراعي في محافظة االنبار

رؤیة استراتیجیة

عنوان االطروحة



االطاریح

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  
دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة
الجامعة المستنصریة

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

الجامعة المستنصریة

الجامعة المستنصریة

دار كنوز المعرفة العلمیة
جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة
الجامعة المستنصریة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  
دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار النشر
2018

2006

1980

1980
1979
2017
1985

1985

1984

1983
2012

2006

2010

1984

2017

2015

1984
2018

1975
2016

1979

1986

2017
1979
1979
1980

1990

سنة النشر
لیلى مھدي حمزة

روش ابراھیم محمد

سلیمان عبد الواحد النجم

قیس حمد سلمان
علي عبد الرضا علي
مصطفى كاظم خلف

نعمان حسین الجبوري

قاسم مھاوي خالوي الزھیري

زین العابدین علي صفر

نصیف جاسم محمد علي
عماد حسین سعود

عادل تركي فرحان

خالد زغینون جلوب الدلیمي

نوري محمود احمد الدلیمي

بشار عیسى محمد الخفاجي

صباح عبید عنید

فاروق طوبیا توما
محمد كاظم محمد علي

عبداللة محمود امین
اندلس حسن خمیس

فارس جبار شالش

صبري فرھود كاظم الربیعي

عبد الحسین كاظم زوري النجدي
بدیعة عبد الرحمن زنكنھ

ازھار جعفر صالح
محمد دھوي رشید

نضال شحیت ظاھر

المؤلف
تخطیط السیناریو االستراتیجي في مواجھة التحدیات لتطویر

واقع تضخم اعداد الطلبة في المدارس
تخطیط الطاقة االنتاجیة باستخدام المحاكاة مع تصمیم نظام

دراسة حالة في الشركة العامة البطاریات/محوسب 
تخطیط القوى العاملة في ادارة المخازن على المستوى

القطاعي
تخطیط القوى العاملة في قطاع التعلیم المھني

تخطیط المبیعات في المنشاة العامة لمنتوجات االلبان
تخطیط المسار الوظیفي ودوره في بناء القیادات االداریة
تخطیط المستوطنات الریفیة في االقالیم الثانویة دراسة

تخطیطیة في مواقع وھجوم المست
- تخطیط المناطق الخضراء داخل المدینة منطقة الدراسة

مركز محافظة میسا-مدینة العمارة
تخطیط المناطق الصناعیة في المدن العراقیة منطقة الدراسة

مدینة كركوك -
تخطیط النفقات في القطاعات الخدمیة في العراق

تخطیط وتنمیة الخدمات والفعالیات الترفیھیة ضمن الخطي
لساحل نھر دجلة واثره في نمو الطلب الترفیھي

تخطیط وتنمیة الخدمات والفعالیات السیاحة للمناطق االثریة
واثرھا في طلب السیاحي

تخطیط ومراقبة مخزون العملیات االنتاجیة لمضخة الماء
wrp باستخدام نظام

تخفیض التكالیف في المنشات الصناعیة المنشاة العامة
لصناعة الزجاج والسیرامیك

تخفیض التكالیف واثرھا في تحسین جودة الخدمات
السیاحیة

تخفیض التكالیف وتحسین جودة المنتج باستخدام اعادة
ھندسة العملیات

تخفیض التكالیف وعالقتھ بكفاءة اداء المنشاة الصناعیة
تدریب وتطویر الموظف المحلي دراسة حالة في محافظة

واسط
تدقیق الحسابات المحضرة بواسطة الحاسبات االلكترونیة
تراكم السلف الموقوفة واثره في اعداد وتنفیذ الموازنة

العامة االتحادیة
ترتیب المصانع الجدیدة في المؤسسة العامة للصتاعات

الھندسیة
ترشید استھالك من خالل عرض نماذج في في الھدر بالزمن

والكلف
ترشید الموارد المالیة وتاثیرھا في اداء البلدیات

ترشید النفقات العامة في العراق
تسعیر البضائع في القطاع التجاري

تسعیر المواد المخزنیة الصادرة باسعر مختلفة  یؤدي الى
رباح وخسائر مختلفة النتائج

تسعیر حركة الخزین وتقییمھ في اخر المدة بین مقتضیات
النظام المحاسبي الموحد والتطب

عنوان االطروحة



االطاریح

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

دار النشر
1983

1979

1984
2016

2018
2018

2006

2015

2017

2019

2006
2016

2011

2014

2017

2018

2014

2015

2007

2014

2010
2013

2013

2015

سنة النشر
فارس  عبداهللا الجنابي

منال محي الدین علي

ثائر ھادي  موازي
حكیم عطیة زغیر العبودي

صابرین عباس فاضل
اسامة محمود مھدي

سوزان عبد الغني علي البیاتي

عامر حمدي عبد غریب

مھا سعد سلمان

احمد نزار عباس

ناصر جبر شیال
لمى ھادي خمیس

ھاشم فوزي دباس العبادي

محمد عبد االمیر مغیر

رشا جاسم مریوش

ھیثم فوزي محمد الھاشمي

اخالص خالد نصیف الردیني

لؤي محمد شمس الدین محمد

رواء حبیب عبد الحسین ال عبد
الرسول السماوي
امجد ھاشم محمد

فراس فائق جمیل الحمداني
محمد احمد صالح

شھالء صالح حسین

قدیر احمد عبد حسین

المؤلف
تسویق المكائن والمعدات الزراعیة في القطر مع التركیز

على التسویق الساحبات
تسویق المنتجات الزراعیة المعلبة في المنشاة العامة

للتعلیب في كربالء
تسویق المنتوج السیاحي في العراق

تشخیص ابعاد الھیكل التنظیمي دراسة في مجلس محافظة
میسان

تشخیص اسباب تلكو تنفیذ المشاریع الصحیة وسبل معالجة
تشخیص العوامل المؤثرة في التنفیذ االستراتیجي لمشاریع

الصرف الصحي
تشخیص الفجوة بین الواقع الفعلي ومتطلبات نظام االدارة

٢٠٠٤:٤٠٠١البیئیة  iso
تشخیص الفجوة بین نظام ادارة امن المعلومات المعتمد

 في الھیاة العراقیة٢٧٠٠١ومتطلبات المواصفة الدولیة 
تشخیص المشكالت المحلیة في التحول نحو الالمركزیة

االداریة
تشخیص اھم العوامل المؤثرة على االصابة بسرطان الدماغ

٢٠١٧لعام 
تشخیص راس المال الفكري وتطویره

تشخیص مؤشرات الحوكمة واثرھا في اداء المدیریة العامة
للتخطیط التربویة

تشخیص مؤشرات القصور الذاتي لصیاغة  استراتیجیة
ادارة الموھبة في ظل المجال الحیوي لالدارة

تشخیص معاییر جودة العمل الرقابي وتاثیرھا في تجاوز
حاالت الفساد

تشخیص معوقات التطویر التنظیمي باستخدام مصفوفة
swot

تشخیص معوقات تنفیذ البطاقة الوطنیة وانعكاسھا على اداء
المنظمة

تشخیص ممارسات استراتیجیة التدریب في اداء المنظمات
بالتطبیق على عینة من المفتشین العامین

تشخیص ممارسة ابعاد المسؤولیة االجتماعیة ومعوقات
تطبیقھا

تشخیص واقع استراتیجیة التدریب في المنظمات الصحیة
في اطار فلسفة التعلم التنظیمي

تشخیص واقع االخطاء الطبیة ومسوؤلیة المالك التمریضي
محافظة میسان/عنھا في مستشفى الصدر التعلیمي 

دراسة حالة/تشخیص واقع التعامل مع االزمات 
تشخیص واقع تطبیق االستشارة الطبیة االلكترونیة دراسة

حالة في وزارة الصحة
تشخیص واقع نسبة االشغال السریري لتفعیل خطط الطاقة
في مستشفى الشھید غازي الحریري للجراحات التخصصیة
تشخیص وتحلیل اسباب تلكؤ المشاریع الخدمیة باستعمال

ادوات الجودة

عنوان االطروحة



االطاریح

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

دار النشر
2019

2016

2018

2010

2013
2019
2013
2019

2007

2015

2007
2007

2015

2012

2013

2018
2012

2014

2011
2012

2014

1979

2014

2007

1990

2014

سنة النشر
رسل كامل جواد

درید حسین بدر

ھیام حسن معضد العوادي

احمد نزار جمیل

سھى جمال مولود البرزنجي
خلدون عبد الخالق علي

ھشام محمد جاسم الشویلي
ماجد حمید حسن الكعبي

نداء صالح مھدي الشاھین

عالء محمد عبید الزبیدي

سعدون محسن
سعد موسى محیمید العكیلي

سھیر كریم رماني

انعام عبد الرحمن نعمان

صبا زكي اسماعیل محمد العباسي

حسن یحیى حسن
دینا فائق عبد الكریم

یاسر مامون لطیف الجبوري

عادل خیون مولى
حیدر سامي عبد الوھاب السھیل

طالب ستار عبداهللا حسون

السید تونس یوسف خبو

محمد كریم حمید الجبوري

عماد عبد الجبار علي غناوي

لیث عباس محمد الفخري

ریم وادي عبد

المؤلف
تشخیص وتحلیل عوامل النجاح الحرجة لعملیة التحقیق

االداري
تشخیص وتقدیر دالة االنحدار الال معلمي للبیانات المزدوجة

في حالة عدم تحقق بعض فرضیاتھ
تشكیل المحفظة االستثماریة المثلى وفق انموذج التدرج

البسیط
تشكیلة االنماط المعرفیة وانماط القیادة االستراتیجیة المحددة

لفاعلیة فریق االدارة العلیا
تصمیم الخدمة الصحیة باستخدام اداة نشر وظیفة الجودة

تصمیم العمل وتاثیره في االداء المنظمي للمكاتب
تصمیم المنجز والمخطط االستراتیجي االمن الوطني

تصمیم انموذج لتكامل المواصفات الخاصة بالجودة والبیئة
والصحة والسالمة المھنیة وفقا للمواصفات

تصمیم انموذج متعدد االھداف لتقییم اھداف ادارة الصحة
OHSAS10081 والسالمة المھنیة على وفق المواصفة
تصمیم انموذج محاسبي مقترح للتكامل بین سلسلتي القیمة

والتجھیز لتعزیز القیمة الصحاب المصلحة في الوحدة
تصمیم برنامج تقویم اداء الشركات الصناعیھ

تصمیم برنامج لعملیة التنفیذ والتوثیق كمعیار لتدقیق نظام
iso :14001:20) االدارة البیئیة وفقا للمواصفة

تصمیم تام للتعشیة باستعمال اختبارات دونت المعدل مع
اختبارات المقارنات المتعددة االخرى

تصمیم خطط عملیات القبول للشركة العامة للصناعات
االلكترونیة باستخدام التوزیع االسي العام

تصمیم خطط عینات قبول مزدوجة باستعمال توزیع كاما
المعكوس

في تقییم البرامج (RD) تصمیم عدم استمراریة االنحدار
تصمیم قاعدة البیانات المالیة في شركة الصناعات

االلكترونیة
تصمیم قاعدة بیانات وفقا لمتطلبات تكامل نظامي المحاسبة

المالیة والتكالیف على اساس االنشطة
تصمیم مستشفى الموجھ لسالمة المریض

لتحسین جودة المنتج في مصنع CAPP تصمیم نظام
المحركات الكھربائیة
بحث تطبیقي في/تصمیم نظام التكالیف االنتاج الحیواني 

حقل الحیواني
تصمیم نظام التكالیف الفعلیة المقترح لصناعة الصمون في

ظل النظام المحاسبي الموحد لمدیریة مخبز بغداد
تصمیم نظام التكالیف على اساس االنشطة لعینة من محطات

تصفیة المیاه في امانة بغداد
دراسة حالة في مكتب/تصمیم نظام تقویم االداء التفتیشي 

المفتش العام في وزاره الصحة
تصمیم نظام تكالیف المراحل االنتاجیة في المنشاة العامة

للصناعات الصوفیة
تصمیم نظام خبیر لتخفیض كلف وازمنة المشاریع االنشائیة

عنوان االطروحة
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دار كنوز المعرفة العلمیة
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جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

دار النشر

2014

2007

2008

2016

2011
2011

2016

2013

1989

1990

2017

2016

2008

2008

2014

1990
2017

2007

2007
1980

1989
2013

2018
2004

سنة النشر

ولید میة رودین

جاسم حسین زناد

لیلى جمیل عباس

وسن كامل فاضل

عبد الناصر علك حافظ
محمد راضي عبد الكاظم

محمد تحسین علي مھدي

رجاء صادق بیجان

شاكر عبد الكریم ھادي البلداوي

نازك فیصل عبد الحمید

سعد فاضل ھاشم العجیلي

مصطفى مھند محمد علي

نادیة لطفي عبد الوھاب

سلمان حسین عبداهللا الطیار

سدیر فاضل عودة

ماجد رشید حمید العزاوي
حسن عادل منھل الجنابي

مھا كامل جواد آل مصطفى سلیم

احفاد مرتضى سعید
مالك عبد الحسین احمد

صالح ابراھیم یونس
احسان فاضل ذیب

فاطمة مؤید شاكر
غسان عدنان محمود الزبیدي

المؤلف
في محافظةبغداد

تصمیم نظام خطط معاینة الوقات الفشل المتوزعة توزیع
frechet  مضبب المعالم مع تطبیق عملي

تصمیم نظام العادة توازن الخط لمكیف الھواء الشباكي
باعتماد اعادة الھندسة

تصمیم نظام لتطبیق تقییم قواعد تتابع جدولھ االنتاج في
معمل حیاكة شركة واسط للصناعات النسیجیة

تصمیم نظام لتقییم اداء المدارس العراقیة على وفق انموذج
التمیز االوربي

تصمیم نظام لضمان الجودة واالعتماد في التعلیم العالي
تصمیم نظام للتكالیف المعیاریة في نشاط استخراج النفط

الخام والغاز المقترح لشركة نفط الشمال
تصمیم نظام محاسبة التكالیف االلكتروني لشركة الخطوط

الجویة العراقیة
تصمیم نظام محاسبة التكالیف الموحد لقطاع الصناعة

التحویلیة
تصمیم نظام محاسبة التكالیف لمشاریع المجازر العصریة

واالفراج  البیاضیة
تصمیم نظام محاسبة المسئوولیة وبرمجتھ على الحاسبة

االلكترونیة
تصمیم نظام مقترح لتقویم اداء العاملین في ھیئات الرقابة

المالیة
تصمیم نظام مقترح لتقییم االداء االستراتیجي باعتماد بطاقة

AACSB االداء المتوازن وعلى وفق معاییر
تصمیم نموذج المزیجي المحوسب في بیئة االنتاج حسب

الطلب
تصمیم نموذج لتطویر نظام المعلومات المحاسبیة لدعم

قرارات ادارة العملیات
تصمیم وبناء نظام الدارة قاعدة بیانات والتنبؤ

باعدادالمتقاعدین في مصرف الرشید باستعمال سالسل
ماركوف

تصمیم وتحلیل الخلیط مع بعض التطبیقات العملیة
تصمیم وترتیب خط التجمیع لتحسین العملیة االنتاجیة

باستخدام اسلوب المحاكاة
تصمیم وتطبیق المدخل التفاعلي لجدولة ورش التدفق

باستعمال المحاكاة
تصمیم وتقییم اداء انموذجي

تصمیم وتنظیم المخازن استغالل الساحات مع دراسة
تطبیقیة للمنشاة العامة لصناعة الور

تصمییم نظام التكالیف الفعلیة
تصنیف وقیاس مساحات المناطق الصحراویة باستعمال

GIS لمنطقة صحراء النجف
تطبیق ادارة الجودة الشاملة على االداء المؤسسي

تطبیق اسالیب الخوارزمیات الجینیة ومقارنتھ مع اسالیب

عنوان االطروحة



االطاریح

دار كنوز المعرفة العلمیة

الجامعة المستنصریة

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة
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ن.د
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
دار كنوز المعرفة العلمیة
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الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

ن.د

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

الجامعة المستنصریة
جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

دار النشر

1978

2019

2016

2012

1980

2014

2010
2007

2006

2016
2014

2014

2014
1986

1978

2016

2017

2014

1984

1979

1979

2017
2007
1984

2007

سنة النشر

امیرحنا ھرمز

احمد ھزبر خلف

عبد السادة محمد ناصر

معتصم علي لفتة االسدي

صادق ماجد محمد

عامر ناجي محمد

لمیاء محمد غزال علي النعیمي
احمد عباس علوان

جمال احمد حمھ كریم

مھا محمد احمد النائب
ابراھیم صكر حمود السلماني

حامد عبد الرضا كرم

زینب محمد عبد الھادي
سعدون عبداهللا ابراھیم العبیدي

رزاق نور عمران

اسیل موسى جاسم

علي حسین عداي

سناء محمود سلیمان

حسن كریم بدر

غازي فیصل عبد الحمید

غازي فیصل عبد الحمید

نور علي راضي
مروان فیصل توفیق بخایا

جمیل ابراھیم علي

عمار شھاب احمد

المؤلف
البرمجة الخطیة

تطبیق اسالیب متعدد المتغیرات للرقابة على جودة االنتاج
بحث میداني في الشركة العام

تطبیق الالمركزیة االداریةوتاثیرھا في سلوك المواطنة
التنظیمیة

تطبیق المسار الحرج الضبابي في تحلیل شبكات االعمال
لمشروع مجمع التاجیات السكني

 في٧تطبیق بعض ادوات االنتاج الرشیق في معمل رقم 
الشركة العامة للصناعات الجلدیة

تطبیق بعض اسالیب بحوث العملیات في مجال االنتاج
والتخزین في المنشاة العامة لصناعة

تطبیق بعض المؤشرات الطبیة على وفق استراتیجات
التخطیط االجمالي

تطبیق حلقات الجودة وفق فلسفة التحسین المستمر
تطبیق سالسل ماركوف في مجال االتصاالت باستخدام

اسلوب المحاكاة
تطبیق متطلبات تخطیط الطاقة االنتاجیة دراسة حالة في

سلیمانیة/معمل اسمنت طاسلوجھ 
تطبیق متطلبات ھندسة الجودة باستخدام قوى العمل المرنة
تطبیق معایر لجدولة عملیات الخدمة الصحیة بحث في دائرة

صحة االنبار
تطبیق معاییر االنتاجیة الخضراء لتعزیز نجاح االداء

الصناعي في مصفى الدورة
تطبیق معاییر جائزة الجودة لمالكوم بالدریج

تطبیق منظومة االنفاق الخطي الموسعة في تحلیل االستھالك
العائلي في العراق

تطبیق نظام التكالیف الحدیة في الصناعة دراسة نظریة
وتطبیقیة

تطبیق نظریة القیود لتحقیق كفاءة الجدولة وتحسین اداء
العملیات باستعمال المحاكاة

لتحدید رضا الزبان عن جودة kano تطبیق نموذج
الخدمات

تطبیق نموذج التمییز االوربي لتقییم اداء مستشفى النعمان
EFOM العام

تطبیقات البرمجة الالخطیة في تصمیم المنشات طریقة
المتجھات الممكنة

تطبیقات النظام المحاسبي الموحد  في المؤسسة العامة
لالدویة والمستلزمات الطبیة

تطبیقات النظام المحاسبي الموحد في المؤسسة العامة
لالدویة والمستلزمات الطبیة

تطبیقات النظم الخبیرة وتاثیرھا في الرقابة الداخلیة
تطبیقات الامثلة متعددة االھداف في الصناعات النفطیة
تطبیقات لبعض االسالیب العلمیة في التخطیط العمال

الصیانة

عنوان االطروحة
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دار النشر

2016

1979
2016

1978
1980

1979
1985

2011

2012

1985

2016

1978

1976
1989
2014

2013

2016

2015

2013

2014
2014

1983

2012

2014

2018

سنة النشر

فدك جواد كاظم الزبیدي

جنان كامل ابراھیم طھ
محمد نوري داود المشعل

سمیر محمد حسین العبداهللا
محمد محمد حسن ال یاسین

عزیز جاسم محمد علي
فالح نغیمش مطر الزبیدي

الھام محمد الحمداني

حسن خلف راضي

فاروق حبیب الراوي

مصطفى عبد الحسن فرحان الشاعلي

عدنان جبار عباس الموسوي

فاضل كامل الصابري
محمد علي عباس
ھبة عبد اهللا حسن

مشتاق طالب ناصر

حسنین حمید العبیدي

صالح حسن عبد اهللا البیضاني

رمضان ادریس صالح حسن البیاتي

غادة صباح عبد المطلب
ثورة صادق حمادي

ادیب یوسف الخشاب

عبد القادر سعدي الجمیلي

احمد جاسم حمودي العبیدي

ارسالن ابراھیم عبد الكریم االفندي

المؤلف
تطبیقات لنظریھ صوفو االنتظار في المستشفى التعلیمي

لكلیة طب االسنان
تطبیقات معاییر التمیز الحكومي في تقییم االداء المؤسسي

لالمانة العامة لمجلس الوزراء
تطور اعداد خطة االستیراد السنبویة في القطر العراقي
تطور االنفاق االستھالكي الحكومي وانعكاسھ على ھیكل

الحساب الجاري في العراق
تطور االنفاق الصحي في العراق

تطور الجھاز االداري للمنشاة العامة لنقل الركاب في مدینة
بغداد

تطور السیاسة الزراعیة في العرا ق
تطور المدیونیة الخارجیة العربیة وامكانات االقتصاد العربي

لمعالجتھا
تطور المناخ التنظیمي في ضوء معالجات ضغوط العمل
دراسة میدانیة في دور الدولة االیوائیة التابعة لوزارة

تطور انتاجیة العمل في قطاع الصناعة التحویلیة في العراق
٢٠٠٠-٢٠١١للمدة 

تطور انتاجیة العمل في معمل الوحدة التابع للمنشاة العامة
١٩٨١-١٩٨للخیاطة للسنوات 

تطور بدائل الطاقة وانعكاسھ على مستقبل الطلب العالمي
٢٠٠٣-٢٠٣٥على النفط مع اشارة خاصة الى العراق 

١٩٦٧تطور سیولة المصارف التجاریة في العراق للفترة  -
1977

تطور مھنة التدقیق في العراق
تطور نظم وتشریعات في العراق

تطور ھیكل االنفاق والدخل دراسة مقارنة احصائیة
2007/2012

تطویر اجراءات لجان الفتح وتحلیل العطاءات في دیوان
محافظة كركوك

تطویر اجراءات محاسبة التكالیف في النظام الموحد وفقا
لمعاییر محاسبة التكالیف

تطویر اسالیب الرقابة الداخلیة للوحدات الحكومیة في ظل
تطبیق الحكومة االلكترونیة دراسة میدانیة

تطویر استراتیجیة الترویج السیاحي وامكانیات تطبیقھا في
العراق

تطویر استراتیجیة النتاج مادة الطحین الصفر في العراق
تطویر االجراءات المحاسبیة الموحدة عن الخدمات

المصرفیة للنوافذ االسالمیة في المصارف التجاریة العراقیة
تطویر التفاعل بین الجامعات والقطاع االشتراكي دراسة

نظریة  تطبیقیة
تطویر الخدمات السیاحیة لالماكن التراثیة واثرھا في الطلب

السیاحي في بغداد
تطویر الرقابة الداخلیة لمواجھة مخاطر تقنیة المعلومات

cobit باستعمال اطار
تطویر الرقابة الداخلیة من خالل التكامل مابین قواعد

عنوان االطروحة
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دار النشر
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1982

2015

2018

2014

2014

2014

2016

2013

2015
2014

2007

2013

2016

2014

2017

2011

2017

2012
2010

2015

2016
1985
2014

سنة النشر

علي زایر كاظم

سامي مجید جاسم

عصام صادق عبود

حسین علي حافظ الفریجي

انمار حسن ابو نایلة

كفاح سامي حسین الیاسري

سیجل ابراھیم ارسالن

یاسر عدنان احمد

مؤید عبد الرحیم دیوان

رسول محمد سعید الصرخي
مراد فالح مراد

وفاء محمد زكي ھادي الوتار

صفا مھدي راجي التمیمي

بان محمد علي محمود

علي عبداهللا عباس

جنان عبد العباس باقر الدلیمي

احمد حسن سلمان

نور فالح حسن

فاضلة علي جیجان الطائي
ابراھیم خلیل ابراھیم الطائي

احمد حسن عبد اهللا الجبوري

رائد غانم رحیم الجابري
ناظم ابراھیم الطالب
حمید علي احمد المال

المؤلف
الحوكمة واطار ادارة المخاطر في الوحدات

تطویر السیاحة الدینیة في كربالء  المقدسة من منظور
ستراتیجي

تطویر السیاحة في منطقة اھوار العراق مع التركیز علة
قضاء الجبایش

تطویر العالقة الستراتیجیة بین الجھات المختصة في مكافحة
الفساد

تطویر المورد البشري والتشارك المعرفي ودورھما في
تعزیز االلتزام الوظیفي

تطویر النظام المحاسبي االلكتروني الموحد في تعزیز
محاسبة المسؤولیة

تطویر النظام المحاسبي الحكومي لتعزیز كفاءة اداء
الوحدات الخدمیة

تطویر الھیكل الوظیفي للمجمع العلمي العراقي من وجھة
نظر استراتیجیة

تطویر الیات تنفیذ العقود الحكومیة للمشاریع االستثماریة
االستراتیجیة في وزارة العلوم والتكنلوجیا

تطویر انشطة تاھیل الممرضین في ضوء تقییم البرامج
التدریبیة المنفذه في مستشفى  دار التمریض الخاص

تطویر انموذج مسار وظیفي للمالكات التمریضیة
تطویر بیئة االستثمار الصناعي لتحسین دور المنظم
االقتصادي في صناعة ا اللبسة الجاھزة في العراق

تطویر خطة شاملة الدارة النفایات الطبیة في عدد من
المستشفیات العراقیة

تطویر عرض القوائم المالیة المعدة وفق للنظام المحاسبي
الموحد لمواءمتھا مع متطلبات المعاییر المحاسبیة

تطویر كفاءة االداء المؤسسي للشركة العامة لخدمات
الشبكة الدولیة للمعلومات

تطویر معاییر االستقرار االمني في المحافظات العراقیة
بمنظور استراتیجي

تطویر معاییر المحاسبة الدولیة لالدوات المالیة وانعكاسھ
على القیاس واالفصاح المحاسبي في المصارف العرا

تطویر نظام  الخدمة في دائرة جنسیة الدجیل بالدمج بین
شبكات صفوف االنتظار وسالسل ماركوف

تطویر نظام المعلومات المحاسبي على وفق متطلبات سلسلة
القیمة لترشید القرارات االداریة

metamodel تطویر نماذج المحاكاة لتقییم
تطویر نموذج المسؤولیة االجتماعیة في ضوء قیاسات القوة

واالخالقیات في لكلیات االھلیة العراقیة ببغداد
تطویر نموذج تقییم االداء المؤسسي الحكومي للشركة

العامة لالتصاالت والبرید
تطویردور نموذج متعدد المجاالت في التفكیر االستراتیجي

تعریق مقیاس التجاھات المعوقین نحو تقبل الذات واالخرین
تعزیز القوة التنظیمیة في اطار الموائمة بین راس المال
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1983

1985

2013
2014
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2009
2005
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2008

1986

2010

2009
2007

2010

2013

1988

2019

2017

2018
2016
2014

2011

سنة النشر

انتصار كاظم بشیر الكناني

محمد زھیر مجید العبیدي
جوان جاسم خضیر العبیدي

بشیر غني عطره

جمال الدین خالد حمو

عبد الرحمن طاھر شنیتر
احمد یوسف خلیل

اسراء فاضل احمد الراشدي

عمار ممدوح عبد القادر محمد
قحطان شمران حسن القیسي

زھراء ھادي معلة الحسیني

عبداهللا حكمت عبو داود النقار

محسن كاطع سلمان

عثمان ابراھیم احمد الخفاجي

نور عبد المعید محمود
ابراھیم محمد حسن عجام

ارادن حاتم خضیر العبیدي

مھدي عطیة موحي الجبوري

نوفل قاسم علي الشھواني

احمد عبد علي عكاز الخزرجي

اریج ابراھیم احمد القره غولي

حسین حمید خلف
حال كاظم عبید

حمیدة خضر ابراھیم العكیلي

نضال بھجت محي

المؤلف
البشري وراس المال االجتماعي

تعزیز الھدف االستراتیجي لدیوان الرقابة المالیة في الحفاظ
على المال العام ودوره في الحد من عجز الموا

تعزیز جودة ابالغ النظام المحاسبي الموحد في العراق
تعزیز فاعلیة نظام موازنة البرامج واالداء باطار نظریات

ادارة الوقت
تعویضات شركة التامین الوطنیة لالموال المستوردة

المتضررة
تغیر المستوى العام لالسعار والكشوفات المالیة مع دراسة

تطبیقیة في الشركة الوطنیة
تفعیل االبداع المنظمي باعتماد بعض ابعاد نوعیة حیاة العمل

تفعیل الجوانب االعتباریة لالرتقاء بالعالقة بین البنك
المركزي والمصارف الخاصة

تفعیل الحمایة القانونیة للدوائر البلدیة وتاثیرھا في ازالة
التجاوزات عن المرافق العامة

تفعیل الدور التمویلي للضریبیة من خالل العدالة الضریبیة
تفعیل السیاسة النقدیة في معالجة التضخم مع اشارة خاصة

للعراق
تفعیل القطاع المصرفي في ظل استخدام انظمة الدفع

االلكتروني في العراق
تفوق المنظمات في اطار الربط بین راس المال االجتماعي

ونظم ادارة المعرفة
تقاریر الرقابة وسبل تطویرھا ومتابعتھا في دیوان الرقابة

المالیة
تقانة المعلومات االداریة ودورھا في االدارة الفاعلة لالزمات

التنظیمیة
تقانة المعلومات واثرھا في سلسلة التجھیز

تقانة المعلومات وادارة المعرفة واثرھما في الخیار
دراسة تحلیلیة مقارنة الراء عینة/االستراتیجي  .......

تقانة المعلومات والتفكیر االستراتیجي وتاثیرھما في
استراتیجیة االبداع التنظیمي

تقانة المعلومات ودورھا في تحقیق اھداف المنشأة باطار
نظریة التبادل المالیة

تقدیر اثر بعض العوامل المحددة لدالة الطلب على السكن
الجدید دراسة قیاسیة للمناطق

تقدیر االنحدار شبھ المعلمي للبیانات المعتمدة مكانیا مع
تطبیق العلمي

تقدیر التكالیف االقتصادیة لتدھور االراضي الزراعیة في
العراق عبر محصول الحنطة كسلعةاستراتیجیة للمدة

(NSUM) تقدیر الحجم الجزئي للسكان باستخدام طریقة
تقدیر الدالة الالمعلمیة للبیانات العنقودیة

تقدیر العالقات التوازنیھ بین الوداع واالئتمان النقدي في
٢٠٠٣-٢٠١١العراق للمدة 

تقدیر الفعالیة النسبیة النموذج القطع المفاجىء في تجارب
نسب الحل
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2016
2013
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2018
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2007

2016

2011
2012

2010

2017

2019

2014

سنة النشر
علي صالح عبد الرزاق

وفاء جعفر حسین الوندي

رحاب كاظم حمزة المفرجي

احمد فاروق عباس

جاسم حسن الزم

مؤید سلمان عباس

ھاجر فالح طاھر النعیمي

علي سیف الدین عبد الحافظ

اكرم حمید عبود

ضیاء عواد كاظم

براء خلیل  ابراھیم
محمد نوري فرحان

احمد مھدي جابر
اشراق طالب ھادي

اقبال محمود علوان مزعل
فراس منذر جاسم البدران

ماجد جاسب عبد اهللا العكیلي

یاسمین عبد الرحمن محمد جواد

علي بندر نعیمة

اسامة عبد العزیز كاظم القریشي
اسماء نجم عبداهللا الشمري

علي سلمان حبیب

نبا صالح ھادي الموسوي

حال سلمان فرحان

احمد رزاق عبد رمضان الالمي

المؤلف
تقدیر القیم المفقودة في انموذج البیانات المزدوجة مع

تطبیق عملي
تقدیر المعلمات الثابتة والمتغیرة في نماذج المعادالت

التفاضلیة الالخطیة
تقدیر المعلمات العشوائیة في نماذج االنحدار للبیانات

المزدوجة
تقدیر انموذج االنحدار الضبابي المكیف باستخدام دالة

االنتروبي مع تطبیق عملي
تقدیر انموذج االنحدار الالخطي باستعمال الخوارزمیة

الجینیة وخوارزمیة سرب الطیور
تقدیر انموذج االنحدار الالمعلمي الضبابي باستعمال بعض

الطرائق التمھید
تقدیر انموذج االنحدار اللوجستي ودالة الخطورة النحدار

كوكس
تقدیر انموذج ال معلمي للبیانات الطویلة للقطاعات

االقتصادیة في العراق
تقدیر انموذج للتنبؤ باسعار صرف الدینار العراقي مقابل

الدوالر
تقدیر دالة االمومة الصافیة وعالقتھا بمعدل النمو السكاني

في العراق
تقدیر دالة االنتاج لبعض الصناعات التحویلیة

تقدیر دالة االنتاج للشركة العامة لالسمنت العراقیة  للمدة
1996-2010

تقدیر دالة االنحدار شبھ المعلمیھ بوجود خطا القیاس
تقدیر دالة الطلب لعدد من السلع االساسیة المستوردة في

العراق غعلى ضوء اصالحات صندوق النق الدولي
تقدیر دالة الفشل باستعمال التحلیل الموجي والمقدر اللبي

تقدیر دالة المعولیة النموذج االجھاد والمتانة لتوزیع لیندلي
تقدیر دالة المعولیة لتوزیع ویبل باستخدام التحلیل الال

معلمي من خالل الربیط بین التحلیل العنقودي
تقدیر دالھ االنحدار الالمعلمي باستخدام بعض الطرائق

الالمعلمیة الرتیبة مع تطبیق عملي للمقارنة بینھا
تقدیر دوال الفشل للتوزیع الناتج من دمج توزیع بواسون

لیندلي مع توزیعات اخرى
٢٠١٠تقدیر عجز الوحدات السكنیة في العراق لعام 

تقدیر فترة الثقة لنموذج االنحدار الالمعلمي الرتب وتطبیقھا
في مجال الھواء لمدینة بغداد

تقدیر مرونات الطلب االتفاقیة ومستویات الكفایة االجتماعیة
٢٠٠٧في االنفاق االستھالكي العائلي لسنة 

تقدیر معالم التوزیع االفضل لمعدالت سقوط االمطار في
العراق باستعمال التوزیعات االحصائیة المختلفة

في scheffe , kronecker تقدیر معلمات انموجي
تجارب الخلیط

تقدیر معلمات انموذج االقتران في حالة وجود خالیا شاذة
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سنة النشر

محمد عبد الرضا رحمن

بشرى سعد جاسم

محمد صباح خالد المختار

حارث سلیم زیا یتوما

نور ایاد محمد
اسیل محمود شاكر السھیل

اسیل مبدر داود المرسومي

نازك جعفر صادق

ایناس عبد الحافظ محمد
اسیل عوض عبد الحمید

عمر فاروق خلیل العبیدي

عطاف ادوار عبد االحد
غیث عبد الشھید كاظم السلطاني

كریمة عبد الكاظم الخفاجي

ھناء سعد محمد شبیب

خلیل برھان الدین

ابتسام عبد ناصر

علي مطشر راشد
محمد حیاوي حمید ابو خمرة

زھراء حسین محمد جریو

صفاء خضیر جالب الشمري

عقیل مسلم عاشور
سعد متي نعوم

عبد خلف عبد الجنابي

المؤلف
مع تطبیق عملي

تقدیر معلمات انموذج االنحدار الذاتي بوجود المتغیرات
المتالزمة  في حالة التوزیع الخطا توزیعا لوجستیا

تقدیر معلمات لنموذج المعادالت الھیكلیة المتضمن متغیرات
الوساطة

تقدیر معلمة الشفاء لمرضى الفشل الكلوي في حالة وجود
بیانات ناقصة

BURR تقدیر معلمة الشكل ودالة المعولیة لتوزیع
TYPE XII

تقدیر معلومات توزیع بواسون المركب مع تطبیق عملي
تقدیر معولیة االنظمة باستعمال مقدرات بیز الالمعلمیة

وشبھ المعلمیة
تقدیر معولیة بعض االجھزة االلكترونیة باستخدام المشتقة

الجزئیة المنطقیة
تقدیر نماذج االنحدار للبیانات الطولیة مع االنقطاع في

االستجابة وتطبیقھا في المجال الطبي
تقدیر نماذج مختلطة للبیانات المصنفة مع التطبیق العملي
تقدیر وتصنیف المرونات االنفاقیة لبعض المجامیع السلعیة

في العراق
تقدیر وتنبؤ معدالت الخصوبة في العراق باستعمال طریقة

L-C المعلمیة حصینة مع مقارنتھا باسلوب
تقدیرات المعولیة للتوزیع االسي بمعلمتین دراسة مقارنة

متعدد-تقدیرات معلمات انموذج االنحدار متعدد العوامل
الحدود من  الدرجة الثانیة

مع تطبیق في المنشاة ARMA تقدیرات معلمات نماذج
العامة للصناعات الجلدیة

تقدیرالمعدل الزمني للعملیات النفطیة باستخدام عملیات
بواسون غیر المتجانسة

تقلبات سعر صرف الدینار العراقي للمدة من عام
 والتنبؤ بسعره في٢٠٠٥لعایة منتصف عام 1996

المستقبل
تقلیص حیز تواجد افضل معلمة موائمة عند استخدام التقنیة

في التقدیر
تقنیات اتمتة المكاتب وتاثیرھا في تبسیط اجراءات العمل

تقنیات االتمتة ودورھا في تحسین الخدمة المكتبیة في شركة
الخطوط الجویة الملكیة االردنیة

تقویم اجراءات الرقابة الداخلیة لتحقیق فاعلیة القروض
الزراعیة

تقویم اجراءات المنح الحكومیة للحد من الفساد المالي في
بلدیات بغداد

تقویم اداء اقسام الطوارى طبقا للمعاییر العالمیة
تقویم اداء االقسام الفنیة في المستشفیات على وفق متطلبات

ISO 15189 المواصفة الدولیة
تقویم اداء الوحدات االقتصادیة في ظل المتغیرات بیئة

عنوان االطروحة



االطاریح

جامعة بغداد  
الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
دار كنوز المعرفة العلمیة

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة
الجامعة المستنصریة

دار كنوز المعرفة العلمیة
جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

دار النشر

2009
2014

2012

2008
2019

2013
1989

2017

2014

2013

2016

2017

2013

2017

2018

2014

2019

2013

2005

2013

2008
2016

1978
2013

2010

سنة النشر

خضیر مجید عالوي
سحر جبار كیالن

حسنین حمید شاكر الزبیدي

حیدر حسن طارش
مروة جواد برھان

عمار حمود ھیفي الجبوري
قیس مجید علوش

استقالل جمعة وجر الساعدي

محسن فؤاد محسن

عمار شھاب احمد الشایع

رعد شمخي جابر الحمداني

عبد الرحمن عباس جاسم البطاط

ناھدة احمد عبد الجبار

عمار مجید صالح الشمري

حسن فائز حسن الشمري

محمد عبد علي محمد ال فتح اهللا

حیدر فاضل حسین

محمد علي جاسم الفھداوي

زینب عباس حمیدي

مروة خلیل ا براھیم

سالم سلیمان محمد یحیى
عادل عبد الرحمن مزعل

عالء عبد الرحمن ابراھیم
مثنى ابراھیم عبد االمیر

انتصار ناجي فرج الجبوري

المؤلف
االعمال المعاصرة

تقویم اداء مراكز المسؤولیة باستعمال اساس االنشطة
تقویم اداء وزارة السیاحة واالثار العراقیة في النشاط
السیاحي من خالل االدوات المتاحة لتنفیذ السیاسات

تقویم ادارة الخطر في مشروع على وفق المواصفة الدولیة
2009 : 31000 iso

تقویم ادارة النفایات الطبیة الخطرة في المستشفیات العراقیة
تقویم ادارة مخاطر امن المعلومات على وفق المواصفة

ISO/IEC27005:2011 القیاسیة
تقویم استراتیجیة االستثمار في محافظة صالح الدین

تقویم استراتیجیة االستیطان الریفي لمواقع القرى المرشحة
للتطویر منطقة الدراسة ربي

تقویم االبالغ المالي للمصارف العراقیة من منظور مبادى
لجنة بازل للحوكمة

تقویم االجراءات التدقیقیة لمراقبي الحسابات للحد من
ظاھرة غسیل االموال في المصارف التجاریة العراقیة

تقویم االداء الصحي وفق منظور استراتیجي باستعمال بطاقة
االداء الموزونة

٢٠١٣تقویم االداء المالي لمجلس محافظة البصرة لعام 
وفقا للموازنة ونسب االنجاز

تقویم التعلیم التمریضي الجامعي على وفق المؤشرات
العالمیة

تقویم التوجھات االستراتیجیة للمركز الوطني للتطویر
٢٠١٤-٢٠٢٢االداري وتقنیة  المعلومات للمدة 

تقویم الخطة االستراتیجیة للتدریب في المدیریة العامة
للموارد البشریة

تقویم الدلیل االسترشادي الصادر عن دیوان الرقابة المالیة
IIA االتحادي على وفق معاییر

تقویم الشفافیة في االفصاح من المعلومات المالیة وغیر
المالیة للمصارف العراقیة الخاصة

تقویم المخاطرة المصرفیة على وفق اختبارات
الجھدوتاثیرھا في العائد على االستثمار
٢٠٠٩تقویم المشاریع االستثماریة لمحافظة  االنبار  -

2010
تقویم المعالجات المحاسبیة المتبعة في بعض شركات

المتضررة بسبب الحرب
تقویم بیانات العمر والجنس للتعددات السكانیة مع تطبیق

عملي لبیانات التعداد العام للسكان
تقویم تجربة  اقسام التطویر االداري

تقویم تجربة القطاع السیاحي المختلط واثره في واقع
ومستقبل السیاحة في العراق

تقویم تخطیط ورقابة االستثمارات
تقویم تدریب مدراء المدارس االبتدائیة في تربیة بغداد

الكرخ الثانیة لرفع المستوى التربوي للطلبة
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دار النشر

2014

2013

1986
2012

2013

2014

2008

2010

2013

2000

2011

1987
2007

2009

2014

2011
2012
2008
2010

2014

2012
2008

1983

2014

2016

سنة النشر

رعد محمد مزبان الطائي

صدام جمیل صادق

علي جالل حسین
ابراھیم طارق عبد الكطریم العزاوي

نھاد عباس كرمش الزیدي

سلمان دعیر خشن السراي

علي ثامر علي العبادي

سارة عصام حسن كیییلھ

احمد ھادي سلمان كاظم العبیدي

عبد اهللا محمود امین

حسین مھجر فرج البخیتاوي

حسین عبد الخالق علي عبد الرحمن
عواطف جلوب محسن

ندى كاكي بیرة

علي محمد عبد

صفاء علي حسین  البكري
احمد جاسم محمد عباس الخفاجي

محمد علي صفاء الجلبي
بشرى حسن ھاشم

رافد سلمان حمدان

جنان اسماعیل صالح
نضال عبداهللا یاسین

محمد محسن كریم العبادي

قاسم علي محمد الطائي

ثامر كریم محمد العبودي

المؤلف
تقویم تطبیقات المحاسبة االداریة في العراق وافاق تطویرھا

المستقبلیة
تقویم جودة خدمات رعایة التولید الطارئة في وحدات االحالة

االولیة
تقویم خطة تنمیة االقالیم في محافظة نینوى بمنظور

استراتیجي
تقویم دالة االنتاج للمنشاة العامة لمنتوجات االلبان وتحلیلھا

تقویم صنادیق االقراض التخصصیة للمصرف الزراعي
التعاوني باطار المبادرة الزراعیة

تقویم عملیة وصف الوظائف في عدد من مكاتب المفتشین
العامین بالعراق

تقویم عوامل النجاح الحرجة في اعمال التنفیذ المباشر
لمشاریع امانة بغداد

تقویم فاعلیة ادارة العالقات الزبون باستعمال بطاقة الدرجات
الموازنة 

تقویم فاعلیة االداء في الوحدات الخدمیة باستعمال تقنیة
المقارنة المرجعیة

تقویم فاعلیة المنح والمساعدات االنمائیة في تحقیق
االھداف االنمائیة االلفیة الثالثة

تقویم فاعلیة نظام التحاسب الضریبي لضریبة الدخل في
العراق

تقویم فعالیة الموازنة العامة في العراق طبقا لمعاییر الكفاءة
٢٠٠٣-٢٠٠٩والعدالة للمدة 

تقویم كفاءة التخصصات االداریة في مؤسسة المعاھد الفنیة
تقویم كفایة اداء التدقیق المحاسبي الخارجي من وجھھ نظر

.......... مدراء المالیة في الوحدات االقتصادیھ
تقویم كفایة وفاعلیة النظام المحاسبي في وزارة التعلیم

العالي والبحث العلمي لتحقیق اھداف
تقویم مجاالت التطویر االستراتیجي للموارد البشریة في

وزارة الداخلیة
تقویم مناھج معالجة عجز الموازنة الحكومیة

تقویم واختیار مسار التحول نحو اقتصاد السوق في العراق
تقویم وتصمیم نظام السجالت الطبي على اسس معیاریة
تقیم واقع المختبرات المركزیة في مستشفى الكاظمیة

التعلیمي على وفق المواصفات الدولیة
تقییم ابعاد جودة الخدمات الفندقیة في مستشفى بعقوبة

التعلیمي من وجھھة نظر المرضى
تقییم اثر  االندماج في بعض مؤشرات االداء المالي
تقییم اثر الثقافة المحاسبیة في تعزیز قیمة الوحدة

االقتصادیة
تقییم اجراءات الضبط الداخلي للحوالت  البریدیة وصنادیق

التوفیر واسس االستثمار  في
تقییم اداء ادارة الموارد البشریة وتاثیرھا في تحقیق النجاح

المنظمي
تقییم اداء الخدمة الصحیة من وجھة نظر المستفیدین

عنوان االطروحة
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دار النشر
1990
2018

2016

2010

2015

1990
2012

2018

2018

1990
2016

2011

2018

2007

2016

2016
2016
1982
1981

1981

1984

2018

2017

2018

2017

2015

سنة النشر
سعد عبد الجبار امین الكنعان
ازھار عبد الرحمن النعیمي

ابراھیم نصیر محمد علي الخفاجي

مشعل زوري جبار العزي

حمید مظلوم كاظم السعیدي

فایق علي عاصي الشمري
رقیة یاسر عبد االمیر

محمد حسین مولھ

عمر نبیل طالب العجیلي

عبد الستار زیدان علوان الجمیلي
طالل متعب محمد العبود

سیف كاظم زبون االساعدي

غسان عدنان حمید علي المجمعي

نوال عبد الكریم علوان الطائي

شیماء ریاض خلیفة

سھام نعمة صخر
رغد عبد القادر عبد المطلب العامري

حازم جاسم محمد عرب
فاضل جوید عواد

فاضل جوید عواد

ثامر مال اهللا محمد

دعاء حبیب غضبان

احمد جاسم عبد محمد

اسعد عباس صادق السعید

ھند قدوري ابراھیم

ھند جمیل كاظم

المؤلف
تقییم اداء الشركة العامة لالسواق المركزیة

تقییم اداء الشركة العامة للسمنت العراقیة من قبل العاملین
في قسم الرقابة والتدقیق الداخلي

تقییم اداء العاملین لتحقیق متطلبات جودة الموارد البشریة
اعتمادا على المقارنة المرجعیة

تقییم اداء الفرق التفتیشیة في تقویم الواقع الصحي بمحافظة
ذي قار

تقییم اداء المشروعات الصغیرة والمتوسطة على وفق مدخل
بطاقة االداء المتوازن

تقییم اداء المنتجین في قطاع التامین
تقییم اداء النظام الخدمي في مستشفى بغداد التعلیمي العام

Q-GERT لتحسین النظام باستعمال اسلوب
تقییم اداء الھیئة العامة للضرائب باعتماد بطاقة االداء

الموزونة
تقییم اداء ستراتیجیة تخفیف الفقر من العراق باستخدام

بطاقة االداء المتوازن
تقییم اداء شركة الصناعات الخفیفة

تقییم اداء مكاتب المفتشین العامین في الحد من الفساد على
وفق مؤشرات محلیة وعالمیة

تقییم اداء وسائل استثمار في المعادن في بلدان عربیة
مختارة

تقییم ادارة المشاریع الخدمیة في محافظة دیالى وفق
معیاري الكفاءة والفاعلیة

تقییم استراتیجیات االدارة الحضریة لمدینة بغداد لتحولھا
الى مدینة ذكیة

تقییم استراتیجیة اختیار العاملین وانعكاسھا على تعزیز
راس المال البشري

تقییم استراتیجیة ادارة السیولة في المصارف العراقیة
تقییم استراتیجیة تطویر الموارد البشریة

تقییم اقتصادي للمنشاة العامة الزراعیة في االسحاقي
تقییم اقتصادي لمزرعة الدولة والتعاونیات في مشروع

شھروز الزراعي
تقییم اقتصادي لمزرعة الدولة والتعاونیات في مشروع

شھروز الزراعي
تقییم اقتصادیة نظام الحاسبة االلكترونیة في منشات

المؤسسة العامة لتجارة السلع
تقییم االثار المترتبة الدمان المخدرات بین الشباب باستخدام

اسلوب المعاینة المحتلطة المتسلسة
تقییم االجراءات المحاسبیة المحلیة النخفاض قیمة

(ifrs9) القروض على وفق
تقییم االداء االستراتیجي للمشروعات الزراعیة على ةفق

ابعاد بطاقة االداء المتوازن
تقییم االداء االستراتیجي للمشروعات في ظل المواصفة

2003:10006 iso
تقییم االداء االستراتیجي لوزارة الثقافة
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دار النشر
1984
1989

2017
2017

1984
1984
2016

2016

2014
2009

1983

2017
2015
2019
1979

2017
2018
2013

2017

2016

2016

2016

1990

2018
2019

2017
2016

2007

1980

سنة النشر
ولید ضایع الجبوري
نورة موسى توما

عالء عبد الھادي حسن الدجیلي
زید علي حیدر

علي صاحب جاسم
علي صاحب جاسم
رونق عباس ھالل

حیدر حسن خنجر

ھنادي صكر مكطوف
فادیة جاسم مكي

كمیلھ حماد مصطفى الحدیثي

رافد جبار عاجل الحداد
علي ھاشم محمد

زینب داود سلمان الجاف
لیلى حاتم شھاب االنباري

حسین علي ابراھیم
تھاني مؤید جاسم

حیدر حسن علي الساعدي

لیلى غازي علي

ھبة احمد خماس الجمیلي

سندس محمد جدوع

حسین حوشان جار اهللا

نمیر بھجت كشمولة

اثیر مطر مذري
قبس ریاض عبد الرحیم

حاتم عطا مسلم الربیعي
منى فؤاد عبد الھادي علي ابو القز

مازن اسماعیل رشید شاھین

طالب حمید علي الحداد

المؤلف
تقییم االداء االقتصادي المالي لشركات القطاع المختلط

تقییم االداء االقتصادي للمنشاة العامة للسكك الحدید العراقیة
١٩٧٦-١٩٨٦للفترة من 

تقییم االداء المنظمي في اطار بطاقة االداء المتوازن
تقییم االداء على وفق نموذج المؤسسة االوربیة الدارة

الجودة
تقییم االداء في الشركة العامة لمقاوالت المباني
تقییم االداء في الشركة العامة لمقاوالت المباني

تقییم االداء لعینة من  المشاریع لمجلس محافظة بابل
2012-2014

تقییم االداء للسیاسات والبرامج وفقا للدلیل المعد من دیوان
الرقابة المالیة بالتنسیق مع محكمة التدقیق

تقییم االستثمارات العقاریة باطار نظریة الخیارات الحقیقة
تقییم االستثمارات المعرفیة وخاطرھا باستعمال النسب

المالیة بالتطبیق على عینة من المصارف العراقیة
تقییم االنظمة المحاسبیة الممسوكة بالحاسبة االلكترونیة في

الموسسة العامة لنفط الش
تقییم البرامج التدریبیة على وفق نموذج فیلیبس
تقییم البرامج التدریبیة في دائرة صحة میسان

تقییم البرامج التدریبیة في ضوء متطلبات جودة الخدمة
تقییم التصمیم التجریبي والتحلیل االحصائي لبعض الدراسات

المنجزة في المجال الزراعي
تقییم الخدمات التمریضیة على وفق الیقظة االستراتیجیة
تقییم الخطة االستراتیجیة لالمانة العامة لمجلس الوزراء

٢٠٠٩تقییم الخطة االستراتیجیة لوزارة الصحة لالعوام  -
2013

تقییم الخطة االستراتیجیة لوزارة الصحة للسنوات
2013/2015

تقییم الخطط التدریبیة لشركة الخطوط الجویة العراقیة
٢٠١١-٢٠١٤لالعوام 

تقییم الخیارات االستراتیجیة لتطویر واقع الشركة العامة
لالسواق المركزیة

تقییم السیاسات المحاسبیة لتطبیق مبدأ االعتراف باالیراد
لعقود التامین المحلیة في اطار معیار االبالغ

تقییم السیاسة االفتراضیة للمصرف العقاري العراقي للفترة
١٩٧٩-١٩٨٨من 

تقییم السیاسة االقراضیة وتاثیؤھا في االداء المصرفي
تقییم المبادرة الزراعیة وانعكاسھا على تحقیق االمن الغذائي

دراسة حالة- في العراق 
تقییم المشاریع لمدیریة البلدیات العامة

تقییم المشروعات خالل فترة التشغیل التجریبي وفق معیار
الكلفة والجودة والوقت

تقییم المنافع المتحققة من انظمة ذكاء االعمال في خلق
القیمة للمنظمات

تقییم الموجودات الثابتة في سكك حدید جمھوریة العراق

عنوان االطروحة



االطاریح
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جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
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جامعة بغداد  
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دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار النشر
1979
1979

2015

2014

2019

2015

1978

2018

2010
1984

1990

2017

2019
2016

2015

2018
2018
2011

2008

2018

2019

2017
2018

1983

2017

1986

سنة النشر
زھیر محمود حسین
لیث اسماعیل عباوي

سعدیة شدھان جیاد

رنا علي كریم

صباح جندي منصور العبیدي

مؤید خزعل حبیب الماجدي

ھاشم جاسم محمد الشامي

محمد سالم سبتي

ازھار ذیاب عبد النبي
علي احمد علي حامد

موسى جلوب حسین الساعدي

احمد ولید احمد السامرائي

علي جواد كاظم الفتالوي
حسن غازي جبار

خلیل ابراھیم عبد الكریم

نجاة حمید صخر
رواء عبد القادر عبد المجید

غیداء حمید محمد مھدي الھاللي

بالل جاسم القیسي

فاتن عباس خلیل

فاضل محمد سعید

قاسم مھدي محمد
غسان حامد حمید العزي

صالح عبود موسى    

اسیل خزعل مھدي المرسومي

منال نافع رزوقي

المؤلف
تقییم النظام المحاسبي لدائرة االسواق الحرة

تقییم النظام المخزني في المنشاة العامة للخطوط الجویة
العراقیة

تقییم الھیاكل التنظیمیة وتطویر انموذج موحد لمكاتب
المفتشین العامین في العراق

تقییم الیات تنفیذ استرتیجیة مكافحة الفساد في المدیریة
العامة للماء بوزارة البلدیات واالشغال العامة

تقییم برامج االستثمار الحكومي على وفق معاییر الجدوى
االقتصادیة في العراق

تقییم برامج التدریب الموجھ نحو تشخیص ظاھرة الفساد
االداري والمالي

تقییم برامج التلفزیون التربوي من وجھة نظر مدیري
ومعلمي وتالمیذ المرحلة االبتدائي

AICPA تقییم تاھیل المدقق في العراق على وفق متطلبات
وانعكاسة على جودة االداء المھني ACCAو

تقییم تجربة االجنحة الخاصة في مستشفیات العراقیة
تقییم تجربة تطبیق النظام المحاسبي الموحد في الوحدات

والمنشات الخدمیة
تقییم تقاریر مراقبي الحسابات في العراق ومدى التزامتھا

بمستویات االداء المھني
تقییم تنفیذ مشاریع الخطة االستثماریة دراسة میدانیة

٢٠١٣-٢٠١٦لمشاریع الخطة للفترة 
تقییم جدولة المشروع باستعمال عدد من شبكات االعمال

تقییم جدولة عملیة تنفیذ مشروع تاھیل الشوارع في
محافظة القادسیة

تقییم جودة اداء بعض مكاتب المفتشین العامین على وفق
معاییر لجنة النزاھة والكفاءة العالمیة

تقییم جودة االبالغ المالي في ظل تغلیب الجوھر االقتصادي
تقییم جودة الخدمات الصحیة باعتماد برنامج الزائر الصحي

تقییم جودة الخدمات الصحیة على وفق المبادىء ادارة
الجودة الشاملة ومعاییر جائزة مالكوم

تقییم جودة الخدمات على وفق عملیات ادارة المعرفة وادارة
عالقات الزبون

تقییم جودة الخدمة الصحیة لمراكز الرعایة الصحیة االولیة
العاملة

تقییم جودة خدمات البلدیة باستعمال بعض ادوات التحسین
المستمر

تقییم خدمة میاة الشرب في محافظة الدیوانیة
تقییم ددوى مشروع شركة دیالى العامة للصناعات

الكھربائیة
تقییم دراسة الجدوى الفنیة واالقتصادیة لمحطة تربیة

االبقارالكبرى
تقییم دراسة العالي في التخطیط الالستراتیجي في كلیة

جامعة بغداد/االدارة واالقتصاد 
تقییم دور اجھزة التدقیق الداخلي دراسة میدانیة في المنشاة

عنوان االطروحة
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جامعة بغداد  
جامعة بغداد  
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جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة

الجامعة المستنصریة

الجامعة المستنصریة

دار النشر

1989

2008

1989
2016
2010

1985
2019
2015

2016
2011

2014

1986

1985

2016
2013

2010

2008

1985

1990

1989

1986

1990
1986

1987
2018

2013

سنة النشر

عبد الرضا خرداش

اریج سعد خلیل العاني

عاقل سالم عبد الصباح
محمد مخیلف حاوي التمیمي

كمیت محمد رضا مھدي نصر اهللا

عالء الدین حسین علوان
مروة عمار بدر
ودیع ھاني كاظم

نورس كریم كاظم
محمد حسین محمود الندیم

احمد برھان عبد السادة

محمود بدر رضا العبیدي

ضمیر قاسم مرعي

حنان ایاد عبید
علي وھیب عبد اهللا الخوالني

رواء طارق رشاد النعیمي

حنان عبد الباقي مصطفى الحیدري

ایوب یونس علي

عماد احمد محمد العاني

عوض خلف دلف العیساوي

مؤید محمد علي الفضل

عبد علي حنظل السلمان
ابتسام ادور میخائیل
اسعد حسن الحداد
اسعد حسن الحداد

سمیرة محسن حاوي

مصطفى كامل رشید

المؤلف
العامة لتجارة السیارات

تقییم دور اجھزة التدقیق الداخلي دراسة میدانیة في المنشاة
العامة للصناعات الورقیة

تقییم دور ثقافة المنظمة ونجاح ادارة المعرفة في تطویر
المیزة التنافسیةالمستدامة

تقییم ربحیة االستثمارات دراسة في شركة التامین الوطنیة
تقییم رضا المرضى عن الخدمة التمریضیة

تقییم سیاسة التحول من التمویل الذاتي الى البیع المجاني
للشركة العامة لتسویق االدویة والمستلزمات

تقییم سیاسة توزیع السمنت
تقییم عملیات التدریب

تقییم قرارات االستثمار لقطاع الكھرباء في ظل الستراتیجیة
الوطنیة المتكاملة للطاقة

تقییم كفاءة اداء الخدمات الصحیة
تقییم كفاءة اداء القطاع الصناعي العام في العراق شركات

٢٠٠٠-٢٠٠٩مختارة للمدة 
تقییم كفاءة اداء مشاریع میاة الشرب وفق متطلبات ادارة

الجودة الشاملة
تقییم كفاءة استخدام السیطرة النوعیة باستخدام تحلیل كلف

النوعیة
دراسة محاسبیة في المنشاة العامة: تقییم كفاءة االداء 

لمنتوجات االلبان
تقییم كفاءة االداء االستثماري للموازنة العامة

تقییم كفاءة االداء االقتصادي لشركة دیالى العامة للصناعات
(٢٠٠٠-٢٠١٠الكھربائیة للمدة  )

تقییم كفاءة االداء االقتصادي للشركة العامة لصناعة الزیوت
٢٠٠٣/٢٠٠٦النباتیة في العراق للمدة 

تقییم كفاءة االداء االقتصادي للشركة العامة للسمنت
١٩٩٦/٢٠٠٥العراقیة للمد من 

تقییم كفاءة االداء االقتصادیة للمنشاة العامة للغزل والنسیج
العراقیة

تقییم كفاءة االداء دراسة تطبیقیة في ھیئة المشاریع
االنشائیة

تقییم كفاءة االداء دراسة محاسبیة في المركز القومي
للمختبرات االنشائیة

تقییم كفاءة االداء دراسة محاسبیة في عینة من شركات
القطاع الصناعي المختلط

تقییم كفاءة االداء لشركة اعادة التامین العراقیة
تقییم كفاءة االداء للشركة العامة لمقاوالت االبنیة المدرسیة

تقییم كفاءة االداء للمنشاة العامة للخیاطة
تقییم كفاءة االداء للمنشاة العامة للخیاطة

تقییم كفاءة االستثمار في القطاع الصحي الخاص مستشفى
القمة

تقییم كفاءة الیات انتقال اثر السیاسة النقدیة على الفجوة
الناتج في بلدان مختارة

عنوان االطروحة
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جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة
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جامعة بغداد  

دار النشر
2016

1985

2013

2017
2006

2015

1990

2013

2017
1979

2014

2019

2017
2018

2014

2014

1990

2016
2016

2019

1985

1984

1989

1984
2018

سنة النشر
نبیل قاسم مفتن

فارس نجیب یوسف توزة

احمد محمد كاظم كمال العطار

محمد جاسم ناصر
عائشة حمودي ھاشم

یحي علي كاظم

مجذاب بدر عناد

احمد جابر نور الحسیني

مروة عوید عوني
ناصر حسین الجبوري

علي محمود بریھي االنباري

جوان رعد محمد

علي صباح ثامر
میسم عبد الستار صبري

حسین علي عبد الحسین

نور شدھان عداي الربیعي

عماد احمد الوي

عذراء كامل ولي
سجى علي عبد الباقي

شاكر محمد احمد العبیدي

رائد خضر الیاس

موفق سلطان جواد

نضال روؤف احمد

طعمة جبرلوج
رسل علي عباس العبیدي

المؤلف
تقییم كفاءة مشاریع تصفیة الماء في بغداد باستخدام تحلیل

تطویق البیانات
تقییم كفاءة نقل المسافرین استخدام نموذج خطوط االنتظار

العادة تنظیم عملیة نقل الم
تقییم مؤشرات النجاح والمحددات والظواھر السلبیة في

تنفیذ االستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد
تقییم متابعة تنفیذ المشروعات في محافظة بغداد

تقییم متطلبات تطبیق ادارة الجودة الشاملة لبیئیة دراسة
مقارنة

تقییم مخاطر التدقیق ودورھا في تعزیز قدرة مراقب
الحسابات في الكشف عن االحتیال في القوائم المالیة

تقییم مداخل التكامل الزراعي ودورھا في تحقیق االمن
الغذائي العربي وافاقھا المستقبلیة

تقییم مراجعة الخطة الخمسیة لمحافظة بابل لالعوام
بمنظور استراتیجي 2010-2014

تقییم مراحل العملیة التدریبیة في دیوان محافظة بغداد
تقییم مركزیة حسابات فروع  ومكاتب مصرف الرافدین

وسبل تطویرھا
تقییم مستوى االبالغ المالي القطاعي على وفق خصائص
الشركات المساھمة المدرجة في سوق لالوراق المالیة

تقییم مستوى تطبیق متطلبات نظام االدارة البیئیة
2015:4001

تقییم مشاریع الصرف الصحي في محافظة بغداد
تقییم مصادر التمویل في استراتیجیة وزارة الشباب

والریاضة
تقییم معالجة البطالة في استراتیجیة وزارة العمل والشؤون

االجتماعیة
تقییم ممارسات التخطیط االستراتیحي في الھیئة العامة

للضرائب
تقییم نتائج الحملة الوطنیة الشاملة لتقییم االداء دراسة في

المنشاة العامة للصناعا
تقییم نشاط العالقات العامة في المجالس المحلیة

تقییم نظام ادارة استمراریة االعمال على وفق المواصفة
الدولیة

تقییم نظام ادارة الصحة والسالمة المھنیة على وفق
١٨٠٠١-٢٠٠٧متطلبات المواصفة 

تقییم نظام الرقابة الداخلیة للمبیعات في المنشاة العامة
للخطوط الجویة العراقیة

تقییم نظام المراقبة الداخلیة في المنشاة العامة لتجارة المواد
الغذائیة

تقییم نظام الموزانات التخطیطیة  في المنشاة العامة
للصناعات القطنیة

تقییم نظامي المشتریات والمخازن
تقییم واختیار المجھز باستخدام اسلوب التحلیل الھرمي

عنوان االطروحة
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الجامعة المستنصریة

الجامعة المستنصریة
الجامعة المستنصریة

دار النشر

2016
2017
2007

1978

2011

2013

1979

1983
2017

2012

2018

2014

2018

2019

2017

2019

2019

2013

2018
2013
2012

2010

2008

2013
2017

سنة النشر

لؤي راضي خلیفة الربیعي
شیماء جبار علیوي فرحان الخفاجي

عباس نوار كخیط الموسوي

ریاض قاسم احمد

علي عبد الحسین  ھادي الزاملي

غادة طارق عبد  المجید

علي خلیل عبید

ثائر صبري محمود العاني
منار حامد محمد علي المدني

عبد الحسین توفیق شبلي السعد

رنا مصطفى عبد الرزاق القیسي

مروى فاضل خلف الجبوري

حیدر موسى فالح

حاتم كریم كاظم

علي عبد الحسین ھاني الزاملي

عالء عبد الحسن حسن المحمدي

صامد عبد االمیر سعید المرسومي

یاسر نوري محمد العزاوي

مصطفى قصي عبود
نورس كامل وناس

ایناس محمد رشید المشھداني

رند صباح حسین

ھدى عدنان توفیق القرھغولي

زھراء محمد حسن الواسطي
مدین عبد الوھاب جبر

المؤلف
AHP

تقییم واقع متطلبات نظام التصنیع االخضر
تقییم وتطویر معاییر الجودة في القطاع التربوي

تكا مل تقنیتي الكلفھ المستھدفة والتحسین المستمر
وانعكاساتھما في ستراتیجیات التنافس للوحدات االقتصادي
تكالیف التعلیم الفني في العراق دراسة تطبیقیة في معھد

الرصافة التابع لمؤ/االدارة 
تكالیف الجودة الشاملة وتاثیرھا في تطویر االداء

االستراتیجي
تكالیف الجودة بالتعلیم العالي ودورھا في تقویة االداء وفق

معاییر االعتماد االكادیمي
تكالیف تجمیع السیارات دراسة میدانیة في المنشاة العامة

االسكندر- لصناعة السیارات 
تكالیف دراسة الطالب الجامعي جامعة بغداد

تكامل استراتیجیات التخطیط االجمالي لالنتاج مع معاییر
الجدولة تصمیم نظام مقترح

تكامل المحاسبة االداریة مع متطلبات المحاسبة المالیة
لالبالغ عن اصول الغیر ملموسة المكونة داخلیا

تكامل المشروعات بتطبیق معاییر المواصفة
٢١٥٠٠الدولیة :iso

تكامل المعلومات المالیة وغیر المالیة وانعكاسھ على
القرارات المستثمرین في سوق العراق لالوراق المالیة
(TDABC) تكامل بطاقة العالمات المتوازنة وتقنیة

وانعكاسھ على تخفیض التكالیف
تكامل تقنیتي التكلفة المستھدفة ومحاسبة استھالك الموارد

لزیادة انتاجیة الوحدة االقتصادیة في العراق
تكامل تقنیتي القیمة والھندسة المتزامنة ودوره في تخفیض

التكالیف وتحقیق المیزة التنافسیة
تكامل تقنیتي الكلفة المستھدفة وسلسلة القیمة ودوره في

تحقیق المیزة التنافسیة
تكامل عمل اجھزة الرقابة الخارجیة ودوره ادارات استقاللیة

وجودة عمل ادارات التدقیق الداخلي
تكامل مفھومي الدخل المحاسبي والقیمة االقتصادیة المضافة

ودوره في ترشید قرارات المستثمرین
لتحسین جودة المشروع QFD واداة kano تكامل نموذج

تكنولوجیا االتصاالت واثرھا في اتجاھات سلوك السائح
تكییف الصناعة التحویلیة في ظل منظمة التجارة العالمیة

لدول مختارة مع اشارة الى العراق
تلثیر تجدید التكالیف النوعیة في زیادة كفایة اداء الوحدات

الصحیة
تمثیل فضاء الحالة لنماذج السالسل الزمنیة التركیبیة

ونماذج بوكس جینكیز مع تطبیق في سوق العراق لالوراق
تمكین المراة اقتصادیا في العراق مشكالت وممكنات

تمكین الموارد البشریة في اطار العالقة بین قیادة التفاوض
وادارة ضغوط العمل
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سنة النشر
جوان حسین امین المندالوي

محمد رحمة فنجان السوداني
وافق حسین علي السامرائي

یحة عیسى 
بسمة رشید الحمداني

فضیلة سلمان داود
عبد الستار ابراھیم دھام

محمد حسین علي اصغر

حسین عبداهللا حسن

حسین عبداهللا حسن

كامل جسام محمد
نقاء حسین علي

عادل مجید عیدان العادلي

فالح زیارة كاظم

حسین عباس خلف

منصور الراوي
جالل كاظم راضي الخفاجي

عبد الكاظم منصور عطوان منصور

غنیة ضیاء مشفي الموسوي

حیدر خلیل جبار

حازم عبد عزیز الغرباوي

علي عبود عیسى

اثیر ناطق محمد نجیب

عبد الحسین صاحب مھدي
عزام طوبیا رزوقي

ولدان عبد الستار ھاشم

المؤلف
تمكین راس المال الحكیم وتاثیره في تحسین عملیات تولید

المعرفة المستقبلیة
تمكین وابداع المرؤوسین في اطار انموذج القیادة التحویلیة
تمویل االدارات المحلیة واثاره االقتصادیة واالجتماعیة في

العراق
تمویل االستثمار الزراعي الجزائري

-ICD) تمییز الكادر الطبي حسب معرفتھم للتصنیف الدولي
باستعمال الدالة الممیزة (10

تنافسیة المنظمات بین الحاكمیة وریادة االعمال
تنافسیة منظمات االعمال طبقا لدور ادارة المعرفة في
التوجھ نحو الزبون باستخدام معیار القیمة المضافة

تنظیم التوزیع الداخلي للسلع في منشات القطاع العام في
العراق

تنظیم الوظیفیة المالیة في منشاتي الصناعات الجلدیة
والسمنت العراقیة

تنظیم الوظیفیة المالیة في منشاتي الصناعات الجلدیة
والسمنت العراقیة

تنمیة االقالیم في العراق دراسة تحلیلیة
تنمیة االقتصاد المحلي في ظل دراسات الجدوى وبیئة اعمال

الشاریع
تنمیة التخلف في بعض الدول النامیة في ظل العولمة

االقتصادیة تجارب لدول مختارة
تنمیة الخدمات الترویحیة لذوي االحتیاجات الخاصة العوق

الحركي واثرھما في حجم الطلب السیاحي
تنمیة السیاحة في العراق وتاثیرھا االقتصادي واالجتماعي

في المجتمع
تنمیة الموارد البشریة واثرھا في تطور االقتصاد الكویتي

تنمیة الموارد المحلیة في محافظة بابل من منظور
استراتیجي

تنمیة وتطویر الخدمات الترویحیة في المتنزھات العامة
واثرھا في النمو الطلب الترویجي لسكان مدینة بغداد
تنویع االنماط السیاحیة وتاثیرھا على مستقبل الطلب

السیاحي
توافر متطلبات حوكمة تكنولوجیا المعلومات على وفق

المواصفة القیاسیة الدولیة
توافق نظریة القیود والتحسین المستمر كایزن وانعكاسھ

على التكلفة واالنجاز
توثیق القروض المصرفیة وتطبیقاتھا في المصارف

المتخصصة العراقیة
توجھ البرنامج الحكومي في العراق نحو القطاع الصناعي

الخاص في ظل التحدیات االقتصادیة
توحید الدورة المستندیة التجاریة في المنشات التابعة

توزیع االدویة في العراق دراسة میدانیة في المنشاة العامة
لتسویق االدویة

توظیف ابعاد صناع المعرفة وتاثیرھا في تحقیق التفوق
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سنة النشر

حذیفة حسین علي
فیصل عبد االلھ فاھم الفرھود

سھام دنخا خوشابا

االء عبد الكریم غالب المدو

زید مؤید عبد علي

مھند سعد الحمیري
حسین جلیل علي

مھند كاظم سلمان

ریام لیث نجم

مرتضى ابراھیم مكي التمیمي

احمد فاضل فتاح

علي حمداهللا احمد

میثم بدر بعیوي السفان

رشا اسماعیل ابراھیم
مصطفى منیر اسماعیل

سمیر حسین علي

خضیر زغیر سلمان

صبار علي محمد الساعدي

علي ابراھیم ھندي

امجد عباس عبد الرحیم البلداوي

عمار یاسر حسین الركابي

عبد االمیر حسین حساني
محمد حسین علوان عطیة التمیمي

حیدر منصور كاظم الزبیدي

المؤلف
المنظمي

توظیف ادارة االلتزام العالي في تحقیق النجاح االستراتیجي
توظیف البرمجة الخطیة في المخططات الشبكیة لتحدید

االمثلیة للزمن والكلف النجاز بعض مشاریع وزارة الشباب
توظیف الخوارزمیة الوراثیة في انشاء تصامیم القطاعات

غیر الكاملة المتزنة
توظیف القدرات المعرفیة الدینامیة في معالجة االخفاقات

التنظیمیة لتحقیق تنافسیة االعمال
توظیف المھارات الثقافیة للمرشد السیاحي في اظھار اھمیة

المعالم السیاحیة االثریة
توظیف راس المال البشري لتحقیق الرقابة المالیة الفاعلة

توظیف صفوف االنتظار الضبابیة في خدمات المكتبة
االفتراضیة العراقیة

توظیف عوامل النجاح الحاسمة في تعزیز الریادة
االستراتیجیة

في تقییم االداء المصرفي camels توظیف معاییر
باستعمال بطاقة العالمات المتوازنة

توظیف منھج التكالیف على اساس االنشطة الموجھة
بالوقت لتسعیر الخدمات في القطاع الفندقي

توظیف منھجیة فضاء الحالة لبعض نماذج السالسل الزمنیة
مع تطبیق عملي

توقعات الطلب المستقبلي للسیاحة الدینیة في محافظتي
النجف وكربالء

ثاثیر مالءمة قیمة المعلومات المحاسبیة في اسعار اسھم
الشركات المدرجة في سوق العراق لالوراق المالیة

ثقافة الطفل العراقي في ظل االرھاب
جدلیة العالقة بین خیار التنویع وقیمة المنظمة منھجیا

للتوازن االستراتیجي في ظل تعدد مداخل التنظیر
جدولة العاملین في صالة الطوارىء باستخدام المحاكاة

دراسة تطبیقیة في مستشفى بغداد التعلیمي
جدولة العملیات التشغیلیة في ورش التدفق باستخدام

البرمجة الدینامیكیة
جدولة تنفیذ استراتیجیة مكافحة الفساد االداري والمالي في

محافظة بغداد
جدولة عمل الممرضات باستعمال خوارزمیة محاكاة التلدین

المھجنة مع تطبیق عملي
جدولة مشروع مجاري بلد الكبیر باستعمال اسلوب البرمجة

باالھداف
جدوى اقامة تحالفات استراتیجیة بین القطاع الصحي العام

والخاص
جرد الخزین

جودة التحقیق االداري وتاثیره في اداء مكاتب المفتشین
العمومیین

جودة الخدمات الصحیة ودورھا في تحقیق رضا الزبون
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سنة النشر

ساھي عبعوب عرمش المالكي

قیس ابراھیم حسین الزبیدي

نور صباح محمد رشید

علي عبد الرزاق حسن
علي حسین محمد الرماحي

یاسر ابراھیم صالح

امجد عبد الحسین جاسم
مینا یوسف محمود

عفراء عباس حمادة

قصي عصام حمید الزبیدي

سارة سالم حمید

علي غني نوري

ضمیاء نوري حمید البھاش
عالء فرحان طالب

زینب عبد الودود یوسف

عدنان شمعون یوسف
سناء عبد الرحمن محمد

سناء عبد الرحمن محمد

لطیف عبد القادر عبد الرحمن
ثامر كاظم عبد الرضا العابدي

حسن یاسر جابر الخیقاني

محمد عیدان كیطان
سمراء عبد الجبار ابراھیم النعیمي

محمد عیسى خطار االزیرجاوي

محمد حمید نصیف

المؤلف
٥الستخدام نموذج  Q

جودة الخدمة الصحیة على وفق الفلسفة ادارة الجودة
الشاملة

حاضنات االعمال وامكانیة تطبیقھا في العراق دراسة حالة
في مدرسة القدس للحاسبات االلكترونیة

حریة حركة رؤوس االموال وتاثیرھا على فاعلیة السیاسة
النقدیة في العراق

حقوق االنسان في استراتیجیة وزارة حقوق االنسان
حل مشكلة اقصى تدفق ضبابي للمركبات في مدینة الدیوانیة

باستعمال اسلوب البرمجة الخطیة الضبابیة
حل مشكلة التخصیص المتعدد االھداف باستعمال

الخوارزمیة الجینیة مع تطبیق عملي
حل مشكلة التخصیص باستخدام البرمجة الھدفیة الضبابیة

حل مشكلة النقل الضبابي الكسریة باستعمال الطریقة الثنائیة
المبسطة

حل مشكلة النقل في ظل قیود میزانیة الشركة مع تطبیق
عملي

حل مشكلة النقل متعدد االھداف والمراحل باستعمال
الخوارزمیة الجینیة التطویریة المعتمدة على التجزئة
حل مشكلة صفوف االنتظار متعدد القنوات باستعمال

خوارزمیة الیرعات
cvrp حل مشكلةالمسارات المركبات محددة الحمولة

باستخدام خوارزمیة البحث المحرم
حلول بعض مسائل القیم الحدودیة مع تطبیقات علیھا

حوافز الغمل واالنتاجیة دراسة تطبیقیة في المنشاة العامة
للنسیج الناعم في الحلة

دراسة AHP حوسبة وتطبیق اسلوب التحلیل الھرمي
تطبیقیة القتناء مجھزي في الشركة العامة للمسح

الجیولوجي
حول البرمجة الخطیة على االعداد الصحیحة

حول التخمین والسیطرة على كلف مشاریع التنفیذ المباشر
في القطاع النفطي

حول التخمین والسیطرة على كلفة مشاریع التنفیذ المباشر
في القطاع النفطي

حیاد مراقبي الحسابات في العراق
خدمات التصدیق ودور مراقب الحسابات في كشف االحتیال

من خالل مناقشة وتحلیل تقریر االدارة
خدمات الصیانة ودورھا في جودة اداء خدمات المختبرات

الصحیة
خصائص االتصال الكفؤء بین االطباء والمرضى

خصائص السوق وقوة الضیف واثرھما في فاعلیة ادارة
المنظمات السیاحیة

خصائص القیادة االداریة وتاثیرھا في تحقیق التحالف
االستراتیجیة

خصائص نظام ادارة منظمات الرعایة الصحیة بالتركیز على
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2016

1978

سنة النشر

محمد ابراھیم علي

مرتضى جبار كاظم البدیري

جعفر قاسم محمد

احمد جاسم خشن العلیاوي
اسیل ھادي محمود الشحماني

علي محسن عیسى الیاسري

احمد عبد الزھرة حمدان

زینب علي جمعة
رعد ابراھیم حمودي النعیمي

لیث فاضل عبد المجید
زینة علي صیھود
عماد ھجول عبود
انمار طالب صالح

حسام كردي عبد الحسین الفوادي

صفاء علي ناصر الھیتي

دعاء كریم حسون

میسون سالم مجید الطواش

ایاد عبد الكریم عباس الزبوري

سمر باسل مھدي

عطا كریم محمد العامري

اثیر محمد ناجي عزت
اختیار صبیح عبد

ندى فیصل عبد الحمید

كنعان عبد الطیف عبد الرزاق

نور نجاح احمد

كمال  علوان خلف المشھداني

المؤلف
قیمة المخرجات

خصائص نظام االبالغ المالي في ظل متطلبات اقتصاد
المعرفة

خصائص ومھارات المرشد السیاحي واثرھا في التعامل مع
الضیف

خصخصة قطاع الخدمات العامة في المیزان االقتصادي
تطبیقات مختارة

خالقیات االعمال السیاحیة وتاثیرھا في منظومة التمیز
خلق القیمة لحملة االسھم بمؤشرات االدارة المستندة الى

القیمة في اطار فاعلیة تسویق الخدمات المالیة
خوارزمیة مقترحة لتعظیم معولیة النظام عن طریق تحدید

.... عدد من المركبات االحتیاطیة مع تطبیق عملي
خیارات السیاسة النقدیة ودورھا في تحقیق االستقرار

االقتصادي
خیارات الشراكة بین القطاعین العام والخاص واطر التنفیذ
دارسة تخطیطیة لحركة وانظمة المشاة في مراكز المدن

دراسات احصائیة حول االسماك المصطادة من بحیرة دوكان
دراسات الجدوى في الحد من نعثر المشاریع االستثماریة
دراسة احصائیة تحلیلة عن معدالت الھجرة من والى بغداد

دراسة احصائیة تحلیلیة حول اسباب ترك الدراسة في
العراق

دراسة احصائیة تحلیلیة عن نسب النجاح في االمتحانات
العامة لدراسة المتوسطة

دراسة احصائیة تحلیلیة السعار اھم المنتجات الزراعیة
١٩٧٠-١٩٧٨للفترة 

دراسة احصائیة حول اسباب الطالق في محافظة بغداد لعام
باستخدام التحلیل العاملي 2013

دراسة احصائیة حول توزیع ویبل وتوزیع القیمة المتطرفة
مع تطبیقات عملیة

دراسة احصائیة حول ظاھرة التدخین لدى طالب المدارس
في  محافظة بغداد

دراسة احصائیة عن الحوادث المروریة في بعض محافظات
٢٠١٥العراق لعام 

دراسة احصائیة عن العوامل المؤثرة على التضخم في
العراق

دراسة احصائیة عن واقع البطالة بین محافظات العراق
دراسة احصائیة الھم العوامل المؤدیة الى الفساد االداري

والمالي وتحدیات المؤسسات الرقابیة في القطاع ال
دراسة احصائیة لبعض العوامل المؤثرة على االنجاب في

مدینة بغداد
دراسة احصائیة لبناء نماذج التنبؤ المركبة لصناعة الزیوت

النباتیة في العراق
دراسة احصائیة لتحدید اھم العوامل البیئیة المؤثرة على
الوحدة السكنیة بین الحضر والریف في محافظة بغداد

دراسة احصائیة لتقییم بعض التجارب الزراعیة المقامة في

عنوان االطروحة
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2018
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1987

2009
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علي عیدان مھدي

عالء حبیب عبد الرحمن

صالح دریوان حمزة السلطاني

فائز ھاشم حامد قبع

یاسین عبد صالح یاسین المشھداني

صادق امحان راضي

سمیرة احمد
عصام عبد الوھاب القاضي

ھدیل معتز عبد الستار الدباس

حیدر یحیى محمد

اكرم یاسین محمود

بطرس ھیفاء روفائیل
شالش رزوقي رویھي
خالد ولید عطا الشبیبي

مسد محي عبداهللا

قاسم ابراھیم سلیمان
عبد المجید مسلم شامي

اسعد عباس جواد

سعدیة عبد الكریم طعمة

حیدر خالد رشید

احمد جبار راھي ال سلمان الكریطي

ایمان فلیح االلوسي

زینب فالح حمزه

سعاد عبد الفتاح محمد البیروتي

المؤلف
مركز بحوث الخصوبة والتسمید

دراسة احصائیة للعوامل المناخیة المؤثرة على امراض
الجھاز التنفسي

دراسة اسباب عزوف المواطنین من اجراء العملیات في
المستشفیات الحكومیة والتوجھ الى القطاع الخاص

دراسة اقتصادیة قیاسیة للطلب على السكن في العراق للفترة
1965-1980

دراسة الجدوى االقتصادیة الستخدام الحاسبات االلكترونیة
في العراق

دراسة الجدوى االقتصادیة للمشاریع السیاحیة مع التركیز
على الفنادق في العراق

دراسة الخصائص الریادیة للفرد والتوجھ الریادي في اداء
المشروعات الریادیة التي ترعاھا وزارة ا لعمل

دراسة السلع والسوق وعالقتھا بالتخطیط ورقابة االنتاج
دراسة العمل دراسة تطبیقیة في المنشاة العامة للصناعات

الجلدیة
دراسة العوامل المؤثرة في الخصائص االجتماعیة لالسرة

في العراق
دراسة العوامل المرتبطة بمرض السكري من خالل موائمة

اسلوبي التحلیل العاملي وتحلیل المسار
دراسة امكانیة تطبیق النظام المحاسبي الموحد على مصرف

الرافدین والمصارف المتخصصة ف
دراسة انتقادیة لروؤس اموال
دراسة اھداف االدارة المالیة

دراسة بعض الطرائق التقلیدیة والشبكة العصبیة
االصطناعیة في التنبؤات المستقبلیة

في) ادیكریت(دراسة تاثیر اضافة مادة كلوكونات الصودیوم 
تحسین خواص الخراسانة

دراسة تحلیلة لدور القطاع النفطي في التنمیة االقتصادیة
دراسة تحلیلة للخصائص الممیزة للطلبة الموھوبین في

محافظة بغداد
دراسة تحلیلة للكلفة المعیاریة في المنشاة العامة للسمنت

الوسطى
دراسة تحلیلة لنسب النجاح في االمتحانات العامة االعدادیة

/ (١٩٧الفرع العلمي للفترة
دراسة تحلیلیة بحجم الناتج المحلي االجمالي العراقي

باستخدام الطریقة الكالسیكیة
دراسة تحلیلیة الستراتیجیات مواجھة السكن العشوائي في

محافظة كربالء المقدسة
دراسة تحلیلیة الھم العوامل المؤثرة في المنشاة العامة

للزیوت النباتیة
sped دراسة تحلیلیة لتصامیم تجاري القطع المنشقة

مع تطبیق عملي sped والقطاعات المنشقة
دراسة تحلیلیة للحسابات الختامیة في ظل تطبیقات النظام

عنوان االطروحة
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2010
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1980
1974

2008
2010
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2011

1984

1980

1983

1979

1980

سنة النشر

میسون حبیب مجید

محمد عبد الوھاب محمد امین

ابتسا م عطا حمید العجاج

محمد عمر مكنون

محمد عمر مكنون

نجاح كلیف عبد علي
رجاء رشید عبد الستار

سعد عجیل شھاب

سماھر طارق ابراھیم علي

ھیثم فخري اسماعیل

غفران اسماعیل كمال

توفیق جمیل طاھر
ابتسام تقي صالح الحدیثي

ابراھیم صبري محمد العاني

وفاء عدنان ساجد
عمار عبد الحسن العنبكي

عبد السالم لفتھ سعید
ابراھیم عبد اللطیف غریب

محمد شھاب احمد

سالم عبد الحسین سالم

علیاء ضیاء الدوري

حسین عبد الخالق علي

ھجیر عدنان زكي امین

حمید خیر اهللا سلمان

رائد عبد الخالق ثروت عبداهللا

المؤلف
المحاسبي الموحد

دراسة تحلیلیلة لواقع التجارة والخارجیة بین االقطار العربیة
وانعكاساتھا على التكا

مقارنة بین سوق"دراسة تخطیطیة في التجدید والحفاظ
الشورجة والسوق المركزي في المنصو

دراسة تسھیالت المصرف الزراعي التعاوني العراقي
المقدمة للجمعیات التعاونیة للفترة

دراسة تصمیم نظام معلومات السیطرة النوعیة في المنشاة
العامة للصناعات الكھربائیة ب

دراسة تصمیم نظام معلومات السیطرة النوعیة في المنشاة
العامة للمعدات الكھربائیة

دراسة تطبیقیة عن تحویل الخارجي في العراق
دراسة تطبیقیة للضرائب الكمركیة وحاالت االدخال الكمركي

المؤقت في القطر
دراسة تطبیقیة لمشاكل االقتصاد القیاسي بین االختیار

والمعالجة
دراسة تطبیقیة لمشاكل صفوف االنتظار للمركبات في بعض

محطات التعبئة لمدینة بغداد
دراسة تعویضات البضائع المستوردة في شركة التامین

"الوطنیة فنیا ومحاسبیا
دراسة تقویمیة لطرق التقدیرات المتحیزة لمعامالت االنحدار

المتعدد عند مخالفة بعض ا
دراسة تقییم نظام الرقابة الداخلیة في المجتمعات الداخلیة

دراسة تقییمیة لتصمیم مربع یودن
دراسة تكلفة عنصر العمل ونظام االجور في الشركة العامة

للغزل والنسیج الصوفي
دراسة حول حصانة معیار بارزن

دراسة سلسلة االمدادات التسویقیة زیت الوقود باستخدام
نماذج النقل

دراسة طریقة العمل
دراسة ظاھرة تغیب العمال عن العمل

دراسة فعالیة النقل البري للتنمیة االقتصادیة في ظل تحول
اقتصاد السوق

دراسة في اسعار الصرف وتغیراتھا واثرھا في اقتصادیات
الخلیج العربي

دراسة في االزمات االقتصادیة مع االشارة الى االزمة المالیة
المعاصرة واثارھا على بعض االقتصادات النامي

دراسة في االنتاجیة وعالقتھا بادارة التخزین في المنشات
الصناعیة

دراسة في النظام النقدي الدولي مع اشارة لعالقة الدول
النامیة بھ

دراسة في تجھیز المواد والسیطرة على الخزین في المنشات
الصناعیة

دراسة في تجھیز وتوزیع بعض السلع والمواد الغذائیة
الرئیسیة في القطر العراقي

عنوان االطروحة
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سنة النشر
شھد عادل عبد الغفور

ضیاء صافي ناجي
عصام محمد عبد الرضا الجبوري

جالل خلیل عبداهللا العالق

انغام مكي حسین

انسام خالد حسن الجبوري

رؤى خلدون فائق

عمار محمد صالح عبد الرحیم
سھاد علي شھید مجید التمیمي

دیان حمید مجید الربیعاوي

محمود محمد شكور محمود
طالل عبد الواحد بھنام

كاظم بطین ظاھر

رجاء كامل مجید

رعد فاضل عبد القادر
احمد رفعت احمد

اسعد غبیش الخفاجي
نعمت بھنام یعقوب

ھبة فاضل حربي السوداني

ماجد عبد االمیر محسن

نبیل حازم الشیخ

قیس صادق ابراھیم
ناھض یوسف یعقوب قطو

سمیر متي عزیز
احمد یحیى عبداهللا

نداء بطرس روفائیل

صالح صاحب شاكر

جمال احمد حمد الدوري

المؤلف
دراسة في مشاكل بواقي المربعات الصغرى والبدائل المتاحة

في بعض اختبارات التشخیص لنماذج االنحدار الخطي
دراسة قیاسیة لسلوك المستھلك في العراق

دراسة قیاسیة للتضخم والعوامل المؤثرة فیھ في العرب
١٩٦٣-١٩٧٨للفترة 

دراسة لموھالت وقدرات الكوادر المخزنیة العاملة في بعض
القطاعات االقتصادیة وانعكاس

دراسة لواقع ابعاد الھیكل التنظیمي في مستشفى اطفال
الكاظمیة

دراسة مقارنة في طرائق تقدیر انحدار التكامل المشترك مع
تطبیق عملي

دراسة مقارنة السلوب الشبكات العصبیة مع طرائق اخرى
للتنبؤ في تصریف  المیاه لبعض السدود في العراق

دراسة مقارنة لبعض اسالیب الحل االساسي لنماذج النقل
دراسة مقارنة لبعض طرائق تقدیر االنموذج المكاني

panel data الخاصة ب
دراسة مقارنة لبعض طرائق تقدیر مصفوفة التباین والتباین

المشترك الحصینة للمعلمات المقدرة
دراسة مقارنة لطرائق تقدیر انموذج انحدار خطي متعددة
دراسة مقارنة لالنظمة المصرفیة في اقطار نفطیة مختارة

في استثمار العوائد النفطیة
دراسة مقارنة للمسئولیة االجتماعیة الشباب المنتمین وغیر

المنتمین الى مركز الشباب
دراسة مقارنة نماذج االخطاء في المتغیرات المعلمیة وشبھ

المعلمیة
دراسة موجزة عن معدات الخزن ومعدات التداول
دراسة میدانیة في منح وتقلیل الخسائر في كركوك

دراسة نظام التوزیع في المنشاة العامة اامخازن العراقیة
دراسة نظام الجبایة في الھیئة العامة للضرائب وتقییمھ

دراسة نظریة وتجریبیة لنماذج السالسل الزمنیة المختلطة
arfima المتكاملة كسریا

دراسة نظریة وتطبیقیة حول ھیكل اسعار الفائدة في الجھاز
المصرفي العراقي

دراسة نظریة وتطبیقیة في تجھیز وخزن المواد في المنشاة
العامة الستیراد المكائن وال

دراسة نظریة وتطبیقیة للنظام المحاسبي الفندقي
دراسة نظم وتخطیط التكالیف في اعمال التنفیذ المباشر

دراسة نقدیة للنظام المحاسبي الحكومي
دراسة واقع النظام المحاسبي الحكومي في العراق وامكانیة

تحدیثھ
دراسة واقع فعالیات المصرف الزراعي التعاوني للفترة

١٩٧٧ ولغلیة ٦٧/٦٨من
دراسة وتحلیل تكالیف وایرادات التشغیل كمؤشر لقیاس

كفاءة االداء للمنشاة العامة لنقل الركاب
دراسة وتحلیل عملیة نقل المحاصیل الزراعیة في العراق مع

عنوان االطروحة
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الجامعة المستنصریة
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جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

دار النشر

2006

2014
1984

1985
1985
1985

1984

1984

1984

1984

1984

1985

1990

2018
1987

2006
2010

2016

1978

2016

2018

2014
2017
2014

2018

2016

سنة النشر

جاسم محمد مصعب

اثیر فلیح حسن
ولودیة میشو عیسى

حسن فرھود علي
ستار خریبط ثجیل

اشعیا طیماطیوس خوشابا

ھاني عبد العباس النصراوي

ھاني عبد العباس النصراوي

مكردیج مھران اوھان

توفیق سالم حمزة

سعد راجي

زھیر كوركیس توما

ھیثم رؤوف احمد الحداد

حید خلف مجید البھادلي
باسل وكید حسن

فیان عباس ناصر
حسان خلیل محمود السعیدي

خلدون ھادي جعفر

سھیلة محمد عباس

سارة جبار عبد علي

علي محمد یوسف الكرعاوي

سنان فاضل حمد القیسي
رلى علي حسین العبیدي

ستار مجھول عذاب

سحراء انور حسین علي

صفا محمد ابراھیم شھاب

المؤلف
التركیز على مزارع سامراء

دراسة وتحلیل متغیرات التبادل الدولي لكتلیتیالتافتا والیورو
gravity medel باستخدام نموذج الجذب

دراسة وتطویر نظام التكالیف في شركة نفط الشمال
دراسة وتقییم المصاریف االضافیة في المؤسسة العامة لنفط

الجنوب
دراسة وتقییم نظام الرقابة الداخلیة

دراسة وتقییم نظام الرقابة الداخلیة في المؤسسات الطباعیة
دراسة وتقییم نظام السیطرة على وسائل النقل في المنشاة

العامة لنقل الركاب
دراسة وتقییم نظام المراقبة الداخلیة للمشتریات والمخازن

في المؤسسة العامة للموانى
دراسة وتقییم نظام المراقبة الداخلیة للمشتریات والمخازن

في المؤسسة العامة للموانى
دراسة وتقییم نظام المراقبة الداخلیة للمشتریات والمخازن

في المؤسسة العامة لنفط ال
دراسة وتقییم نظام المراقبة الداخلیة للمواد ف یالمنشاة

االعامة للصناعات الورقیة
دراسة وتقییم نظام تكالیف المنشاة العامة لناقالت النفط

العراقیة
دراسة وتقییم نظام حسابات الكلفة المتبع في الشركة

الوطنیة للصناعات الكیمیاویة وال
دراسة وتقییم نظام حسابات الكلفة دراسة تطبیقیة في

المنشاة العامة لتوزیع كھرباء بغ
دراسة وفیات االطفال في محافظة میسان

دراسةتحلیلیة لدورة انتاجیة العمل في المنشاة العامة
للزیوت النباتیة

دراسھ مقارنھ استخدام المعدل االسسي
دعم القدرات التنافسیة للشركات الصناعیة حالة دراسة

الشركة العامة للصناعات الكھربائیة/
دلیل تطبیق موازنة البرامج واالداء لتحقیق االھداف

االستراتیجیة في االمانة العامة
دوافع المراة العراقیة العاملة في الصناعة وعالقتھا

باالنتاجیة
دور  الموازنات التخطیطیة االستثماریة في تقویم اداء

االدارة المحلیة
في تعظیم التدفقات النقدیة من العملیات ERP دور

التشغیلیة وانعكاسھ على دقة االبالغ المالي
دور ابعاد ادارة االداء في التمیز التنظیمي

دور ابعاد الجودة في استراتیجیات حمایة المنتج الوطني
دور اجراءات مكاتب المفتشین العمومیین في الحد من

جرائم االحتیال
دور اخالقیات القیادات العلیا الحداث التغییر االیجابي

بتوسیط نظریة التعلم االجتماعي
دور ادارة االداء في تحقیق النجاح المنظمي

عنوان االطروحة
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الجامعة المستنصریة

دار النشر
2016

2017
2011
2008

2004
2017

2011

2011
2007

2017
2018
2016

2019

1979
2018

2015

2014
2010

2013

2007

2013
2008
2017

2018

2017
2010

2010

2012

سنة النشر
محمد عبد الرضا رشید

سعد سامي وسمي
علي خلف سلمان الركابي
نبیل سعدون طھ العذاري

علي فائق جمیل العاني
زیاد طارق خلیل

بشار جمعة عمران

محسن رشید مصیحب
فادیة لطفي عبد الوھاب محمد علي

لیلى مھدي عبد الحسین
سما محمد كاظم محمد علي
زینب ھادي حسین المواشي

حمید كنعان سلیمان

ضیاء سالمة الحدیثي
ھناء حسن كاظم

فاروق عمر بكر الونداوي

فرح فائز عبد الكریم كبة
شیماء عاصي عاصي الشمري

محمود عبد الحسین ساجت

حسن ھادي صالح

تغرید سعید حسن
احسان جبر عاشور

اسراء سعد فھد

ھبة بسام تیسیر العلبي

علي طاھر كاظم العبیدي
امید اسماعیل سلیمان

شیرین بدري توفیق البارودي

حیدر عبد االمیر نعمة حمود
الغریباوي

المؤلف
دور ادارة التعاقدات المرافق العامة وفق نظام البناء

واالستغالل وتحویل الملكیة
دور ادارة التعاقدات في تنفیذ العقود الحكومیة

دور ادارة الجودة الشاملة في تخفیض كلف الفشل
دور ادارة الحكمة في مواجھة التحدیات االستراتیجیة للقطاع

الخاص العراقي
دور ادارة المعرفة في تحقیق المیزة التنافسیة

دور ادارة المواھب في تحقیق االستدامة التنظیمیة من خالل
التجدید االستراتیجي

دور ادارة الوسائل االعالمیة في تعزیز الثقافة الصحیة
للمجتمع

دور ادارة عالقة  الزبون في تحقیق المیزة التنافسیة
دور استخدام عملیات ادارة المعرفة في تحدید مكونات الرؤیا

االستراتیجیة المنظمة
دور استراتیجیة التدریب في كفاءة اداء المشاریع
دور استراتیجیة التمكین في تعزیز االداء المنظمي

في تعزیز اداء المشاریع  cpm/pert دور اسلوبي
االنشائیة

المحدث للرقابة الداخلیة في تعزیز حوكمة coso دور اطار
الوحدات االقتصادیة

دور اعادة التامین في التنمیة االقتصادیة في القطر
دور اعادة ھندسة العملیات االداریة في تحقیق التمیز

المؤسسي السیاحي من خالل القیادة التحویلیة
دور اكتساب المعرفة التسویقیة في تعزیز ملكیة العالمة

التجاریة
دور االبداع التنظیمي في جودة الخدمات السیاحیة

دور االتجاھات التقلیدیة والحدیثة السالیب التحلیل المالي في
تطویر تقویم كفاءة االداء

دور االجتھادات والتدخالت المجتمعیة في خطة تنمیة االقالیم
في محافظة میسان

دور االستثمار ات االجنبیة المباشرة في تصحیح االختالالت
الھیكلیة في ضوء المستجدات الدولیة

دور االستثمار االجنبي المباشر في تنمیة القطاع السیاحي
دور االستثمار االجنبي المباشر في عملیة التنمیة االقتصادیة
دور االستثمار السیاحي في التنویع االقتصادي في العراق

٢٠٠٤/٢٠١٤للمدة 
دور االستراتیجیة التمكین في ریادة االعمال المستقبلیة

دراسة استطالعیة
دور االصالح االداري في ترشید نفقات موازنة الدولة
دور االفصاح المحاسبي عن القیمة المضافة في تحقیق

الرضا الوظیفي
دور االقتصاد المعرفة في استدامة القدرة التنافسیة

للمصارف التجاریة
دور االقتصاد المعرفة في تفعیل التنمیة البشریة في العراق

عنوان االطروحة
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الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

دار النشر
2015
2018
2018

2018

1978

2012
2008

2018
2018

2012
2015

2018

2019

2013

2013

2019
2019
2017
2015
2017
2014
2018
2014

1979

1979

1977

2013

2016

2011

سنة النشر
علي عبد العزیز عباس

معد منعم خلف
اصیل داود سالم

محمد خلیل بشارة

رحیم حسین معارج

حیدر حسن معن
صبیحة برزان العبیدي

علي ستار نھایة خلف
عمار عبد السالم فاضل

عباس محمد حسین سعید
صفاء رحیم وھاب

سناء حسن الزم الفریجي

رؤى طارق كمال التكمجةجي

ربیحة كریم یونس عباس

سرمد سلمان عبود

احمد فاضل حمود البیضاني
میس صباح صادق

عزیز صالح سلمان البعاج
رواد علي رحال

مازن طالب جرد الشیباوي
مصطفى ناطق ناجي

احمد كامل نصیف جاسم
مظھر نعمان عبد الرحمن

مثنى غني

مثنى غني

جمیل جواد حمید العطار

مروة جمعة طعمة الزركاني

صالح مھدي جواد الكواز

حنان رحیم حسن الحلفي

المؤلف
دور االنتاجیة في االداء المالي المصرفي
دور االنفاق البلدي في المسؤولیة البیئیة

دور االنفاق المحلي في تطویر البنى التحتیة لمحافظة كربالء
(٢٠١٠-٢٠١٦المقدسة للمدة  )

دور البراعة التسویقیة في تعزیز القدرات التسویقیة
لمنظمات االعمال

دور البنك الدولي لالنشاء والتعمیر في تمویل مشروعات
التنمیة في االقطار النامیة مع

دور البنیة التحتیة في بناء القطاع الخاص في العراق
دور التحكم المؤسسي في تخفیض ممارسات المحاسبة
االبداعیة وتحقیق التوافق بین مصالح اطراف الوكالة
دور التخطیط  االستراتیجي في تنمیة المشاریع الثقافیة
دور التخطیط االستراتیجي في تدریب وتطویر الموارد

البشریة في وزراة الدفاع العراقیة
دور التخطیط االستراتیجي في فاعلیة ادارة االزمات

دور التخطیط االستراتیجي في فاعلیة بعض مشروعات
البنیة التحتیة

دور التخطیط االستراتیجي وعوامل نجاحھ في تحقیق خدمة
االتصاالت

دور التخطیطي البرامج التدریبیة في تلبیة متطلبات سوق
العمل السیاحي

دور التدریب في تحول التعلیم المھني في العراق نحو
اقتصاد المعرفة

دور التدریب في تطویر اداء االطباء في مركز التدریب
والتطویر الصحي في وزارة الصحة

دور التدریب في تطویر المقدرة الجوھریة للموارد البشریة
دور التسویق االلكتروني في تعزیز الصورة الذھنیة

دور التسویق الداخلي في تمیز ادارة الخدمة
دور التصمیم التنظیمي في االداء االستراتیجي

دور التطبیع التنظیمي في معالجة مشكالت ضغوط العمل
دور التغییر التنظیمي في تحقیق النجاح الستراتیجي
دور التفكیر االستراتیجي في تمكین الموارد البشریة

دور التقانة الزراعیة في تخفیض التكالیف وزیادة انتاح
المحاصیل الزراعیة الستراتیجیة في العراق

دور التكالبف الحدیة في ترشید القرارات االداریة بحث
تطبیقي في المنشاة العامة لصنا

دور التكالیف الحدیة في ترشید القرارات االداریة بحث
تطبیقي في المنشاة العامةلصناع

دور التكالیف المباشرة في العملیة االداریة دراسة تطبیقیة
في الشركة العامة للغزل و

دور التكالیف المعیاریة والكلف المستھدفة في تخفیض
التكالیف

دور التكامل بین تقنیتي التكلفة على اساس الوظائف
..الموجھة بالوقت ونشر وظیفة الجودة

دور التمریض في ادارة النفایات الطبیة في المستشفیات

عنوان االطروحة
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دار النشر

2019

1984

2019

2017
2017
2017
2016

2013
2010

2014

2019
1978
2018

2009

2012
2008

2018
2019
2019
2019
2015

1982
2013

2014

2007
2006

2008

1979

2014

سنة النشر

آالء ریاح محسن

محمد علي ابراھیم العامري

فاضل حسن خمیس محمد العكیدي

نائل رسول سعید الجزائري
سراب وجعان عاجل
سراب وجعان عاجل
محمد عدنان عبد

عادل یاسین جواد المساري
خمیس محمد حسن

عمار ھادي حسون

نسرین غالي قاسم
حافظ احمد ناصر

منعم حسین علي عوید العامري

ھدى عبد الرضا علي

منى حیدر عبد الجبار الطائي
اثیر انور شریف

ثامر كاظم محمد االسدي
وجدان ناصر حسین
وجدان ناصر حسین
علي كاطع جاسم

زینب سعدي سلمان

مظفر عبد العال حسون
وردة عبد الخالق عبد الرحمن

الھموندي
محمد عباس خلیل الربیعي

لیلى جیھان حسین االركوازي
سھاد صبیح فرج

ناجي شایب كایم

ھشام عبد الوھاب عبد القادر

وداد عبد اهللا سلمان الوائلي

المؤلف
العراقیة

منظور( دور التمویل الذاتي في خدمات ماء بغداد 
(ستراتیجي

دور التمویل الذاتي في مواجھة متطلبات االستثمار في
منشات القطاع الصناعي االشتراكي

دور التوافق بین تقنبتي التكلفة على اساس المواصفات
واالنتاج في الوقت المحدد لتخفیض تكلفة المخزون
دور التوجھ االستراتیجي في ممارسات الحوكمة

دور التیقظ البیئي للمنظمة في تحقیق االداء المستدام
دور التیقظ البیئي للمنظمة في تحقیق االداء المستدام

دور الثقافة التنظیمیة في تعزیز ممارسات الشفافیة المالیة
واثرھا في فاعلیة المنظمة

دور الثقافة المنظمیة في سلوكیات المواطنة التنظیمیة
دور الثورة العلمیة والتكنولوجیا في التكیف الراسمالي

دراسة في االبعاد والنتائج االقتصادیة
دور الجھاز المصرفي العراقي في الوقایة من غسل االموال

في اطار القانون العراقي واالتفاقات الدولیة
دور الجھاز المصرفي في تمویل التنمیة السیاحیة المستدامة

دور الجھاز المصرفي في تمویل الصادرات العراقیة
دور الجھاز المصرفي في معالجة تاثیرات سیاسة التقشف

في العراق
دور الحاضنات االعمال والمشاریع الصغیرة في مواجھة

كلف التحول الى اقتصاد السوق
دور الحاكمیة في بناء المنظمات الفاعلة

دور الحاكمیة في عملیة اعداد الموازنة العامة للدولة في
العراق

دور الحكومة في تعزیز السیاحة الدینیة
دور الخفة االستراتیجیة في التمیز التنظیمي
دور الخفة االستراتیجیة في التمیز التنظیمي
دور الخیار االستراتیجي في جودة الخدمة

دور الدعم التنظیمي المدرك في تحدید مجاالت التغییر
المالئم

دور الدولة في توجیھ االقتصاد
دور الذكاء الشعوري في تفوق االداء الجامعي في اطار

اسالیب اتخاذ القرارات
دور الرضا الوظیفي في نجاح المنظمات في اطار سلوكیات

المواطنة التنظیمیة
دور الرقابة الداخلیة في الحد من ظاھرة التلوث البیئي

دور الرقابة الداخلیة في تحدید منھجیة التعامل مع مخاطر
التدقیق

دور الرقابة الداخلیة في تخفیض تھدیدات نظام المعلومات
المحاسبي المؤتمن لتحقیق قیمة للمنظمو والزبون

دور الرقابة المالیة في السیطرة على اموال الدولة وترشیدھا
في العراق

دور الرقابة في الحاكمیة الرشیدة

عنوان االطروحة
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الجامعة المستنصریة

دار النشر
2010

2019

2014

2010
2018

2018

2019
2017

1979

2010

2006

2016

2010

2013

2012

2018
2017
2019
2016
2010

1984
1978

1987

2017
1983

2007

2013

سنة النشر
عبد الزھرة خضر حیدر الساعدي

عقیل قاسم عبعوب مھدي العنبكي

وفاء رشید سعید البندر

اسیل حسین كاظم عامر السوداني
فرح حسین علي العقابي

طیف عباس فاضل

رقیة كریم عباس
ھدیل حمید محمود الزبیدي

احمد ناظم عواد

داوود عبد الجبار احمد

حسین علي سلطان

ریسان حاتم كاطع العفلوكي

فالح حسین كریم

ایمان جلیل یاشخ المالكي

لقاء فنجان ثامر زیدان

منى عیسى سالم
عدنان عودة جخیور الخزعلي

ھبة ھادي حسن
علي عدنان حسن

رحیم حسوني زیارة سلطان

خضیر عبد العباس سبع الزبیدي
لیلى احمد حسین

كریم مھدي صالح

بیداء عصام عبد الرحمن
قیس عبد الرحمن سلمان الزبیدي

ازاد احمد سعدون الدوسكي

نسرین غالي قاسم الساعدي

المؤلف
دور الرقابة والتدقیق الداخلي لحد من ظاھرة الفساد االداري

في مستشفیات دائرة صحة بغداد
دور الرقابة والتفتیش في معالجة الفساد االداري والمالي في

االدارات المحلیة
دور الرقابة والتقییم االستراتیجي في تحقق اھداف القطاع

النفطي في اطار الخطة التنمیة الوطنیة
دور الزكاة في التصدي لظاھرة الفقر والبطالة في العراق
دور السمات الشخصیة للقائد في ریادیة منظمات االعمال

بتوسط المرونة االستراتیجیة
دور السوق المالیة في تنشیط القطاع الصناعي الخاص

تجارب مختارة مع اشارة للعراق
دور السیاسة االئتمانیة في الحد من التعثر في العراق

دور السیاسة التجاریة في حفز الصادرات غیر النفطیة في
العراق

دور السیاسة المالیة في تشجیع وتوزیع االستثمار الصناعي
للقطاع الخاص في العراق

االستثمار/ دور السیاسة المالیة في تعزیز التنمیة االنسانیة 
في التعلیم الجامعي والعالي نمودجا مختارًا

دور السیاسة المالیة في تقلیل من حدة التفاوت في توزیع
دراسة تطبیقیة/الدخول 

دور السیاسة النقدیة في جذب االستثمار االجنبي المباشر
لدول مختارة مع اشارة خاصة الى اقلیم كوردستان ال

دور السیاسةالنقدیة في استقرار سعر الصرف في العراق
١٩٨٠/٢٠٠٨دراسة قیاسیة للمدة من 

دور الشفافیة واالفصاح في الحد من المخاطر االئتمانیة في
عدد من المصارف االھلیة العراقیة

١٩٩٥دور الضریبة في تمویل الموازنة العامة في العراق  -
وسبل تفعیلھا 2010

دور العدالة التنظیمیة في تفوق المنظمات
دور العدالة المنظمیة في تحدید السعادة الفردیة

دور العصف الذھني في تعزیز مقدرات االبداع االستراتیجي
دور العالقات العامة في تعزیز جودة الخدمة الحكومیة

دور العوائد النفطیة في تحقیق التنمیة االقتصادیة في العراق
١٩٥١/٢٠٠٨للمدة من 

دور العوامل االجتماعیة في عملیة التوسع الحضري
دور القطاع االقتصادي االشتراكي في تمویل المیزانیة

االعتیادیة
دور القطاع التجاري الخاص في التجارة الخارجیة واثره

١٩٥٨/١على التنمیة االقتصادیة في العراق للفترة من 
دور القطاع الخاص في االستثمار الریاضي في العراق

دور القطاع الخاص في االقتصاد االشتراكي مع اشارة خاصة
للتجربة العراقیة

دور القطاع الخاص في التطور االقتصادي لمجموعة من
........الدول النامیة مع اشارة خاصھ للتجربة العراقیة

دور القطاع الخاص في دعم التنمیة السیاحیة في العراق

عنوان االطروحة
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دار النشر
1984

2016
2018
2016

2018
2017
2014
2014
2013
2014
2017

2017
2018

2013

1986

2018
1982

2014
2018

1982

2018

2007

2011

2019
2019
2019
2018
2019
2010

2019
2013

سنة النشر
اسعد حمدي محمد ماھر الدوري

خنساء جواد حسین
حنین رائد رشید

صبا مناور عبد المحمدي

دعاء صادق شریف
اوان محمد امین محمد علي
افتخار عبد الحسین كاطع
حیدر طھ عبداهللا الدلیمي

میسون علي حسین العبیدي
سلمان صدام جاسم البھادلي

میثم محمد علي جلو

عالء محسن خفیف الغریباوي
نور نجاح ادور

طھ حسین صبر بغدادي الخفاجي

جبار احمد عبداهللا خوشناو

سیف صاحب موسى
احمد العابد

عباس مھدي خلیف
امنة یاسین محمد

وفاء جعفر المھداوي

سھیر شاكر صدیق

صادق عبد الجبار كرم الوتار

سھاد صبیح فرج

سعد علي سلمان العوفي الشمري
حسن عبد علي جواد الخیاط
ضحى عباس محسن العبادي

قحطان توفیق فھد مھدي
اخالص عایش شنشل المسعودي

عمار عبد القادر صالح

نورا بھاء فاضل
غصون جبار سادة  الكناني

المؤلف
دور القطاع الصناعي الخاص في التنمیة الصناعیة في

١٩٦٨-١٩٨٠العراق للفترة 
دور القواعد القانونیة في الحد من جرائم الوظیفة العامة

دور القوة التنظیمیة في بناء الكفایات الجوھریة
دور القوة التنظیمیة في تحدید استراتیجیات ادارة الموارد

البشریة
دور القیادة االخالقیة في تعزیز المسؤولیة االجتماعیة
دور القیادة االستراتیجیة في ادارة فرق العمل التنظیمیة

دور القیادة االستراتیجیة في تبني ممارسات ادارة الموھبة
دور القیادة التحویلیة في االداء التنظیمي

دور القیادة التحویلیة في تحقیق العدالة التنظیمیة
دور القیادة الریادیة في عملیة استثمار الموارد البشریة

دور القیادة المحلیة المنتخبة في تحقیق االھداف
االستراتیجیة

دور القیادة المغناطیسیة في تحسین االداء المنظمي
دور القیادة في بناء التوجھ االستراتیجي لدیوان اوقاف

الدیانات المسیحیة واالیزیدیة والصابئة المندائیة
دور الكفتشین العمومیین في االستراتیجیة الوطنیة لمكافحة

الفساد في عینة من الوزارات العراقیة
دور الكلفة في قرارات التسعیر دراسة تطبیقیة في المنشاة

العامة للدخان الوطنیة
دور الالتاكد في تبني متطلبات التقییم البیئي االستراتیجي
دور الالمركزیة االداریة في تنمیة المجموعات المحلیة في

الجزائر
دور المحاسبة الخضراء في دعم تقنیة االنتاج االنظف
دور المحاطرة المالیة في االداء التشغیلي بتاثیر بعض

عوامل الحوكمة
دور المدخرات الوطنیة في تمویل التنمیة االقتصادیة في

١٩٦٨العراق مابعد عام 
دور المدخل المتدرج للقرار الستراتیجي في حاكمیة

الجامعات
دور المدقق الخارجي في التحقق من موضوعیة قیاس

........التقدیرات المحاسبیة وكفایة االفصاح عن المعلومات
دور المدقق في تقدیر مخاطر التدقیق في استخدام تقنیة

المعلومات
دور المرشد السیاحي في استدامة الموارد السیاحیة

دور المرشد السیاحي في انجاح السیاحیة
دور المرونة االستراتیجیة في تعزیز االبداع المنظمي

دور المزیج الترویجي في تعزیز المیزة التنافسیة
دور المسؤولیة االجتماعیة في االداء المنظمي

دور المستثمرین في تقییم جودة االبداع المالي وانعاكساتھ
على اتخاذ القرار االستثماري

دور المشاركة بالمعرفة في تحقیق التفوق التنظیمي
دور المشاریع الستراتیجیة في معالجة شحة المیاه في

اطراف محافظة بغداد

عنوان االطروحة
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دار النشر
2010

2009
2013

2009

2006
2017
2014
2009

2010

2008

2012

2014
2013

2019

1984
1979

2014

2007

1986
2014

1978

2009

2012
2014
2018
2015
2013

2019

سنة النشر
سیماء محسن عالوي العبیدي

اسماء سھیل نجم
حاتم علي رمضان العقابي

مھند محمد یاسین الشیخلي

ابتھاج اسماعیل یعقوب یوسف
حسنین سعد خلف السعدي

ھیثم صاحب سعید
رباب وھاب مسیر

احالم حمزة جاسم

رزكار علي احمد

لینا كرابیت كریكور

ھند مزھر سلمان العامري
احمد حسن احمد

بسام محمد خلف المشھداني

لیلى كاظم عزیز
ابراھیم عبد موسى

الھام ھاشم محمد السھالني

نصیف جاسم الجبوري

عامر عبود جابر الدوري
كاظم جابر عبد

نایف علي عاصي الشمري

نور صباح حسین شایع

محمود فھد عبد علي الدلیمي
ضیاء طالب محمد حسان

علي لفتة ھاشم
ظافر سلمان مجید

حال صاحب عبد الستار

سلمان عمران موسى

المؤلف
دور المصارف التجاریة في تفعیل عمل النظام المالي في

١٩٩٢/٢٠٠٧العراق للمدة 
دور المعاییر المحاسبیة في تعزیز كفاءة اسواق المال
دور المعرفة التسویقیة في تعزیز اداء الشركة العامة

للمنتوجات النفطیة العراقیة
دور المعرفة الضمنیة واستراتیجیات المعرفة في بناء

مقدرات الجوھریة
دور المعرفة كموجود في اكساب المنظمة المیزة التنافسیة

دور المعلومات الكلفویة في تعزیز جودة االبالغ المالي
دور المعلومات المحاسبیة في تسعیر الخدمات الفندقیة

دور المعلومات المحاسبیة في تقویم االداء الستراتیجي في
ظل مفاھیم نظریة الوكالة

دور المعلومات المحاسبیة في تقویم المشاریع المنفذة ضمن
الموازنة االستثماریة في الوحدات الخدمیة

دور المعلومات محاسبة التكالیف في تقویم اداء مراكز
المسؤولیة

دور المقاییس المالیة وغیر المالیة بالتقنیات الكلفویة
وانعكاساتھا على   تقویم االداء

دور المقدرات الجوھریة في تحقیق التمیز التنظیمي
دور الممارسات الفردیة والجماعیة في تحقیق متطلبات

راس المال المعرفي
دور المنظمات المجتمع المدني في قرارات المنظمات

الحكومیة
دور المنظمة العمل العربیة في التنمیة االقتصادیة العربیة
دور الموازنة التخطیطیة في تحقیق االھداف االقتصادیة

لتجارة السلع االنتاجیة
دور النظام المحاسبي الحكومي في تقویم اداء الوحدات

المعولة مركزیا
دور النظم المحاسبیة في تقدیم معلومات الدارة الكلفة في

بیئة عمل متغیرة
دور النفط في التنمیة والتكامل االقتصادي العربي

دور النفقات التحویلیة الحكومیة في اعادة توزیع الدخل
القومي

دور النفقات العامة كاداة لسیاسة االقتصادیة واالجتماعیة
في ظل التحوالت االشتراكیة

دور الھندسة القیمة في تخفیض كلف النوعیة وتحسین
نوعیة المنتجات

دور الھندسة المتزامنة في تحسین اداء العملیة
دور الوظائف ادارة الموارد البشریة في دعم التمكین النفسي

دور انظمة تسویة المدفوعات في فاعلیة السیاسة النقدیة
دور بعض العوامل في تقییم طرائق معالجة النفایات

العضو في سلوك المواطنة التنظیمیة- دور تبادلیة القائد 
على وفق التنظیمیة الثقة التنظیمیة

دور تخطیط القوى العاملة في الحد من بطالة الخریجین في
العراق

عنوان االطروحة



االطاریح

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

الجامعة المستنصریة

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة
الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  
الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
دار كنوز المعرفة العلمیة

دار النشر
2014

2012

2018

2018
2019

2012

2009

2019

2019

2012

2016
2014

2015

2010

2017

2014
2018
2011
2016

2013

2018

1985

2018

2008

2009
1985

سنة النشر
احمد كاظم محمد علي

ایار حامد كاظم الخزرجي

علي حسین مطلق

مھا طالب نوح الیاسري
ومیض اكرام غریب

اخالص محمد حسین

قاسم علي عمران البیاتي

كرار كریم جواد الخیكاني

یاسر حسن نوري العبیدي

رؤى حسین عبد الحسین موسى

وفاء باسم توفیق الجاف
حسین توفیق مجید

تغرید قاسم رحمة الكعبي

یاسمین خضیر عباس الدوري

مروة سامي احمد

علي عبد الرضا طاھر
باسم الزم مسلم

محمد عبد الھادي رشید
سرحان طارق علوان الربیعي

فاضل راضي غباش الغزالي

حسین شاكر محمود

انعام عبد اللطیف الشھابي

اركان عبد اهللا ردام الزیادي

علي سلمان مال اهللا حسین

یوسف عبداهللا عبد العاني
محمد علي حسین االنباري

المؤلف
دور تخطیط وتنظیم الطوارئ الطبیة غیر الكارثیة في

الرصافة/ االستجابة السریعة للمریض في مستشفیات بغداد 
دور تدقیق االداء في تقویم كفاءة وفاعلیة الوحدات

االقتصادیة العامة
دور تصمیم البرامج التدریبیة في تحقیق متطلبات المواطنة

البیئیة
دور تطبیق الحكومة االلكترونیة في االداء المؤسسي

في تعزیز االبالغ(١٠٧) دور تطبیق معیار التدقیق الدولي 
لتقریر المدقق وتقلیص فجوة التوقعات

دور تقانات الري الحدیثة في تحقیق االمن الغذائي في
العراق

دور تقنیات ادارة الكلفة في تقویم اداء المستشفیات
الحكومیة غیر ھادفة للربح

دور تقنیة تنقیب البیانات فب التنبؤ بالفشل المالي والحكم
على استمراریة الوحدةاالقتصادیة

دور تقنیتي الكلفة المستھدفة وتحلیل القیمة في تخفیض
كلفة المنتج

دور تكالیف الجودة في تخفیض التكالیف وتحسین نوعیة
المنتجات

دور تكنولوجیا المعلومات  في تنفیذ االستراتیجیة
دور تكنولوجیا المعلومات في استخدام البطاقة الذكیة

لمنظومة البوابات االلكترونیة
دور تمكین الشباب في التنمیة البشریة المستدامة في العراق

٢٠٠٣بعد عام 
دور تمكین العاملین في االداء المنظمي في اطار عناصر

دراسة میدانیة/ ادارة الجودة الشاملة   ....
دور جماعات الممارسة المعرفیة في تحدید خیارات التغییر

االستراتیجي
دور جودة االرباح المحاسبیة في تعزیز قرارات المستثمرین

دور جودة حیاة العمل في تعزیز االلتزام التنظیمي
دور حاضنات االعمال للنھوض بالمشروعات الصغیرة

دور حوسبة االجراءات االداریة في تحسین دائرة االصالح
العراقیة

دور خیار التمایز والتكامل في تحقیق متطلبات خفة الحركة
لتطویر نموذج التجدید الستراتیجي

دور دیوان الرقابة المالیة االتحادي تحسین تقدیرات
الموازنة العامة

دور راتب رعایة االسرة في حیاة المسنین والعاجزین
والقاصرین

دور راس المال االجتماعي في تعزیز التمكین النفسي
والھیكیلي للعاملین

دور سعر الفائده وسعر الصرف ااالجنبي في حركة التدفقات
المالیة والدولیة

دور سوق االوراق المالیة في التحول نحو اقتصاد السوق
دور شبكة الطرق السریعة في التنمیة االقلیمیة

عنوان االطروحة



االطاریح

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة
الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

دار النشر
2018
2011

1979
2019

2010
2019

2019
2011

2013

2015

2015

2013

2019

2014

2017
2016
2011

2014

2018

2013

2015

1978

1978
2015

2016
2019

2014

سنة النشر
براء شوقي العاني
عبیر علي كاظم

درید كامل شبیب
غنیة ضیاء مشفي الموسوي

خالد سلمان سعد
ماھر شریف حسین الطالقاني

عماد منسي حمود
محمد كاظم شمخي الدراجي

ھدیل فاضل شاكر

مروان نظمي عواد

حسین شریف نعیم

سمر عادل حسین سلیم الدلیمي

عادل عبداهللا حمید المحمدي

بشرى خضیر مھدي مبارك

فراس محمود احمد
طارق مجید محمد

ابتسام احمد محمود

ضمیاء محمد جواد الشذر االمارة

لمى علي علوان الساعدي

كاظم احمد جواد الجشعمي

ضیاء حسین سعود الكرخي

شاكر عیسى موسى

عالء صالح الدین داود عریم
فضیلة شمخي كاطع

رافد عبد الواحد مھاوي السوداني
محمد حسین ناظم عباس محمد

سناریا عبداهللا محمود

المؤلف
دور صناع المعرفة في القدرات االستراتیجیة

دور صناعة السیاحة في تطویر اقتصادات بعض الدول
١٩٩٠-٢٠٠٩النامیة مع  اشارة خاصة للعراق للمدة من 

دور صندوق دعم التصدیر في تنمیة الصادرات العراقیة
فيppp  دور عقود الشراكة بین القطاعین العام الخاص

دعم التنمیة السیاحیة
دور عملیة الرصد البیئي في اتخاذ القرارات االستراتیجیة
دور عوامل النجاح الحرجة في عملیات ادارة المشروع

لمدیریة بلدیة كربالء المقدسة
دور فاعلیة فرق العمل في جودة الخدمة البلدیة

دور قطاع االسكان في تحقیق التنمیة االقتصادیة في العراق
١٩٨٠-٢٠٠٨وافاقھ المستقبلیة للمدة من 

دور قطاع المصارف في اداء االسواق المالیة مع اشارة
خاصة لسوق العراق لالوراق المالیة

دور قیم ثقافة المنظمة في تحسین جودة خدمة الرعایة
التمریضیة

دور مؤسسات التمویل الخاصة في تعزیز القدرة التنافسیة
للمشروعات الصناعیة الصغیرة والمتوسطة في العراق

دور مبادئ عمل االداء العالي وتطویر تقییم اداء العاملین
..... في ممارسات منظومة عمل االداء العالي

دور مبادرة البنك المركزي العراقي للمصارف الخاصة في
تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة

دور متطلبات ادارة الجودة الشاملة في اداء المشاریع
االنشائیة

دور مجلس محافظة بغداد في تطویر القطاع الربوي
دور محافظة بابل في تحسین الواقع البیئي

دور مدونات السلوك االخالقي للھیئات التمریضیة في
المسئوولیة االجتماعیة

دور مراقب الحسابات في االبالغ عن احتماالت فشل
الشركات المساھمة العراقیة وانعكاساتھ على الوجود االداء
دور مراقبي الحسابات في تعزیز خدمات التصدیق بتطبیق

٢٤١٠المعیار الدولي 
دور مرونة التصنیع وتصمیم العملیة في ابعاد محتوى

استراتیجیة العملیات
دور مصادر التمویل في تطویر مشاریع البنى التحتیة لدول

مختارة مع اشارة خاصة للعراق
دور مصرف  الرافدین في تمویل القطاع الصناعي

االشتراكي
دور مصرف الرافدین في تمویل تجارة االستیراد

في الحد من بعض gao دور معاییر الرقابة الحكومیة
الظواھر السلبیة على وفق استراتیجیة مكافحة الفساد

دور ممارسات ادارة الموارد البشریة
دور ممارسات ادارة الموارد البشریة االلكترونیة في

استدامة راس المال المعرفي
دور ممارسات ادارة الموارد البشریة في المھارات االدراكیة

عنوان االطروحة



االطاریح

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

دار كنوز المعرفة العلمیة
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة
الجامعة المستنصریة

دار النشر
2014

2015

2015

2011

2007

2014
2012

2007

2016
2014

2017

2010

1979
1989

2013

2016
2013
2013

2011

2008

2013

1983
2012

2012

2006
2014

سنة النشر
حسن فلیح مھلي الركابي

مرتضى عبد الحسن علي  الكرعاوي

احمد عبد العزیز محمد الكعود

ایاد خالد مھدي الجوراني

مدیحة عباس خلف الدلیمي

حسین صباح ابراھیم
ھدیل علي عبد مھدي التمیمي

فراس رحیم یونس كرو العزاوي

شجاع عبد الواحد موسى الموسوي
غزوان محمود جبر السوداني

رواء احمد حسن فلیح

فاطمة زید سلمان القرغولي

مھدي صالح حمید منى
عماد عبد الحسین العبودي

ایمان حسن فضلي

رشا عبد الخالق عبد الجبار الدركزلي
سؤدد سعید حمد الھیتي

انیس عبد الرزاق علي الجبوري

انمار سعدي جاسم الحیالي

جواد محسن راضي

سعدي حمد حمید الموسوي

علي جاسم العبیدي
آمنة عبد الكریم مھدي المشھداني

حسین علي عبد الرسول الجنابي

شھیناز فاضل محمد
سحر احمد كرجي العزاوي

المؤلف
دور ممارسات ادارة الموارد البشریة في تحقیق متطلبات

الرقابة االداریة
دور ممارسات التوجھ التنظیمي نحو الخدمة واثره في تعزیز

اداء العاملین
دور ممارسات القایدة االكادیمیة في تفعیل راس المال

البشري
دور نجاح استراتیجیتي ادارة المعرفة وریادة  االعمال في

تعزیز المیزة التنافسیة
دور نظام المعلومات التسویقیة في القرارات الشرائیة

لمنظمات االعمال
دور نظام المعلومات في اداء المستشفى

دور نظام معلومات الموارد البشریة في بناء نظام تقییم اداء
العاملین

دور نظام معلومات الموارد البشریة في تحقیق متطلبات
تقویم اداء اعضاء الھیئة التدریسیة

دور نظم المعلومات االداریة في اداء االستراتیجي
دور نظم المعلومات االداریة في تنشیط مناخ االستثمار

االجنبي المباشر في العراق
دور نظم المعلومات االداریة في ظل جودة القرار لالدارات

المحلیة
دور نظم المعلومات المحاسبیة المتكامل في مكافحة ظاھرة

الفساد المالي
دور واھمیة التامین في المنشاة العامة للصناعات الكھربائیة

دور وسائل الكمیة في حل مشاكل االدارة العامة وتطویر
اسالیبھا

دور وظیفة تخطیط الموارد البشریة في تفعیل بیئة عمل
المشجعة على االبداع

دور والء العاملین ووظائف ادارة الموارد البشریة
دورالذكاء االخالقي في تحقیق االلتزام التنظیمي

دورة توزیع الدواء وفق انموذج منظمة الصحة العالمیة
دراسة تحلیلیة في العراق

دینامیكیات التنافس في اداء الخدمة  الصحیة المتطورة بین
القطاع العام والقطاع الخاص

دینامیكیة التعاون والتنافس بین متطلبات االعمال في اطار
التحالفات االستراتیجیة

دینامیكیة ھیكل راس المال وفقا لفلسفة نظریة االلتقاط
وانعكاسھا على االداء المالي االستراتیجي

١٩٦٨ اب ١٩٢١-١٦ اب ٢٣رئیس الدولة في العراق 
راس المال البشري وتعزیز ثقافة االداء المتمیز وتاثیرھما

في المكانة التنظیمیة
راس المال الزبائني بتماثل الزبون والمنظمة في اطار فلسفة

التسویق الشمولي
راس المال الفكري واثره في التغییر التنظیمي

راس المال النفسي االیجابي والتوافق المھني وتاثیرھما في
االداء االستراتیجي للموارد البشریة

عنوان االطروحة



االطاریح

دار كنوز المعرفة العلمیة
جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة

الجامعة المستنصریة
الجامعة المستنصریة

الجامعة المستنصریة

دار كنوز المعرفة العلمیة
جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة
جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار النشر
1979
2014
2010

2012

1983

2015

2015

2019

2016
2015
2018
1985

1979

2016
2016

2017
2017
2019

2017

1984
1980
2018
2015

2016

2000
2016

1977
2009

1978

سنة النشر
یوسف كوركیس یوسف

محمد عبد اهللا امین
حیدر صالح الدین عارف محمد

دنیا منذر الدلیمي

فلوریدا حمید العامري

رحیم شراد عامر

حسام علي محیبس الرویشدي

رغد جاسم رشید

خالد محمد امین العزاوي
رائد فاضل حمد القیسي

حیدر عبد الكریم عبد علي
احمد حسین علي

سعید مجید احمد مرزة

حسین محمد لھمود الفتالوي
عباس مزھر عاكول  الشبالوي

سرمد عبد الجبار عمران اللھیبي
سیف سعید حمید

زھراء فارس خلیل عبد الرحمن
الجوعاني

اسیل عباس قاسم العبادي

نجیب خلف احمد الجبوري
عبد االمیر محسن مغیر
آالء علي حسین الكناني

ابتھال خاجیك ثكالن

ثائرة تحسین عبد الحمید الھنداوي

راكان عبد العزیزالراوي
غانم سلمان صالح

حسن عبد الرحمن علي حجاج
ابتسام علي حسین

عادل ناجي حسین

المؤلف
ربط العملیات التمویلیة بالتسویق الزراعي

رسم السیاسات المحلیة واثرھا على اداء محافظة بغداد
رصد وتحلیل االزمة في االقتصاد االمیركي باستخدام مؤشر

داوجونز والبرامج المعتمدة لمواجھتھا
رضا المریض عن توافر ادویة االمراض المزمنة دراسة

حالة في مستشفى الكاظمیة التعلمیمي
رقابة الدولة على شركات القطاع الخاص التجاریة في

العراق
ركائز االتصاالت التسویقیة المتكاملة واثرھا في ادارة

عالقات زبائن المنظمة وشركائھا
ریادیة المنظمات العامة على ضوء التوافق بین الذكاء

التنافسي والتجدید االستراتیجي
سبل اعادة بناء الھیاكل االرتكازیة باالعتماد على سیاسة

.... الدفع باالجل في العراق
سبل تطبیق نظام الحوكمة في مجلس محافظة دیالى
ستراتیجیات التدقیق ودورھا في جودة اعمال التدقیق

ستراتیجیة اصالح الموازنة العامة للعراق
ستراتیجیة االوبك واثرھا في السوق العالمیة للنفط الخام في

مجالي االنتاج واالسعار
ستراتیجیة التخزین في المؤسسة العامة لتجارة السلع

االستھالكیة
ستراتیجیة العمل والتخصص في المنظمات غیر الحكومیة
ستراتیجیة تطویر الموارد البشریة وانعكاسھا على جودة

الخدمة البلدیة
ستراتیجیة مقترحة لتسویق نتاجات البحث العلمي العراقیة

ستراتیجیة مقترحة لالسكان في بغداد
سعر صرف الدینار العراقي بین ضغط االنفاق الحكومي

والیة نافذة العملة
سالمة االجراءات وكفاءة اداء خدمة المسافرین في مطار

بغداد الدولي
سلطة االدارة في اختیار المتعاقدبن معھا

سلطة االدارة في اصدار القرارات والرقابة عیھا
سلوك الكواطنة التنظیمیة ودورھا في بلورة التمیز االداري
سلوكیات فن  االتیكیت وثقافة الخدمة المتمیزة واثرھما في

شخصیة مستھلك الخدمة  الفندقیة
سمات القیادة التسویقیة واثرھا في استخالص الخصائص

الجمالیة للخدمة  السیاحیة
سمات عمداء الكلیات في العراق بادارة الوقت

سوء ادارة المشاریع وكیفیة انعكاسھ على وقت تنفیذ
المشروع وارتفاع كلفتھ

سیاسات االجور في العراق
سیاسات االصالح االقتصادي وانعكاساتھا على التنمیة

البشریة
سیاسات تحصیل القروض المصرفیة مع دلراسة تطبیقیة

للمصارف المتخصصة في العراق

عنوان االطروحة
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سنة النشر
صادق طعمة خلف دحام

انتصار میحي احمد الخطیب

سھى مصطفى حامد الدلیمي

ریاض محمد ابراھیم

مناھل مصطفى عبد الحمید
عباس كامل مزبان الزبیدي

میادة محمود احمد

صباح یوسف الدباغ

زید عائد مردان

فاضل كریعة كزار الشیباني
زھراء حسین حسان

رائدة مال اهللا محمد شیت الدباغ
نور عبد الرزاق عبد الوھاب

سمیة عباس مجید رشید الربیعي

رحیم حسوني زیارة سلطان
محي شاھین خفیف

كاظم محمد ناشور

حسین علي حسن
ایناس مالك ھادي الجیزاني

عبد الرضا حسن سعود جابر
احمد جاسب عباس
زینة مؤید محمود

زید كریم ساجت الشافعي

یاسر سعد عبد االمیر
فائق حاتم لطیف

رائد فاضل جمیل الشیخلي

سامي غني خضیر عطرة

المؤلف
سیاسات تحویل مخاطر االئتمان ودورھا في االستقرار

المالي
سیاسة البحث العلمي والتطویر في السیاسات التنمویة

المعاصرة
سیاسة التنمیة االقلیمیة واثرھا في تطویر المناطق المتخلقة

منطقة الدراسة مجمع الدج
سیاسة الحمایة الكمركیة ودورھا في التنمیة االقتصادیة في

العراق
سیاسة دعم االسعار لقطاع الكھرباء في العراق

سیناریو استراتیجیة لتنمیة موارد دیوان محافظة بابل على
ضوء التخصصات المالیة

شركات الوساطة في ظل التماثل المعلومات وتاثیرھا في
تداول وعوائد االسھم العادیة

شركة اعادة التامین العراقیة من منشات المؤسسة العامة
للتامین االدارة والتنظیم في

شفافیة وجودة االبالغ المالي في شركات النفط العراقیة على
وفق االطار المفاھیمي للمحاسبة المالیة

صادرات العراق غیر نفطیة واقعھا وافاق تطورھا
صنادیق الثروة السیادیة ودورھا في الحد من صدمات اسعار

النفط الخام
صناع المعرفة ودورھم في تحقیق االبداع المنظمي

صناعة السیاحة في ظل رؤیة تنمویة مستدامة تجارب دول
مع اشارة خاصة للعراق

صناعة المعرفة واالغتراب الوظیفي وتاثیرھما في االداء
المتمیز

صندوق االوبیك ودوره في تنمیة العالم الثالث
صندوق النقد الدولي دراسة خاصة عن دورة االئتمان في

دعم الدول النامیة
صندوق النقد العربي وموقعة بین المنظمات المالیة العربیة

والدولیة
صیاغة استراتیجیات القطاع الخدمات

صیاغة الیات عالقات التنسیق الفاعلة للمتابعة االستراتیجیة
بین االمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات

صیاغة انموذج لالبالغ المالي عن االصول غیر ملموسة
صیاغة سیناریوھات استثمار االھوار

ضرورات التخطیط والتخطیط االستراتیجي للتحول
االقتصادي لبلدان مختارة مع اشارة خاصة للعراق

دراسیة(ضریبة القیمة المضافة واثارھا االقتصادیة 
(استشرافیة للعراق

ضغوط العمل التنظیمیة وانعكاسھا على جودة التدقیق
ضمانات االفراد تجاه سلطات الضبط االداري

طبیعة العالقة بین جودة الخدمة المصرفیة وصورة العالمة
التجاریة وتاثیرھا في استغراق الزبون

طرائق بیز لتحلیل نموذج القیاس االقتصادي المكاني مع
تطبیق عملي

عنوان االطروحة
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سنة النشر
وضاح صبري ابراھیم المناصیر

احمد علوان صالح
ھند ولید عبد  الرحمن الجبوري

مریم جمعة موسى

سعدي ادریس عبد اهللا

سناء عبد الكریم الخناق
مھا حسن سلطان

لؤي امیر عدنان

زھرة عباس حسن الدلیمي

نزار عبد المجید رشید

صادق طعمة خلف البھادلي

عبد سلمان سلطان الجبوري

عمار احمد علي محمد
نجم الدین مختار احمد عبداهللا

یاسمین ھالل ادریس الحیالي

یاسر محمد عبد الفتاح حمد المقبل

علي سامي عبد الزھرة الخزعلي

ناجي سعید سلمان

عصام مجید حسین العالق

منى یونس حسین

عدنان كرجي ضباب العبیدي
سارة جاسم كلخان

میثم عبد االلھ عبد االمیر الشھد

بشرى عباس محمد الحسیني
عالء حسن راھي الزاملي

المؤلف
طرائق تقدیر انموذج راش للبیانات المصنفة متعددة

القیاسات مع تطبیق عملي
quasi lindely طرائق تقدیر دالة المخاطرة لتوزیع
طرائق تقدیر معلمات االنموذج المختلط الخطي الطبیعي
الملتوي في حالة القیاسات المكررة مع تطبیق عملي

طرائق لتقدیر معالم نماذج عملیات لیفي وتوظیفھا في اسعار
عوائد اسھم مصرفي الشمال والمتحد

طرق تسعیر المواد المخزنیة الصادرة واثرھا على قیمة
المخزون اخر المدة

طرق عملیة الحتساب تكالیف االحتفاظ بالخزین
طریقة االمكان االعظم وبعض طرائق الالمعلمیة في تقدیر

انموذج انحدار بواسون
طریقة النقطة العائمة لحل مشكلة النقل ذات القیود االضافیة

ومقارنتھا مع الطرق الحدیثة مع تطبیق عملي
طریقة تحلیل مؤشرات الفقر في العراق على ضوء المسح

٢٠٠٧االجتماعي واالقتصادي لالسرة 
عرض وتحلیل واقع  منافذ التوزیع في شركة المخازن

العراقیة
عقد المضاربة وامكانیة تطبیقھ في المصارف االسالمیة مع

اشارة خاصة لرؤیة محمد باقر الصدر
عقد نقل البضائع بالسكك الحدید دراسة مقارنة في ضوء

 المعدلة١٨٩٣اتفاقیة برن لسنة 
عالقة ا لنمو االقتصادي وتغییر معدل البطالة السائدة

عالقة اعداد المعلمین بالتحصیل القرائي للدراسین في مراكز
محو االمیة

عالقة االستثمار االمني مع بعض متغیرات االقتصاد الكلي
تركیا ومصر انموذج١٩٩٥/٢٠٠٥للمدة 

عالقة االستیرادات باھم المتغیرات االقتصادیة في المملكة
االردنیة الھاشمیة دراسة ق

عالقة التعلم التنظیمي وتاثیره براس المال الفكري بحث
تحلیلي

عالقة التنمیة االقلیمیة مع تطویر المستوطنات البشریة
تاثیر النمو الصناعي على مدي"

عالقة الحكومة المركزیة بالحكومات المحلیة في ضوء
المركزیة والال مركزیة

عالقة سعر الصرف بالتضخم ودورھفي تحقیق التوازن
١٩٩٠/٢٠٠٤النقدي في العراق للمدة 

عملیات االتصال واثرھا في اتخاذ القرارات
عملیات القرصنة االلكترونیة وتاثیرھا في بعض المخاطر

المصرفیة
عملیة اعداد الموازنة لالدارة المحلیة في مجلس محافظة

الدیوانیة
عملیة التعلم المنظمي واثرھا في االبداع المنظمي

عملیة تجھیز اللقاحات والمصول باعتماد ادوات ضبط

عنوان االطروحة
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سنة النشر

كرار حمزة محمد السوداني
اركان زھیر عبد الحسین

فلیح حسن خلف

وفاء حسین عباس

عالء الدین برع جواد  العامري
محمد عماد روؤف

ثامر یاسر حسین الغزي

فھد فرحان زیتوني
محمود  صالح عطیة حسن
زید حبیب حسین المحیاوي
محمد ناجي محمد الزبیدي
احمد عبد الزھرة حمدان

حیدر حسین عذافة

عمر محمود عكاوي العبیدي

باسم خمیس عبید الشمري

سالم ھامل بریغش الجوراني

عبد اهللا محسن جاید الساعدي
ھمام فالح جاسم

سارة عبد القادر جبار العبیدي

سارة محمد كاظم عبد االمیر

كریمة عباس جمیلو
احمد عدنان غناوي

ایاد كاظم عیدان البوالني
زینب عبیدش جالب الخفاجي

صادق وھاب فرحان

نادیة ناجي حسن

رعد قاسم كریم

عامر عمران كاظم

المؤلف
الجودة

عملیة تطبیق الفیدرالیة وانعكاسھا على الجوانب المالیة
عملیة تقییم اداء العاملین الفاعلة وتاثیرھا في تحدید

البرامج التدریبیة
عملیة تكوین المھارات ودورھا في التنمیة االقتصادیة في

العراق
عملیة توثیق للمعلومات وسبل معالجة االخطاء التي

تتضمنھا
عوامل  التمكین االداري وتاثیرھا في اداء المنظمات

عوامل االختیار االستراتیجي ودورھا في عناصر جودة
التعلیم العالي

عوامل البیئة الداخلیة وانعكاساتھا في عملیة تقییم اداء
العاملین

عوامل التكامل السیاحي بین القطرین العراقي والسوري
عولمة االسواق المالیة وتاثیراتھا في البلدان النامیة

فاعلیة االدوار الوظیفیة للضرائب في االقتصادات الریعیة
فاعلیة االستثمار االجنبي المباشر في اداء المناطق الحرة
فاعلیة التحلیل المالي واالقتصادي في النشاط المصرفي

فاعلیة السیاسة االئتمانیة للمصارف المتخصصة في تنشیط
االستثمار الخاص في العراق

فاعلیة السیاسة النقدیة في السیطرة على الضغوط التضخمیة
١٩٨٠-٢٠٠٧فیالعراق للمدة 

فاعلیة السیاسة النقدیة في تحقیق االستقرار االقتصادي في
١٩٩٠/٢٠٠٥العراق 

فاعلیة السیاسة النقدیة في ظل تحریر اسعار الفائدة نماذج
١٩٩٠-٢٠٠٨لدول مختارة للفترة 

فاعلیة السیاسة النقدیة في ظل داخلیة عرض النقود
فاعلیة القیادات االداریة في تنفیذ السیاسات العامة

فاعلیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة وفقا لتحلیل العالقة
بین استراتیجیات االعمال

فاعلیة الموارد البشریة في اطار توظیف تكنلوجیا المعلومات
واالتصاالت

فاعلیة الموازنة العامة في ظل الحكومة االلكترونیة
فاعلیة بعض السیاسات التنمویة للحد من الفقر

فاعلیة سیاسة التمویل الزراعي في تحفیز االستثمار
فاعلیة فرق لبتفاوض في اطار العالقة بین اكتساب المعرفة

واالستراتیجیات التفاوضیة المالئمة
فاعلیة قناة االئتمان المصرفي في السیاسة  النقدیة في

٢٠٠٤-٢٠١٤العراق للمدة 
فاعلیة مكاتب المفتشین العمومیین على وفق تطبیق االدارة

االلكترونیة للموارد البشریة
فاعلیة نظم المعلومات االداریة وانعكاسھا على عملیة اتخاذ

القرار
فاعلیھ اداء االسواق المالیھ في ظل االزمات االقتصادیھ فب

بلدان مختاره

عنوان االطروحة
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جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار النشر
2010
1984

2013
2017

1983

2018

2014

2014
2013

1983
2013
1991
1985
2010

2012

2016
2007

2007
2019

2018

2019

2013

2008
2014

2013

2015

2011

2007

سنة النشر
اسیل موسى جاسم التمیمي

فرات عباس محمود

رحیق حكمت ناصر
حسین دعامي رسن النداوي

نضال صالح مرزة

محمد حسن عبداهللا الطائي

جاسم كشیش زوید

سندس محسن الكبیسي
عدي زھیر محمود ندیم

صفاء جواد عبد الحسین
حیدر عدنان غناوي
عدنان جاسم النوري

محمد رؤوف سعید فتح اهللا
منال خالد حسین

حسین غازي زیدان

علي ھادي حمید الدلفي
جلیل كامل غیدان الجبوري

زینب شالل عكار جابر الجابر
علي جبار علي

اكرم خاشع بدیوي

نور الھدى محمود عبد

علي عبد الوھاب علي السلوم

باقر محمد باقر الموسوي
ازھار حسن علي ابو نایلة

اسماء عبد الكاظم عبد علي الحمداوي

مھند خلیفة عبید المحمدي

سھیلة عبد الزھرة مستور جبار
الحجیمي

رحیم شراد عامر الطائي

المؤلف
ISO فحص متطلبات ادارة الجودة المشروع وفق المواصفة

فحص وتقییم نظام المراقبة الداخلیة في المنشاة العامة
لمنتوجات االلبان

دراسة تحلیلیة/ فرص وتحدیات تنویع االقتصاد العراقي 
فرصة التحول من ادراةالمشاریع الى قیادة المشاریع على

وفق خصائص القیادة المعاصرة
فرق عمل البحث والعوامل الداخلیة والخارجیة المؤثرة في

فاعلیتھا
فن التكیف التسویقي وتاثیره في تحدید موقع المیزة

التنافسیة
قابلیة الفھم للمعلومات المحاسبیة ودورھا في تعزیز عقالنیة

القرارات االستثماریة
قدرات التجدید المنظمي في اطار القیادة  الستراتیجیة

قدرات وادوار ادارة الموارد البشریة االستراتیجیة لتحسین
منظومة تفكیر وتعلم الفریق

قرارات االستثمار في شركات القطاع المختلط
قرارات تصمیم عملیات الخدمة واثرھا في اداء العملیات

قضاء االلغاء لعدم المشروعیة
قطاع النقل في العراق

قیاس ابعاد جودة الخدمات في مستشفى االشعاع الطب
الذري

قیاس ابعاد جودة الخدمة  الطبیة لالجنحة الخاصة
للمستشفیات الحكومیة والمستشفیات االھلیة

٢٠٠٣-٢٠١٤قیاس اثر االنفاق العام في التشغیا للمدة 
قیاس اثر برامج االصالح االقتصادي على الفجوة الغذائیة

في الوطن العربي
قیاس اداء المنظمة باستعمال بطاقة الدرجات المتوازنة

في شركةscor قیاس اداء سلسلة التجھیز باستخدام نموذج
مصافي الوسط

قیاس التكالیف على اساس االنشطة الموجھة بالوقت ودوره
في تقویم االداء على وفق نظام محاسبة المسؤولیة

قیاس التكالیف على اساس المواصفات وتاثیره في ترشید
القرارات قصیرة االمد

قیاس التمركز والتنوع لمحصولي الحنطة والشعیرفي بعض
محافظات العراق

قیاس الرضا الوظیفي للمالكات الطبیة والمساعدة والمساندة
قیاس العالقة بین التطور المصرفي والفقر في العراق للمدة

1980-2010
قیاس القیمة العادلة للموجودات غیر المتداولة الملموسة

١٣وفق لمعیار االبالغ المالي الدولي 
قیاس الكفاءة النسبیة لكلیات جامعة االنبار باستخدام تحلیل

مغلف البیانات
قیاس المحتوى االقتصادي لالمن االنساني في العراق للمدة

1990-2007
قیاس المخاطرة السیاسیة وتحلیل عالقتھا بالمخاطرة

عنوان االطروحة
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جامعة بغداد  
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الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
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دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

الجامعة المستنصریة
الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

دار النشر

2017
2019

2009

2017

2013

2015

2010

1988

2018
1983

1982

1980

1983

2018
2013

1980

2016
2015

2009

2014

2012

2011

1978

2016

سنة النشر

صفا فاھم طالل الزبیدي
محمد حیدر محمد شنشول

احمد ایاد ابراھیم

بالل قاسم محمد حسن

حسام حسین شیاع

منى كامل حمد

احمد اسماعیل ابراھیم المشھداني

ظافر طاھر حسان الفتیان

محمد حسن محمد حسین الخفاجي
خمیس طلب عباس الجمیلي

عدنان كاظم جواد

ضاري محمد جدوع

سالم ھرمز

تمارة ھراند نجدي
لمعان عباس محمد جواد

ضاري محمد جدوع

لمیس محمد مطرود الجنابي
حمید لفتة محمد العتابي

فداء عدنان عبید

زینب مصطفى خلیل

خالد حلیم حسن االعرجي

حسناء ناصر ابراھیم

نوري عبد الودود

علي صبیح حسون

المؤلف
القطریة

قیاس المعولیة الضبابیة في محطة دیزل شمال الدیوانیة
قیاس تاثیر القدرة االداریة في مالءمة قیمة المعلومات

المحاسبیة
قیاس تاثیر ایرادات النفط في نمو اقتصاد العراق للمدة

1970/2005
قیاس تاثیر نافذة بیع العملة على التغیرات في سعر الصرف

وعرض النقود في العراق
قیاس جاھزیة راس المال الفكري من منظور بطاقة الدرجات

دراسة حالة في جامعة كربالء/ الموزونة
قیاس جودة االرباح المحاسبیة في ظل تبني مدخل القیمة

العادلة لتقییم االستثمارات المالیة
قیاس درجة استقاللیة البنك المركزي وعالقتھا بعجز

الموازنة الحكومیة
قیاس سلوك المستھلك تجاة السلع المنتجة محلیا دراسة

تطبیقیة مقارنة
قیاس عوامل النجاح الحرجة الدارة الجود ة الشاملة

قیاس فاعلیة مؤسسة المعاھد الفنیة في اعداد الكوادر الفنیة
الوسطى

قیاس فاعلیة وكفاءة مراكز التدریب المھني واثرھا على
خطط التنمیة القومیة

قیاس كفاءة االداء في المؤسسة العامة للتقاعد والضمان
االجتماعي للعمال

قیاس كفاءة االداء في المنشاة العامة للخطوط الجویة
العراقیة

قیاس كفاءة سوق العراق لالوراق المالیة
قیاس كفاءة مكاتب المفتشین العمومیین باستعمال تحلیل

DEA تطویق البیانات
قیاس كفاةء االداء في المؤسسة العامة للتقاعد والضمان

االجتماعي للعمال
قیاس كلفة التمویل الممتلك انموذج مقترح

قیاس كلفة الخدمة المصرفیة باستخدام تقنیة التكلفة على
اساس النشاط الموجھ بالوقت

قیاس مخاطر االئتمان المصرفي واالفصاح المحاسبي عن
التعثر المالي في المصارف العراقیة

قیاس مدى تاھیل الموارد البشریة للنھوض بمتطلبات تطبیق
....االدارة االلكترونیة في وزارة العلوم العلوم

قیاس مدى تلبیة مخرجات الھیئة التمریضیة لمتطلبات سوق
العمل

قیاس معدل العائد االقتصادي للتعلیم الجامعي لكلیات مختارة
في العراق

قیاس معنویات العاملین وتحدید عالقتھا بدوران العمل
وحوادثھ الصناعیة في المنشاة ال

قیاس وتحلیل اثر السیاسة النقدیة في بعض متغیرات

عنوان االطروحة
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الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

دار النشر

2018

2011

2014

2018

2014

2016

2010

2016

2013

2011

2016

2015

2014

2009

2012

2007

1986

2016

1986
1983
2016

2016

2007

سنة النشر

ریام علي طالب

ماجد حمید ناصر العوادي

مھند عزیز محمد الشالل

صدام حسن موازي

نضال قادر حسان

عمار نعیم زغیر الجناني

سمیرة فوزي شھاب

اسراء سعید صالح العبیدي

ھیفاء یوسف سلیمان

قحطان لفتة عطیة خلف الربیعي

خلیل اسماعیل عزیز

اسراء سلیم كاطع الربحاوي

محمد حمدان عدنان

راجي مجبل خلیل الخفاجي

احمد حسن بتال

ھدى محمد سلیم محي السھروردي

باسم احمد خلف الفتلي

عالء حسین سعید الزیدي

فارس كریم
كاظم راضي علي
رنا عودة حنون

ودیان وھیب جري

منار صباح علي الشویلي

المؤلف
١٩٩٥-٢٠١٣االقتصاد العراقي للمدة 

قیاس وتحلیل اثر عجز الموازنة العامة على الدین الخارجي
في العراق في اطار التكامل المشترك

قیاس وتحلیل االثار االقتصادیة للتنمیة السیاحیة واثرھا في
دعم االقتصاد العراقي

قیاس وتحلیل االستدامة المالیة باعتماد القیمة الحالیة لقیود
١٩٨٠-٢٠١٠الموازنة دور مختارة 

قیاس وتحلیل العالقة بین استھالك الطاقة والتلوث البیئي في
العراق

قیاس وتحلیل العالقة بین االنفاق الحكومي والنمو
االقتصادي في العراق باستعمال انموذج تصحیح الخطـأ

قیاس وتحلیل العالقة بین تحریر التجارة الخارجیة والنمو
٢٠٠٣-٢٠١٤االقتصادي في العراق للمدة 

قیاس وتحلیل بعض العوامل االساسیة المحددة لحجم االنفاق
١٩٨٧/٢٠٠٦العام في العراق للمدة 

قیاس وتحلیل تاثیر صدمات السیاسة المالیة على بعض
المتغیرات االقتصادیة الكلیة في العراق

قیاس وتحلیل دالة اجمالي تكوین راس المال الثابت للقطاع
باستخدام(١٩٨٠-٢٠١٠) الزراعي في العراق للمدة  ..

قیاس وتحلیل دالة الطلب على المشتقات النفطیة لدول عربیة
١٩٨٥-٢٠٠٨مختارة للمدة 

قیاس وتحلیل دالة الطلب على النقود في العراق في االمد
الطویل والقصیر في اطار التكامل المشترك

قیاس وتحلیل دالة الطلب على الواردات الزراعیة في العراق
١٩٨٠-٢٠١٠للمدة 

قیاس وتحلیل سیولة سوق العراق لالوراق المالیة وتاثیرھا
في عوائد االسھم

قیاس وتحلیل ظاھرة الفقر وعالقة بالتفاوت في توزیع الدخل
١٩٨٧-٢٠٠٧في االقتصاد العراقي للمدة 

قیاس وتحلیل كفاءة ا داء المصارف الخاصة بالعراق
باستخدام تكنیك تحلیل مغلف البیانات

قیمة الزبون استنادا الى مفھوم تسویق العالقة واثره في
زیادة قیمة المنظمة

كفاءة االسالیب في قیاس حجم السكان والتنبؤ بھ اھمیتھ في
تصمیم االساسي لمدینة بغداد

كفاءة االنفاق الحكومي وفق معاییر العدالة التوزیعیة في
٢٠٠٣-٢٠١٣العراق للمدة 

كفاءة تخطیط مواقع وصناعة االسمنت في العراق
باص المصلحة في مدینة بغداد/كفاءة شبكة النقل العام

كفاءة نظم المعلومات االداریة وتاثیرھا في اجراءات مكافحة
الفساد

كفاءة وتقییم االنفاق االستثماري العام وتاثیرھما على النمو
االقتصادي الحقیقي في العراق

دراسة/كلف الجودة الشاملة وعالقتھا باسبقیات التنافس 

عنوان االطروحة
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الجامعة المستنصریة
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جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة
جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار النشر

1987

2016
2018

1975
2016

2014
2014

2012

1991
1987

2014

2014

2016
2006

2019
2019
2016

2009

2016

2015

2011

2010

2015
2013

2009
2017
1985

سنة النشر

اكرم كوركیس متي بیداوید

صادق شمخي عبود الزبیدي
عباس كریم صدام

عبد الصاحب نجم عبد
محمود جاسب خضیر

عماد خلیل عیدان الشجیري
سعد بدر عباس البھادلي

علي فرید عبد الكریم

حیدر عبد الحسین المستوفي
زھیر عبد الوھاب الجواھري

نصیر حسین محمد الربیعي

ریم مھند حمید

رائد رحیم محمد
سیف الدین عماد احمد رؤوف االمام

علي عامر حسین
علي عامر حسین
ایة طالب جمیل

سمر سعدون صبار التمیمي

علي عباس ھیمص الشیباوي

ریا سعد حسوبي االرناؤوطي

ایمان یوسف رشید

عبد الكریم صادق كریم

ریاض جواد كاظم حمد المعموري
سمیر حلو حقي الذیابي

محمد یونس سلمان
صفاء صالح زین العابدین
صفاء جاسم محمد الدلیمي

المؤلف
.تطبیقیة في شركة بغداد للمشروبات الغازیة

كلفة خدمات النقل في المنشاة العامة لنقل الركاب في مدینة
بغداد

كیفیة اعداد خطة استراتیجیة لمجلس محافظة الدیوانیة
لعالقة بین تقلبات مؤشرات اسواق المال وتقلبات اسعار

النفط الخام العالمیة
لماذا ؟ جمود قانون ضریبة الدخل في العراق

لوحة السیطرة للمتوسط المتحرك الموزون اسیا المعلمیة
والالمعلمیة

مؤشرات االستدامة في عملیة التنمیة االقتصادیة في العراق
مؤشرات تقییم اداء العملیات على وفق ابعاد الخدمة

التمریضیة
مبادرات القروض ودورھا في دعم وتمویل المشاریع

الصغیرة
مبدا التحفظ واثره على القدرة التنبؤیة للبیانات المحاسبیة
مترو بغدادوالتغیرات في الرحالت واستعماالتھا االرض

منطقة الدراسة مدینة صدام
متطلبات  المسار الوظیفي للعاملین لتطویر انظمة التحفیز

والتدریب
متطلبات ادارة االلتزام العالي لتحقیق الریادة االستراتیجیة

في منظمات االعمال
متطلبات استراتیجیة التحول الى المدینة الخضراء

متطلبات اعتماد اعادة ھندسة العملیات المصرفیة في تطویر
الخدمة المصرفیة العراقیة

متطلبات اقامة المدن الذكیة في مدینة بغداد
متطلبات اقامة المدن الذكیة في مدینة بغداد

متطلبات االعتماد االكادیمي من وجھة نظر التدریسیین
العراقیین المغتربین وتاثیره في تعزیز االداء االستر

متطلبات االفصاح والشفافیة في التقاریر المالیة ودورھا في
اتخاذ القرارت االقتصادیة

متطلبات التحسین المستمر لتطویر العمل البلدي في محافظة
القادسیة باستخدام انموذج مالكولم بالدرج للتفوق

متطلبات التحول نحو اسلوب موازنة البرامج واالداء في
اعداد الموازنة السنویة

متطلبات الخدمة الصحیة االلكترونیة والطب عن بعد في
عینة من المستشفیات العراقیة الحكومیة

متطلبات الشراكة بین القطاعین العام والخاص النجاح نظام
االحالة الطبیة في العراق

متطلبات النھوض بالصناعة التحویلیة االقتصادیة
متطلبات الھیكل التنظیمي النجاح الرقابة االداریة بتوسیط

بحث تطبیقي/ الثقة بالعاملین 
متطلبات تاسیس اسواق العقود المستقبلیة  في العراق

متطلبات تحقیق التنمیة المحلیة
متطلبات تخطیط المنطقة المركزیة ضمن التصمیم االساسي

الدیوانیة وامكانیة تطویرھا

عنوان االطروحة



االطاریح

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
الجامعة المستنصریة
الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

االدارة العامة للبحوث
دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

دار النشر
2011

2006

2016

2018
2018

2010

2016

2018

2013

2018
2014

2019

2016

2007

2009
2013

1990
2017

2015
2015
2013

2010

2017
1982

2013

2010

سنة النشر
شھالء محمد كاظم الطائي

وفیقة شاكر محمود الجبوري

قتیبة ناظم فرمان

حسن عالء حسین
ایمان فوزي كاظم

نادیة عبدالجبار محمد الشریدة

اثار عبد الحكیم عبد الوھاب

مرتضى حسن عبد اللطیف

فاضل داود سلمان الدایني

مھند رحیم الالمي
زینب فلیح حسن الزبیدي

محمد بھجت عطیة

میعاد حمید علي الربیعي

عماد سالم القره لوسي

سالمة ابراھیم علي
مقداد احمد نوري النعیمي

ایمان محمد جدوع
خلف محمد حمد الجبوري

عال فاضل علوان االنباري
دعاء عدنان اسماعیل

احمد سلیم رحیم الشرع

حسین غازي رشید

نبراس حسین فیزي
قصي مجید حسن

مصطفى یونس حمید المثنو

یعرب عدنان حسین السعیدي

المؤلف
متطلبات تطبیق ادارة الجودة في عمل المختبرات الصحیة

١٥١٨٩ضمن المواصفة 
متطلبات تطبیق االستثمار المؤسسي وافاق تطویره دراسة

استطالعیة الراء عینة من مدیري المصارف العراقیة
في المركزiso 9001-2015 متطلبات تطبیق المواصفة

العراقي الكوري للتدریب
(٢٠١٥-٩٠٠١متطلبات تطبیق المواصفة الدولیة  ISO)

 ایزو٢٠١٣:٢٧٠٠١متطلبات تطبیق المواصفة الدولیة 
لتنفیذ العقود الحكومیة

متطلبات تطبیق تقنیات المعلومات واالتصاالت ودورھا في
تعزیز النظامي المعلومات المحاسبي والرقابة الداخل

متطلبات جودة التعلیم العالي وتاثیرھا في تحقیق التفوق
التنظیمي

متطلبات رفع كفاءة وتنمیة النقل في السكك الحدید في
العراق

متطلبات زیادة الكثافة  الھاتفیة بین االتصاالت السلكیة
والالسلكیة

متطلبات نجاح الشراكة الحكومیة مع القطاع الخاص
مثلیة استخدام االنترنت باستعمال انموذج التخصیص المتعدد

للبیانات الضبابیة
مجاالت المحافظة على عناصر الثقافة التنظیمیة ودورھا في

تعزیز االداء الوظیفي
محاسبة استھالك الموارد في ظل تدفق القیمة وانعكاسھا

على االستغالل االمثل للطاقة
دراسة تطبیقیة/محاسبة االستثمارات في المؤسسات المالیة 
في شركة التامین الوطنیة

محاسبة البحث واالستكشاف في صناعة النفط والغاز
محاسبة التكالیف الرشیقة ودورھا في تقویم االداء انموذج

مقترح
محاسبة الشركات الغراض ضریبة الدخل

محددات الجدارة االئتمانیة السیادیة وتاثیرھا في االنفاق
االستتثماري الحكومي

محددات الرشاقة االستراتیجیة وتكییفھا في منظمات االعمال
محددات الطلب على سیاحة المغادرة في العراق

التركي واثاره-محددات المستقبل التبادل التجاري العراقي
على الزراعة العراقیة

محددات المیزة التنافسیھ للقطاع الصناعي في الصین
والعراق

محفظة قدرات الموارد البشریة وتاثیرھا في االداء التنظیمي
مخاطر االئتمان المصرفي مع اشارة الى مصرف الرافدین

والمصارف المتخصصة في العراق
مداخل تقییم االصول في ظل تعدد المفاھیم المحاسبیة
وانعكاساتھا على جودة االبالغ المالي في البیئة العرا
مدخل صیاغة السیناریوھات في اطار نظریتي التوازن

والفوضى

عنوان االطروحة



االطاریح

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة
دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

الجامعة المستنصریة

دار كنوز المعرفة العلمیة

الجامعة المستنصریة
جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

دار النشر
2016

2016

2018
2011

2017

2018

2013

2014

2007

2008

2010

2007

2016
1990

2016
2016

2016

1981

1977

2009

1986

2018
2012

2017

سنة النشر
ضرغام احمد عبد الرضا الجادري

عقیل محمد عبد العزیز المطیري

زھیر عزیز عبد الحسین محمد
حیدر حسین عذاقة الجابري

سھیر موفق عبد الحسین

محمد كمال جالل

قیس قاسم طھ

رنا حسن كاطع

فاروق سلمان العاني

عماد علي محمود

احمد صبیح عطیة

اشواق عبد الرحمن الشیخلي

محمد عباس حمزة
حسین جمیل غافل

زھراء كریم محمد البرواري
نھلة عبیس طالل

سعاد عدنان نعمان

عبد االمیر حماد ذیاب

صادق فالح الكبیسي

علي عدنان داود

انتصار نوري مھدي

جعفر حسین نغیمش
عادل صبحي عبد القادر الباشا

ھیثم حامد سالم الحسناوي

المؤلف
مدخل قیاس التكالیف على اساس المواصفات بھدف تخفیض

التكالیف
ونظامMRP مدخل متكامل لتطبیق نظام االحتیاجات المادیة

تخطیط العملیة باستخدام الحاسوب
(١٠٠١٥مدى امكانیة تطبیق المواصفة الدولیة :iso)

مدى امكانیة خصخصة بعض الصناعات النفطیة واثرھا على
االقتصاد العراقي

مدى تطبیق المعاییر الدولیة لالجھزة العلیا للرقابة ودورھا
في تحقیق االصالح االداري

مدى توافر امن المعلومات على وفق المواصفة القیاسیة
في المفوضیة العلیا (ISO/IEC27001:2013) الدولیة

٢٠٠٨ : ٩٠٠١مدى توافر متطلبات االدولیة   iso  دراسة
مشروع الرستمیة/حالة في امانة بغداد

مدى توافر مستلزمات تطبیق مواصفة االیزو للمسؤولیة
٢٦٠٠٠االجتماعیة   ISO في امانة بغداد

مدى توافق بین متطلبات سوق العمل ومناھج التعلیم
المحاسبي

مدى فاعلیة التصحیح التلقائي الختالل میزان المدفوعات في
البلدان النامیة

مدى فاعلیة المؤسسات المالیة الوسیطة في التاثیر على
النشاط االقتصادي مع اشارة خاصة لتجارب تشیلي العر

مدى فاعلیة نظام التخطیط البرمجة الموازنة وانعكاسھ على
النظام المحاسبي الحكومي

مدى كفاءة استخدام انموذج كایزن لتقییم االداء المؤسسي
مدى مساھمة نظام محاسبة المسؤولیة في رفع كفاءة االداء

دراسة محاسبیة في المنشاة ال
مدى مالءمة البیئة العراقیة النشاء صنادیق التحوط

مدى مالءمة معاییر المحاسبة والتدقیق في المؤسسات
المالیة االسالمیة في المصارف العراقیة االسالمیة

مدى مالئمة مداخل القیاس المحاسبي لطرائق اصالح
الوحدات االقتصادیة العارقیة المتعثرة

مدى مالئمة نظریة التكالیف المباشرة في عملیة حفر االبار
النفطیة

مدى مالئمة نظریة التكالیف المباشرة للشركات الصناعیة
في القطاع االشتراكي

مدیات فاعلیة سیاسة وادارة الدین العام في تحفیز النشاط
االقتصادي لدول مختارة

مراتب المستوطنات الحضریة في محافظة كربالء بحث في
الحجوم مع التوص- توزیع المراتب 

مركز النافذة الواحدة وتاثیرھا في االداء المكتبي
مرونة المعاییر المحاسبیة ودورھا في االستعمال المضلل

للوحدات ذات االغراض الخاصة
وتاثیره في السلوك الشرائي٢مزیج االتصاالت التسویقیة 

للمنظمة

عنوان االطروحة



االطاریح

جامعة بغداد  
دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

الجامعة المستنصریة

دار كنوز المعرفة العلمیة
جامعة بغداد  

ن.د
دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة
الجامعة المستنصریة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة
جامعة بغداد  
جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

دار النشر
2007
1978

1980
1978
2018

2010

2014

2014

2014

2016

2010

2010

1980
2017

2010
1984
1989

1986
2018

1978

1979

1979

1979
2013
2007

2018

2014

سنة النشر
ضمیاء محمد جواد الشذر االمارة

قیس طلب عباس الجمیلي

انتصار محیي احمد
شاؤول ایشونا

ضیاء عبد الرزاق حسن الساعدي

محمد محسن خنجر

شذى علي نجم القریشي

حسنین غالب علي الجبوري

ھناء حسن كاظم

زید عبد الكریم محمود الزھیري

كریم سالم كماش

محمد زكي عبد الرزاق

جمعھ علي داي باخي
میس عبد االمیر كشیش

احالم رجب الشاوي
عبد المنعم لعیبي الزم الربیعي

ھیثم سعید خضر

عالء الدین محمد حسن عجام
زینة محمد مصلح

ھاشم حسن التمیمي

صلیوه سوالقا صلیوه

صلیوه سوالقا صلیوه

خمیس احمد محمد العاني
محمد محسن كریم السھالني

ایاد كاظم حسون

تبارك كمال عبد الصاحب

احسان جواد كاظم الجبوري

المؤلف
مسؤولیة المدقق الداخلي في تقییم ادارة المخاطر المصرفیة

مسؤولیة الناقل الجوي قبل المسافر والشاحن وكیفیة
تامینیھا في العراق

مسائل في تخطیط سیاسة دعم االسعار في العراق
مسائل نظریة وتطبیقیة في تخطیط القوى العاملة في العراق
مسار السیاسة المالیة واثرھا في مؤشرات المصرفي في

العراق
(١٩٩٠مسارات التضخم في االقتصاد العراقي للمدة  -

واتجاھاتھا المستقبلیة (2007
SWOT مساھمة التحلیل االستراتیجي على وفق مصفوفة

لتطویر العمل التحقیقي لدائ
مسببات الصراع بین المالكات التمریضیة والطبیة واالداریة

وتاثیر انماط ادارتھ في قرارات المستشفى
مستقبل الشوارع التراثیة في مركز مدینة بغداد ودورھا في

تنسیط السیاحة الثقافیة
مستقبل الصناعة النفطیة لدول االوبك في ظل ظاھرة

االحتباس الحراري
مستقبل النظام الضریبي في العراق في ظل التحول الى

اقتصاد السوق
مستقبل تحریر خدمات القطاع السیاحي العراقي

(GATS) فیاطاراالتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات
مستقبل تطور الصناعات الغذائیة في اقلیم دیالى

مستوى جودة االنتاج المحلي وتاثیرھا في ھیكل التجارة
الخارجیة للعراق

مستوى ممارسة العدالة التنظیمیة في القطاع العام العراقي
مستویات االداء المھني وتطبیقاتھا في دیوان الرقابة المالیة

مشاركة العاملین في ارباح المنشات االقتصادیة العامة
واثرھا على تحسین االداء ورفع

مشاركة المواطنین في تطویر البیئة
مشاكل استغالل عقارات الدولة في العراق وتاثرھا في مناخ

االستثمار اشارة خاصة الى محافظة بغداد
مشاكل البضائع المستوردة في القطاع التجاري مع دراسة

تطبیقیة في المؤسسة العامة لتج
مشاكل تحدید وتوزیع االرباح للمنشا ت والمشاریع في

العراق في ظل التشریعات المالیة
مشاكل تحدید وتوزیع االرباح للمنشات والمشاریع في

العراق
مشاكل تسعیر المواد المخزنیة الواردة

مشاكل ومعوقات االستثمار في محافظة ذي قار
مشكلة المدیونیة الخارجیة لبلدان عربیة مختاره مع اشارة

(٢٠٠٤-١٩٨٥خاصة للعراق للمدة  )
مشكلة النزوح في العراق االثار التنمویة وسیاسات

االستجابةالمطلوبة
مشكلة النقل ذات دوال الھدف المتعددة المضببة مع تطبیق

عملي

عنوان االطروحة



االطاریح

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة
جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  
دار كنوز المعرفة العلمیة

جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة
جامعة بغداد  

الجامعة المستنصریة

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

جامعة بغداد  

دار كنوز المعرفة العلمیة
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باسم محمد شاكر

حاتم عبد الرحمن براك السامرائي
حاتم فاضل رشید الطائي

سعد عزیز كمونة

حسین شاكر رزاق الشاھر

بشرى رحیم جاسم

دجلة عبد الحسین عبد

سعاد عدنان نعمان الشمري

صباح فیحان محمود الدوري
یعقوب ابراھیم جلود الموسوي
رقیة یوسف مصطفى آل ابراھیم

ھبة فارس محمد زكي
راویة عبد الرحیم
الھام محمد واثق

وائل فاضل محمد الجزائري
حامد رحیم جناني
رنا علي ھادي

حنان ریاض خلیل العبیدي

اسكوھي اوانیس اوھانیس بدروسیان

احمد سامي حسب اهللا الدفاعي

صالح الدین صالح سعید الفخري

قتیبة نبیل نایف القزاز

ستار محمد صالح

ظافر طارق محمد سعید

میسم عبد النبي عبد الحسن

ناظم مجید عبود

میاسة محمد كاطع

المؤلف
مصادر التمویل ودورھا في تحقیق التنمیة المحلیة لمحافظة

دیالى
دراسة احصائیة/ مصادر العنف ضد المراة 

مظاھر استقالل المدقق الخارجي في ظل التشریعات العراقیة
معالجات تخطیطیة ومعماریة للمناطق الصناعیة في مدینة

بغداد
معالجة البیانات الشاذة في نماذج السیطرة على الخزین

وتطبیقھا في معمل اسمنت السماوة
معالجة القیم المفقودة في بیانات المسوح باستعمال بعض

طرائق الفضاء الجزئي
معاییر التدقیق الدولیة ودورھا في رفع جودة عملیة التدقیق

في مكاتب التدقیق العراقیة
معاییر المحاسبة عن المعامالت بالعملة االجنبیة وترجمة

القوائم المالیة ومشاكل تطبیقھا في العراق
معاییر توقیع المشاریع الصناعیة في العراق

معاییر قیاس كفاءة السیطرة على المصادر المشعة
معاییر لقیاس كفاءة االداء في ادارة حكومیة دراسة تطبیقیة

في الھیئة العامة للضرائب
معدل النمو السكاني وعالقتھ بالتنمیة

معدالت النمو االجمالي والقطاعیة في التخطیط العراقي
معن التزام مراقبي الحسابات بقوة السلوك المعني واثره

على جودة اداء المھنة
معوقات االتصاالت التنظیمیة وتاثیرھا في اداء العاملین

٢٠٠٣معوقات التنمیة االقتصادیة في العراق بعد عام 
معوقات تطبیق ادارة مفاھیم الجودة الشاملة في اطار

التحلیل االستراتیجي
معوقات تطبیق فلسفة ادارة الجودة الشاملة في عدد من

منظمات الخدمة العراقیة
مفھوم االنصاف في المحاسبة واثره في عملیة االبالغ

المالي
مفھوم الدخل الشامل وانعكاساتھ على القیمة السوقیة

للشركات
مفھوم تقییم كفاءة االداء دراسة نظریة مع االشارةالى

تطبیقاتھا في العراق ودول اخرى
مقارنة اسالیب بیز الحصین مع طرائق اخرى لتقدیر معالم

..انموذج االنحدار الخطي المتعدد في حالة البیانات
مقارنة اسلوب بیتر مع طرائق اخرى لتقدیر دالة المعولیة

لتوزیع باریتو من النوع االول
٢٠٠٦/٢٠١١مقارنة الحالة التغذویة الطفال العراق لعامي 

دراسة احصائیة
مقارنة المقدرات الالمعلمیة في تحلیل االنحدار المتعدد مع

تطبیق عملي
مقارنة النماذج الخطیة والتربیعیة والمختلطة للتحلیل الممیز

باستخدام المحاكاة
مقارنة النماذج الالمعلمیة وشبة المعلمیة بوجود قیم مفقودة

عنوان االطروحة
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حبیب صفاء قاسم الفریجي
سھاد احمد احمد

عماد عادل عبد السالم عناب

سیف االمام سعدي خزعل الشمري

طارق عزیز صالح

اماني عماد لعیبي المحمداوي

عمر عادل عبد الوھاب

سعد كاظم حمزة

عبد الرحمن جاسم محمد

مصطفى علي نوري النداوي

میسون علي رحمن المندالوي
امینة كرم عیسى السوداني

جنان عبد اهللا عنبر
محمد حسین عبد الحمید

سرى صباح
احمد عباس مصلح

ضمیاء حامد شھاب

جنان عبداهللا عنبر

عالء حسین صبري

رشا ابراھیم محمد علي ابو التمن

سكینة شامل جاسم

حسن ھبوب رزاق

زینب علي عبد الحسین

اسیل ناصر حسین

المؤلف
مع تطبیق عملي للناتج المحلي االجمالي

مقارنة انموذج المؤشر المنفرد المعلمي وشبھ المعلمي
مقارنة بعض اختبارات مالئمة نماذج السالسل الزمنیة ذات

الرتب الدنیا باستخدام المحاكاة
مقارنة بعض الدوال اللبیة والطریقة التقلیدیة لتحلیل االرتباط

القویم باستخدام المحاكاة
مقارنة بعض الطرائق التقدیر الحصینة في ظل وجود مشكلة

التعدد الخطي
مقارنة بعض الطرائق الحصینة في تحلیل االرتباط القویم

الخطي باستخدام المحاكاة
مقارنة بعض الطرائق الحصینة لتقدیر معلمتي توزیع دالة

القوى
مقارنة بعض الطرائق المعلمیة والالمعلمیة في تقدیر

وتطبیقھا لمرضى السرطان  (ED50) الجرعة الوسیطة
مقارنة بعض الطرائق الیبیة في تقدیر نماذج االنحدار

الالمعلمي بوجود بیانات تامة وغیر تامة
مقارنة بعض الطرائق تحدید رتبة وتقدیر معلمات آنموذج

(ARX) مع تطبیق عملي
مقارنة بعض الطرائق تقدیر دالة المعولیة لالنظمة الھجینة

( غي المتماثلة) المتسلسلة/ المتوازیة 
مقارنة بعض الطرق الحصینة للمربعات الصغرى الجزئیة
مقارنة بعض اللوحات الالمعلمیة متعددة المتغیرات في

عملیة السیطرة االحصائیة على النوعیة
مقارنة بعض المقدرات البیزیة الحصینة مع مقدرات اخرى
مقارنة بعض المقدرات التقلص البشریة ومقدرات التقلص

التباین التوزیع  الطبیعي    باستخدام المحاكاة
مقارنة بعض المقدرات الحصینة في الدوال التمییزیة

مقارنة بعض المقدرات الحصینة لمعلمتي الموقع والقیاس
للتوزیع الطبیعي متعدد المتغیرات

مقارنة بعض طرائق التقدیر الحصینة مع اسلوب بیز في
تقدیر دالة االنحدار اللوجستي

مقارنة بعض طرائق التقدیر الالمعلمیة لنموذج االنحدار
التجمیعي المجزاء

مقارنة بعض طرائق تقدیر المعلمات الھیكلیة لمنظومة
المعادالت االنیة الخطیة في القیاس االقتصادي

مقارنة بعض طرائق تقدیر المعلمات ودالة المعولیة لتوزیع
irnbaum-sauders ذو المعلمتین باستخدام المحاكاة
مقارنة بعض طرائق تقدیر المعلمة التمھیدیة لدوال اللب

متعددة المتغیرات وتوظیفھا للدوال التمییزیة
مقارنة بعض طرائق تقدیر انموذج انحدار شبھ المعلمي
ووجود مشكلة عدم تجانس تباین الخطا مع تطبیق عملي
مقارنة بعض طرائق تقدیر توزیع كمبل للقیمة المتطرقة

العظمى باستخدام المحاكاة مع تطبیق عملي
مقارنة بعض طرائق تقدیر دالة المعولیة لتوزیع ویبل
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عامر فاضل توفیق حسن خیوكھ

لمیاء محمد علي البدراني

ایثار حسین جواد العوادي

احمد ذیاب احمد العزاوي

رائد فیصل شرھان المریاني

لیث فاضل سید حسین النعیمي
منال جبار سلمان مصلح

احمد جبار حمود

اسیل مسلم عیسى

علي حمید یوسف السراي

فاطمة عبد الحمید جواد البیرماني

كاظم اسماعیل خلف

احمد شاكر المتولي

عبد الجبار عبد اهللا مھنا  العبیدي

زینب حامد حمید

سھا جعفر عبد الصاحب

مي تحسین عبد الحلیم العاني

حنین مراد یوسف الصالحي

عبیر عبد االمیر عبد النبي الحمیري

علي بندر نعیمة

احالم حنش كاطع

نبیلة عبد الھادي فائز الشریف

المؤلف
المختلط باستخدام المحاكاة

باستخدام tobit مقارنة بعض طرائق تقدیر معالم انموذج
المحاكاة مع تطبیقاتھا في المجال الصحي

مقارنة بعض طرائق تقدیر معلمات االنموذج المختلط من
الرتبة االولى باستخدام المحاكاة

مقارنة بعض طرائق تقدیر معلمات انموذج انحدار بواسون
الھرمي الجزئي

Burr-xll مقارنة بعض طرائق تقدیر معلمات توزیع
لبیانات مراقبة ھجینة باستعمال اسلوب المحاكاة وتطبیقھا

مقارنة بعض طرائق تقدیر معلمات توزیع ویبل لوضع
التنبؤات المستقبلیة

مقارنة بعض طرائق دالة المعولیة الضبابیة
مقارنة بعض طرائق معالجة البیانات غیر التامة لمتغیر

االستجابة والمتغیرات التوضیحیة
مقارنة بعض مقدرات انحدار الحرف االعتیادیة وانحدار

الحرف البیزیة
مقارنة بعض مقدرات شبھ المعلمیة لتقدیر دالة استھالك

الطاقة الكھربائیة في مدینة بغداد
مقارنة بین اسلوب وطریقة  االمكان االعظم بتقدیر دالة
معولیة لنظام المتسلسل ونظام المتوازي مع تطبیق عم

مقارنة بین الخوارزمیة الجینیة والشبكات العصبیة في تقدیر
موقع الوسیط لنماذج االنحدار متعدد المتغیرات

مقارنة بین الشبكات العصبیة االصطناعیة واالنحدار
الالمعلمي في تقدیر عدد جرعات االشعاع الذري

مقارنة بین الطرائق المعلمیة والالمعلمیة في تقدیر انموذج
مع تطبیق عملي dlm توزیع االرتداد الزمني

مقارنة بین الطریقة المبسطة والحل  االبتدائي الجیني
المتعلق بالتخطیط االجمالي لمسالة  البرمجة الخطیة

مقارنة بین طرائق التقدیر الحصینة النموذج االنحدار الذاتي
ARX بوجود متغیر خارجي

مقارنة بین طرائق المعلمیة واالمعلمیة لتقدیر دالة البقاء
باستخدام توزیع اوقات البقاء الضبابي

مقارنة بین طرائق تقدیر المعولیة في حالة االجھاد والمتانة
النموذجي باریتو ویبل

مقارنة بین طرائق تقدیر انحدار الحرف العامة في معالجة
مشكلة التعدد الخطي شبة التام مع تطبیق عملي
مقارنة تجریبیة لبعض احصاءات اختبار  تساوي

المتوسطات في حالة عدم التجانس البیانات المتزنة وغیر
متزنة

لبعض نماذج wis and mi مقارنة تقدیرات طریقتي
عملیات بواسون غیر المتجانسة

مقارنة دوال كثافة الطیف للسالسل الزمنیة غیر المستقرة
لحجوم عینات غیر متساویة مع تطبیق عملي

مقارنة طرائق المویجة المتقلصة لتقدیر انموذج االنحدار
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ایاد جواد حسن

ورد باسم نور بھیة

صبا صباح احمد الجمیلي

حال سلمان فرحان

خضر نصیف جاسم البیاتي

ایناس صالح خورشید

حسام موفق صبري

جاسم حسن الزم

نور سلیم محمد علي

اوات سردار وادي

مھا عادل عبداهللا العكیدي

حسین عدنان محمد

عصریة ردام مرزوك العواد

امل ھادي رشید الكرخي

حسین علي عبد اهللا الجشعمي
ساندي قیس موشي

مصطفى نصیف جاسم

حامد حران بلعوط السراي

عمر عبد المحسن علي

تھاني مھدي عباس الیاسري

اخالص علي حمودي  الحدیثي

صبا صباح احمد الجمیلي

المؤلف
الالمعلمي في حالة عدم تجانس التباین

مقارنة طرائق بیز والمربعات الصغرى الشرطیة لتقدیر
معلمات انموذج العتبة لالنحدار الذاتي عندما یتبع حد

مقارنة طرائق تقدیر المعلمات والمعولیة النماذج االختبارات
المجلة والنمو البیانات المراقبة من النوع ال

مقارنة طرائق تقدیر المعلمة والمعولیة التموذج ریلي للفشل
..لبیانات تامة وبیانات تحت المراقبة من النوع

مقارنة طرائق تقدیر دالة البقاء لتوزیع لوماكس باستخدام
..... عینات مراقبة من النوع الثاني

مقارنة طرائق تقدیر دالة المعولیة للتوزیع االسي الخلیط
باستعمال اسلوب المحاكاة

مقارنة طرائق تقدیر معلمات انموذج انحدار ثنائي في ظل
وجود مشكلة التعدد الخطي

مقارنة طرائق تقدیر معلمات انموذج بواسون في ظل وجود
مشكلة التعدد الخطي مع تطبیق عملي

مقارنة طرائق تقدیر معلمات دالة الشدة لعملیات بواسون
غیر المتجانسة

مقارنة طرائق تقدیر معلمات نموذج من الرتبة االولى
وبمتغیر واحد

مقارنة طرائق تقدیر معلمات ودالھ معولیة توزیع كاما ذي
المعلمتین في حالة البیانات المفقودة باستخدام

مقارنة طرائق تقدیر معولیة انموذج اجھاد ومتانة لنظام
متسلسل في الشركة لصناعة الزیوت النباتیة

مقارنة طریقة حل انموذج البرمجة الخطیة باستعمال طرائق
اخرى الیجاد الحل

مقارنة طریقة خمیس مع الطرق االخرى في تركیب االرقام
القیاسیة مع تطبیق عملي

لالمعلمیة مع (Turnbull وBeran's) مقارنة طریقتي
طرائق اخرى في تقدیر دالة البقاء

مقارنة لبعض المقدرات الحصینة لمعالم النماذج االخطیة
لتقدیر انموذج simex backfitting مقارنة مقدرات

االنحدار الالمعلمي الجمعي مع التطبیق
مقارنة مقدرات االمكان االعظم والدالة اللبیة باعتماد اسلوب

البوتسترات النموذج االنحدار اللوجستي
مقارنة مقدرات االنتروبي العظمى ومقدرات لیوفین مع

بعض المقدرات االخرى النموذج االنحدار الخطي
مقارنة مقدرات النماذج التجمیعیة المعممة باستخدام
.... الشرائح التمھیدیة عند تحلیل االنحدار الالمعلمي

مقارنة مقدرات بیز الحصین مع مقدرات اخرى لتقدیر دالة
المعولیة التقریبیة لتوزیع ویبل

مقارنة مقدرات بیز القیاسیة لمعلمة توزیع باریتو باستعمال
دوال خسارة مختلفة

مقارنة مقدرات بیز لدالة المعولیة النموذج ویبل للفشل
باستعمال دوال الخسارة مختلفة مع تطبیق عملي

عنوان االطروحة
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الجامعة المستنصریة
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جامعة بغداد  

جامعة بغداد  
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جامعة بغداد  

دار النشر
2012

2014

2019

2016

2009

2014

2019

2009

2015

2017

2018

2013

1976
2016

2014

2014

2014

2010

2017

2019

2017

2015
2018
2014

سنة النشر
غزوان رفیق عوید

حیدر كریم رحیم

شیماء محمد احمد

قصي حمید حسین

شیرین علي حسین

میعاد حمید ظاھر

ماجد عبد العزیز عبد الرضا الربیعي

زینة یاوز عبد القادر آوجي

علي محمد علي جیجان الخفاجي

آوات سردار وادي

ھیثم حسون ماجد

طالب ھادي طالب

صبحي صدیقةطیفور
حیدر علي عبود الوكیل

مھا فاضل ابراھیم الجبوري

دجلة عبد الحسین عبد

دجلة عبد الحسین عبد

شیماء جاسم حمود العوادي

انفال عبد الستار عبد الجبار الربیعي

عھود محیسن حسن الساعدي

عدي صالح جھاد

طارق كاظم شالكة الناصري
محمد فلیح حمزة مھدي

علي ناصر محمود

المؤلف
مقارنة مقدرات بیز لمعلمة ودالتي المعولیة ومعدل الفشل
لتوزیع رالي باستعمال دوال خسارة متزنة وغیر متزن
مقارنة مقدرات دالة معولیة االنظمة الھجینة والمحسنة

باستخدام بعض طرائق البیزیة
مقارنة نماذج االنحدار الخطیة واللوجستیة والرتبیة لقیاس

نسبة الھیموكلوبین في الدم
مقترح قانون للتامین الزراعي في اطار خطة التنمیة الوطنیة

واستراتیجیة وزارة الزراعة
مقدرات االمكان االعظم الموزنة الحصنة ومقارنتھا مع

طرائق اخرى النموذج الوجستیك مع تطبیق عملي
مقدرات الذكاء الشعوري واثرھا في اسالیب اتخاذ القرار

االداري
مقدرات بیز الالمعلمیة وشبھ المعلمیة لبیانات البقاء

المراقبة من النوع االول
مقدرات بیل لدالھ المعولیة الضبابیة للتوزیع االسس

باستخدام المحاكاة
مقدرات طریقة بیز وبعض الطرائق التقلیدیة شبھ المعلمیة

لتقدیر دالة االنحدار اللوجستي في ظل البیانات
مقدرات محسنة لمعلمات انموذج االشارة الحبیبة ذي

البعدین مع تطبیق عملي
باستعمال االسلوب(TQR) مقدرات معدلة لمعلمات نموذج

البیزي الھرمي
مقومات  الجذب السیاحي في محافظة بابل واثرھما في تدفق

حركة السیاحة الدینیة
مكننة انظمة المشتریات والمخازن

مكونات التوازن المعرفي التسویقي واثرھا في ادارة  الوقت
السیاحي

مالءمة الفرد مع بیئة المنظمة وانعكاسھا على مخرجات
العمل

مالمح االطار المفاھیمي للمحاسبة عن المسؤولیة
االجتماعیة في الوحدات االقتصادیة العراقیة

مالمح االطار المفاھیمي للمحاسبة عن المسؤولیة
االجتماعیة في الوحدات االقتصادیة العراقیة

مالمح السمات االئتمانیة للمصارف االختصاصیة في العراق
١٩٩٥/٢٠٠٦للمدة 

ممارسات ادارة الجودة الشاملة وكیفیة انعكاسھا على
االبداع التكنولوجي

ممارسات ادارة الموارد البشریة وتاثیرھا في تحقیق التمیز
التنظیمي

ممارسات ادارة الموارد البشریة ودورھا في تعزیز المقدرات
الجوھریة في وزارة االعمار واالسكان والبلدیات

ممارسات القیادة االستراتیجیة في اطار التوجھ الریادي
ممارسات الموارد البشریة الخضراء في التنمیة المستدامة

ممارسة التكنولوجیا الحدیثة في جدولة الخدمات الصحیة في
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دار النشر

2014

1979

2007

2007

2017

2018

2013
2017

2018

2017

1979
2015

2018

2018

2018

2011

2018

1980
1990
2011

2007
1985

2015

2011

2015

سنة النشر

انمار محسن حمید الجبوري

ایاد رشید مھدي

نبیل قاسم حسین علي

اسماء منسي یاسین النعیمي

زینب جالي ماذي العزاوي

انتظار جاسم احمد

ریاض عبد المطلب  حسین الجادري
سحر سعد مجید

اسراء عبد فرحان ذیاب

رنا ناصر صبر الطائي

جمعة غضبان زویر
عبد الحسین لھمود یاسر الشحماني

محمد حسین ثائر عبد علي

كاظم محمد داود فیاض الشمري

مروان احمد رشید

زینب ھاشم شھاب البیاتي

احمد سعد جاري االسدي

صبحي فوزي فلیح
سندس ماجد رضا
ھالة محمد ماجود

كریم بھار نده العتابي
عماد حسون جواد السنید

سرمد جاسم حمودي ناصر

حسن صباح عبد الحسن الجلبي

احمد ضیاء الدین صالح الدین الطائي

المؤلف
مستشفى الیرموك التعلیمي

ممارسة الشركات المساھمة للتحفظ المحاسبي وانعكاسھا
على القرارات االقتصادیة لمستخدمي القوائم المالیة

منافذ التوزیع الداخلي في القطاع التجاري  االشتراكي
واثرھا على انسیاب البضائع

منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى وانعكاساتھا على تجارة
السلع الزراعیة العربیة البیئیة

في ظل المتغیرات OPEC منظمة االقطار المصدرة للبترول
االقتصادیة الدولیة مع اشلرة خاصة للعراق

منظور استراتیجي العادة الھیكلة على وفق خیار اندماج
وزارتي التعلیم العالي والبحث العلمي والعلوم

منظور استراتیجي اللیات ومتطلبات تطبیق المواصفة
(2015:9001 so)

منظور استراتیجي لتطویر البنى التحتیة للسجون العراقیة
منظور ستراتیجي لتاھیل الشركات باسلوب الشراكة مع

القطاع الخاص
منظور ستراتیجي لسیاسات تدریب الموارد البشریة وتاثیرھا

في تطویر راس المال البشري
منظومة اصوات العاملین ودور استغراقھم الوظیفي لضمان

والء الزبون
منع وتقلیل الخسائر ي التامین الھندسي في العراق

منھج مقترح لتحدید تكالیف الجودة على اساس االنشطة
الموجھة بالوقت في اعمال المقاوالت

منھج مقترح لتعزیز الرقابة الداخلیة لتحقیق متطلبات جودة
التعلیم االھلي واالجنبي

مھارات المرشد السیاحي واثرھا في تكوین الصورة الذھنیة
للسائح

مھارات المرشد السیاحي وتاثیرھا في ادارة التنوع الثقافي
للمجامیع السیاحیة

مھنة التمریض ودورھا في الحد من عدوى المستشفیات
المكتسبة

تاثیره في ifrs 16 مواجھة تحدیات تطبیق معیار االیجار
جودة االبالغ المالي للوحدات االقتصادیة العرالقیة

موازنة االنتاج كاداة للتخطیط والرقابة دراسة نظریة وعملیة
موازنة البرامج واالداء وامكانیة تطبیقھا في العراق

موازنة خط تجمیع متعدد باستخدام خوارزمتي االوزان
الموقعیة المرجحة وكومسوال

مواصفات وخصائص المدیر في المستشفیات العامة
محور-مواقف المركبات المتعددة الطوابق في مراكز بغداد 

شارع الرشید
رؤیة تقویمیة في االبعاد التنمویة:میزان الخدمات في العراق

١٩٩٠-٢٠١٢والدولیة للمدة 
نتائج التفاوض في ضوء تاثیر حفظ الوقت واستراتیجیات

التفاوض
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دار النشر

1985

2016

2010
1982

2014
2010

2015

2010
1981

2008
1985

1990

1979

1979
1978
1979
1979
1978

1979
1979
1979

1979

1988

1981

1983

1979
1978

سنة النشر

حسن صالح سلمان

افراح شاكر محمود العزاوي

حلیم اسماعیل شنتھ
كاظم جودة علوان

عالء صباح كاظم
لقاء شاكر عبودالعامري

امیر مطلك عبد االمیر الجشعمي

عیادة سعید حسین علي
كریم مھدي الحسناوي

فوزي ھاشم الالمي
غسان عالء الدین نوري العسافي

رافع عبد المنعم راضي

عادل حرحوش صالح

انیس عواد حمود
عبود ھادي عزیز
نظام خلیل الحاتم
نظام خلیل الحاتم
كاظم احمد العلوي

عماد یوسف احمد
عماد یوسف احمد

حكمت سلیمان اورو

حكمت سلیمان اورو

زھیر خضر یاسین العاني

صباح علي غاوي

شھاب احمد صیوان

ربیع محمد دحام
حاجم عبد محمود

المؤلف
نجاح منظمات االعمال على وفق التوجھ الریادي لتكنولوجیا

المعلومات
نحو استراتیجیة لتخطیط القوى العاملة العربیة كمدخل

لتنمیة الموارج البشریة
نحو استراتیجیة لالرتقاء بتنفیذ المشاریع االستثماریة في

محافظة دیالى
نحو اطار مفاھیمي للتدقیق في البیئة العراقیة

نحو اقامة نظام لتقییم اداء العاملین في مصرف الرافدین في
العراق

نحو تعزیز دور التعلیم المھني في العراق
نحو تفعیل الدور التنموي لمنظمات المجتمع المدني تجارب

دول مختارة مع اشارة خاصة للعراق
نحو رؤیة استراتیجیة لتطویر الھیكل التنظیمي لدیوان

الوقف الشیعي
نحو ستراتیجیة وطنیة كل مشكلة المیاة في العراق

نسب التبادل التجاري ومعدالت التنمیة االقتصادیة في العراق
1970-1978

نظام االتصاالت التمریریة
نظام االدارة باالھداف دراسة المستلزمات االداریة التطبیقیة

في دیوان الرقابة المال
نظام االندثار الغراض ضریبة الدخل دراسة مقارنة لدول

مجلس التعاون العربي
نظام التاھیل المھني للمعوقین واسالیب تشغیلھم مع التركیز

على التجربة العراقیة
نظام التكالیف االوامر في الكنشاة العامة للخیاطة

نظام التكالیف الفعلیة المقترح في دار الحریة للطباعة
نظام التكالیف الفعلیة المقترح لصناعة الرقوق السینمائیة
نظام التكالیف الفعلیة المقترح لصناعة الرقوق السینمائیة
نظام التكالیف الفعلیة المقترح للشركةالوطنیة للصناعات

الكیمیاویة
نظام التكالیف الفعلیة المقترح للمنشاة العامة للعلف
نظام التكالیف الفعلیة المقترح للمنشاة العامة للعلف

نظام التكالیف الفعلیة بحث میداني في المؤسسة العامة
للكھرباء مدیریة كھرباء المنطق

نظام التكالیف الفعلیة بحث میداني في المؤسسة العامة
للكھرباء مدیریة كھرباء بالمنط

نظام التكالیف الفعلیة دراسة تطبیقیة في شركة انتاج االلبسة
الجاھزة في المحمودیة

نظام التكالیف الفعلیة لقیاس كلفة االنتاج دراسة نظریة
وتطبیقیة في الشركة الوطنیة

نظام التكالیف الفعلیة للمراحل االنتاجیة في المنشاة العامة
للغزل والنسیج العراقیة

نظام التكالیف القترح لمصنع البناء الجاھز في بغداد
معمل"نظام التكالیف المقترح في الشركة الھالل الصناعیة 

"البردات
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دار النشر
1979

1979

1979
1977

1977
1979
1979

1979

1975
1982

1978

1979

1990

1985

1975

1985
1977
1979
1979
1978
1978
1983
1983

1980

2008
2017
1979

1984

2019

سنة النشر
علي جابر عبادة

علي جابر عیادة

ربیع محمد دحام
كریم حسناوي الزبیدي

ھاشم ابراھیم حسن الحمامي
عبد الوھاب عباس مھدي

نزار محمود غزال

نزار محمود غزال

عبد الھادي حمید فرحان
خمیس خلف موسى الفھداوي

عبد علي حسین الجابري

سمیر عبد الحمید راشد

بثینة سالم الربیعي

مكیة عبود محسن

صباح سلمان علي

وادي سلمان وادي العبیدي
جعفر صادق الحریري

مھدي ھادي عبود الخفاجي
مھدي ھادي عبود الخفاجي

عبد القادر احمد حسن الشیخیلي
نبیل جرجیس

ستار ارحیم احمد
كامل كاظم رشاد الزھیري

سعد محمد حسام السامرائي

مصطفى عبد الحسین فرحان الشاغلي
علي قاسم محمد

عبد الستار عبد الجبار

ریكان حدید علي الدلیمي

مصطفى مكي خدام

المؤلف
نظام التكالیف المقترح للمنشاة العامة لصناعة مقاطع

االلمنیوم
نظام التكالیف المقترح للمنشاة العامة لصناعة مقاطع

االلمنیوم
نظام التكالیف المقترح لمصنع البناء الجاھز في بغداد

دراسة(نظام التكالیف في الشركة العامة للمقاوالت االنشائیة 
(وتقییم

نظام التكالیف في معمل بغداد للسباكة والمعادن
نظام المحاسبي موحد لجامعات القطر

نظام المشتریات والمخازن في المؤسسة العامة لنفط الشمال
واقتراح تطبیقة في المؤسسة

نظام المشتریات والمخازن في المؤسسة العامة لنفط الشمال
واقتراح تطبیقیة في المؤسسة

نظام الموازنات التخطیطیة في مصلحة مصافي النفط
نظام تحدید االسعار في القطاع الصناعي االشتراكي العراقي

وتطبیقاتھ في المنشاة العا
نظام تخطیط ورقابة االنتاج في المؤسسة العامة للصناعات

الكیمیاویة
نظام تدفق السلع وانسیابھا دراسة تحلیلیة متخصصة حول

الشركة العراقیة التجاریة
نظام تكالیف االوامر ودورھا في تعزیز نظم المعلومات

المحاسبیة الغراض التخطیط والرق
نظام حسابات التكالیف في المنشآت التشید دراسة تطبیقیة

في الشركة العامة لمقاوالت ا
نظام حسابات التكالیف في صناعة دبغ الجلود دراسة

تطبیقیة في شركة العامة لصناعة الج
نظام حسابات الكلفة في المنشاة العامة للبناء الجاھز

نظام كلفة لمعمل المصابیح الكھربائیة في التاجي
نظام محاسبي موحد لنقابات العمال في القطر العراقي
نظام محاسبي موحد لنقابات العمال في القطر العراقي
نظام محاسبین للمنشاة العامة التكشاف النفط والغاز

نظام مخزني موحد للمنشآت الزراعیة
نظام مقترح لحسابات الكلفة في معامل الطحین

نظام موازنة انتاج االفالم السینمائیة فحص السالیب العمل
الطبقة في المؤسسة العامة

لدوكالس ماكریكور دراسة میدانیة في السلوكyوx نظریة
االداري لبعض المنشات

نظریة التوزیع في فكر السید الشھید محمد باقر الصدر
نظم اتمتة المكاتب وتاثیرھا في تصمیم النماذج المكتبیة

نظم التكالیف الزراعیة بحث میداني في المشاریع الزراعیة
للقطر

نظم الحوافز واثرھا على االنتاجیة مع اشارة خاصة الى
المنشاة  العامة للخیاطة

نظم المعلومات االستراتیجیة وتاثیرھا في قیاس االداء
التنظیمي

عنوان االطروحة
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دار النشر
1983

2016

2016

2013
1985

1986

2018
2018
2015

2017

2018

1988
1980

2012

2011
2007

2010

1983
2013

1990

2010
2017

2016

2018

1985

2018
2014

سنة النشر
نعیم حسین مھاویش

اكرم سالم حسن الجنابي

عمار محمود حمید العلي

عالء جابر طراد
حسین جاسم شیحان

محمد حبیب كاظم الشاروط

علي جاسم محمد ابراھیم الزیدي
میسم ساجت خضیر الزیدي
بالل نوري سعید الكروي

مقداد غضبان لطیف نصیف

زھراء صاحب كاظم الخفاجي

محمود طارق الدھان
فوزیة عودة یوسف الكبیسي

سوالف صبري لفتة الساعدي

عبیر مزھر الفي العبیدي
زھرة عبد محمد الشمري

دینا حامد جمال

منعم احمد الدوري
ھالة تركي ناجي

جاسم ابراھیم محمد

خلود كریم عبد كبھ
ریام ایاد الدفاعي

وداد علي زغیر المنشداوي

دعاء علي عبد الحسین العقابي

عبد الزھرة فیصل الشرھاني

لمیاء نزار عبد اهللا
زھراء ھاشم جایان السوداني

المؤلف
نظم المعلومات في المؤسسة العامة للتصمیم االنشاء

الصناعي
نعكاس عملیات التدقیق االستراتیجي على اداء المنظمات

العامة
نقل التكنلوجیا وبناء القدرات المعرفیة في ظل تحدیات

اتفاقیة حمایة حقوق الملكیة الفكریة
نماذج االنحدار المعلمي وشبھ الالمعلمي دراسة مقارنة

نماذج المشابھة واستخداماتھا مع تطبیق على تنظیم حركة
تقاطع ا"السیر في مدینة بغداد

نماذج بوكس جینكنز الثنائیة وتطبیقاتھا في  التنبؤات
لالحمال الكھربائیة واالیرادات

ARMA-GARCH نمذجة المشاھدات الشاردة للعملیة
نمذجة تاثیر العالج والعمر لمرضى ضغط الدم

نمط ادارة المخاطرة والسیولة والربحیة وانعكاسھا على
قیمة  المصرف

وتاثیره في) الجاري واالستثماري(نمط االنفاق الحكومي 
الناتج المحلي االجمالي للعراق

نمط انتشار مرض سرطان البنكریاس في المحافظات
العراقیة

نموذج اقلیمي لتوزیع الجامعات في العراق
نموذج توزیع ریاض االطفال في مدینة بغداد من الناحیة

االقتصادیة واالجتماعیة
نموذج دالة التحویل العشوائي ثالثي المتغیرات ومدخالت

مستقلة مع تطبیق عملي
نموذج مقترح نظام التامین الصحي في العراق

تصمیم:نموذج نضج ادارة المشروع ادارة المشروع 
وحوسبة وتطبیق

نوع االزمة والمعرفة واثرھما في تحدید استراتیجیات ادارة
االزمات المسقبلیة

ھیكل العمالة وسیاسة االستخدام في العراق
ھیكل تمویل المنشاة باطار نظریتي االلتقاط ودورة حیاة

المنشأة
ھیكلیة التمویل في المنشات االقتصادیة دراسة تطبیقیة في

منشات القطاع الصناعي العام
واقع اجراءات الرقابة المخزنیة للحد من التسرب الدوائي

واقع االدارة بالقیم التنظیمیة على وفق مراحل نظریة
االنتشار

واقع االستثمار الزراعي في العراق في ضوء تطور ھیكل
الطلب المحلي على المحاصیل الزراعیة

واقع االستثمار الزراعي في ظل متطلبات انضمام العراق الى
منظمة التجارة العالمیة

واقع التبادل التجاري بین االقطار العربیة ودورھا العمل
االقتصادي العربي المشترك ف

واقع التعاقب الوظیفي في محافظة بغداد
واقع التعلیم المھني الثانوي ومتطلبات سوق العمل في

عنوان االطروحة
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2018
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2012
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2019
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2012

2012

2011
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1984
2019

2017

1984

1979
1985
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2019

سنة النشر

عبد الناصر قادر رضا

رسول عیسى مھدي عبد

بشرى نصیف جاسم

حسین مظلوم عباس السلماوي

مھدي عبد االمیر االنباري

عبد الملك مروان عبد الملك

نجاح محسن فرحان الموسوي
اراس حسین محمود

بشرى علي وھیب العطار

محمد ھاشم محمود الموسوي

جونس میشائیل رزكین

خالد شكر محمود حسن السامرائي

محمد محسن خنجر
عامر شبل زیا بولص

مھند علي حسین المنعم

وداد علي صغیر المنشداوي
ستار خلیل حسین

احمد حسین الھیتي
ھارون محمد صالح طھ البرزنجي

عبداهللا صادق عبداهللا

قتیبة ناجي عباس

عباس خضیر عباس الجنابي

خالد ابراھیم محمد
مصباح محمد الخیرو

خالد یاسین كاظم القیسي
انتظار طاھر حسین بریج

المؤلف
العراق

واقع التعلیم واثر تسرب الطلبة على التنمیة البشریة في
٢٠٠١-٢٠١١العراق للمدة 

واقع التمویل الصغیر ودوره في تنمیة المشاریع الصغیرة
٢٠٠٣والمتوسطة في العراق بعد 

واقع الخصوبة في العراق باالعتماد على خارطة الفقر
٢٠١٣ووفیات االمھات لسنة 

واقع العالقة بین مؤسسات التعلیم السیاحي وسوق العمل
السیاحي في العراق

واقع القطاع الزراعي في ظل التحوالت االقتصادیة في
العراق

واقع المشاریع في محافظة االنبار في ظل عجز الموازنة
العامة للدولة

٢٠١٠-٢٠١٥واقع الموازنة االستثماریة في العراق للمدة 
واقع انتاج للتبغ في العراق  و اثاره االقتصادیة

واقع توزیع وتطویر القوى العاملةفي دول مجلس التعاون
العربي

واقع راس المال البشري في القطاع الصحي انموذج اطباء
التخدیر في المستشفیات الحكومیة العراقیة

واقع عملیة الخزن والتوزیع في المنشاة العامة للمخازن
العراقیة وسبل تطویرھا

واقع واستراتیجیات تطویر االدارة المحلیة في مجلس
محافظة صالح الدین

واقع وافاق التكامل الزراعي العربي في مجال الحبوب
واقع وافاق الصناعات الكیمیاویة في العراق مع اشارة

خاصة للشركة العامة لصناعة البطاریات
واقع وافاق القطاع الصناعي الخاص ودوره في اعادة ھیكلة

القوى العاملة في العراق
واقع وافاق انتاج وتسویق التمور في العراق

١٩٦٤واقع وافاق تطور صناعة الطابوق في العراق  -
1979

واقع وافاق تطویر المصادر البدیلة للنفط الخام
واقع وامكانات تطویر التعاون النقدي بین االقطار العربیة

واقع وامكانیة االرتقاء بالمشاریع االستثماریة لھیئة استثمار
االنبار

واقع وفرص االستثمار في االدارات المحایة دراسة حالة في
مجلس محافظة بغداد

واقع ومعوقات النمو في القطاعات السلعیة في العراق مع
اشلرة خاصة للقطاع الزراعي وا

وثائق تامین واخطار محطات تولید الطاقة الكھربائیة
وجھات نظر القیادات االدرایة حول عمل المراة ومعوقات

مساھمتھا في التنمیة
وحدة الموازنة العامة للدولة في العراق

وسائل ترسیخ اخالقیات المھنة لموظفي المكاتب ودورھا في
تعزیز ھیبة المنظمة

عنوان االطروحة



االطاریح

دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة
دار كنوز المعرفة العلمیة

دار كنوز المعرفة العلمیة
جامعة بغداد  

دار النشر
1981
1986

1979
1978
1986

1979
1979
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1983

1989
2007

سنة النشر
سمیرة انور عبداهللا الجعفري

غدیر ادور رزوق عیسى

اراس محمد سعید ابراھیم
ولید عبد الستار عزیز

منال جبار سرور

موفق احمد حسین
موفق احمد حسین

اراس محمد سعید ابراھیم
صباح محمد علي الشنداح

احمد عبد اهللا جرجیس العبد الواحد
اومید محمد ممند میرودلي

المؤلف
وسائل منع وتقلیل الخسائر في تامین السیارات

وسائل وسبل ترشید االستھالك واثره في التنمیة االقتصادیة
في العراق

وضع النظام المحاسبي الموحد لمصلحة اسالة الماء
وضع نظام التكالیف لمعمل التصلیح االلي

وضع نظام للكلفة المعیاریة في احد معامل المنشاة العامة
للغزل والنسیج

وضع نظام محاسبي موحد للغرف التجاریة
وضع نظام محاسبي موحد للغرف التجاریة العراقیة

وضع نظام محاسبي ومخزني
وضع نظام مخزني في مدیریة التجھیزات والمستلزمات

الطبیة العامة
وظائف الخزائن في المحافظات

وظیفة االبالغ المالي للمحاسبة في اطار القوائم المالیة
المرحلیة دراسة تطبیقیة في شركو اسیا سیل للتصال

عنوان االطروحة


