
 كتب االحصاء& &

 

 سنة النشر أسم المؤلف اسم الكتاب ت
عدد 
 النسخ

 1 2112 د. جبار عبد مضعي مقدمة في نظرية االحتماالت 1

2 
الرياضيات وتطبيقاتها في العلوم 

 االدارية واالجتماعية
 1 2112 برناردكولن -هواردانتون

 1 1991 م.م.د.فارس مسل الغداري العمليات التصادفية 3

 1 1921 د.وليد عبد الحميد نوري االحصاء الرياضي 4

 1 2119 ستيفن شاد رياضيات التمويل واالستثمار 5

6 
التحليل االحصائي في الجغرافية 

 والعلوم االجتماعية
 1 2111 أ.د. نعمان شحادة

7 
االسلوب الكمي في تخطيط 

 المشروعات
 1 2112 د. محمد عبد الفتاح الصرفي

 1 2112 احمد محمد الحمادي 6.0فيجول بيسك 2

9 
االحصاء في العلوم االدارية والمالية 

 1)احصاء(
 1 2111 د. ثائر فيصل شاهر

 1 2111 د.الحسن بن عبدهللا باشيون بحوث العمليات 11

 البرمجة بلغة ماتالب 11
د. سعد عبد العزيز عبدالرحمن 

 العاني
2112 1 

 صنع القراروتطبيقاتها 12
حسين أ.د. ضوية سلمان 
 الجنابي

2112 3 

 2 2111 أ.د. هالل عبود البياتي قاموس االحصاء 13

 2 2112 أ.د. عبدهللا فالح المنيزل االحصاء االستداللي 14

15 
الرياضيات في التعامل مع االرقام 

 والخطوط المستقيمة
 1 2111 محمد عوض الطراونة

16 
دليل التحليل االحصائي باستخدام 

spss 
 1 2111 صبحي ابو صالحأ.د. محمد 



17 
اساسيات قواعد البيانات نظري 

 وعملي
 1 2115 محمد نصر هللا –ياسر مطيع 

12 
مبادئ االحصاء لطلبة االدارة 

 واالقتصاد
 1 2111 د. ابراهيم محمد البطانية

 1 2116 د. سهيلة عبدهللا سعيد الرياضيات بين النظرية والتطبيق 19

 1 2111 الخالق عبد الجبارالنقيب د. عبد االحصاء الحياتي 21

21 
استخدام الطرق االحصائية في تصميم 

 البحث العلمي
 1 2111 أ.د.محمد عبدالعال النعيمي

 1 2111 د. نبيل جمعة صالح النجار االحصاء في التربية والعلوم األنسانية 22

 تحليل البيانات المصنفة وتطبيقاتها 23
أ.د.ضوية سلمان حسين 

 وتطبيقاتها
2112 3 

 1 2115 د. دالل القاضي االحصاء لألداريين واالقتصاديين 24

 1 1925 جو.إ.فرايند مبادئ االحصاء الحديث 25

 1 2117 محمد جبير المغربي االحصاء الوصفي 26

 1 2119 د. صباح جمعة عقل التحليل االحصائي واالحتماالت 27

22 
انجازات الوزارة )وزارة المالية 

 والطموح(الواقع 
 1 2112 وزارة المالية

 1 2119 حسين ياسين طعمة اساليب االحصاء التطبيقي 29

 1 2119 أ.د. محمد صبحي ابو صلح الطرق االحصائية 31

 1 2119 د. محمد محمود سليم صالح مبادئ التحليل االحصائي 31

32 
مبادئ االحصاء الالقتصاد والعلوم 

 األدارية
سهيل أحمد سمعان محمود 

 حسين الوادي
2111 1 

 1 2111 أ.محمد صبحي ابوصالح مبادئ االحصاء 33

 1 2117 خالد قاسم سمور STATISTICاالحصاء 34

35 

منهجية واساليب البحث العلمي 
وتحليل البيانات باستخدام البرنامج 

 spssاالحصائي 
 1 2112 د.دالل القاضي

36 
التحليل االحصائي في العلوم 

االجتماعية وتطبيقاتها باستخدام 
أ.د. البيومي عوض عوض 

 طاقية
 

2112 
1 



 spssبرنامج 

 1 2112 د.عبدالحسين زيني احصاء التجارة الداخلية والخارجية 37

32 
-AL)المورد الغريب المزدوج( 

MAWRID AL-QUAREEB 
 منير بعلبك

 روحي بعلبك 1د
2111 1 

39 
مبادئ االحصاء واالحتماالت 

 SPSSومعالجتها باستخدام برنامج 
د. محمد حسين محمد رشيد 

 القادري
2112 1 

 1 2112 د. حسن ياسين طعمة االحصاء االستداللي 41

41 
التحليل االحصائي للبيانات باستخدام 

 SPSSبرمجية 
 1 2111 سليم ابوزيد -محمد خير

 1 2117 محمد صبحي ابو صالحد.  الموجز في الطرق االحصائية 42

 2 2113 عبد الجبار خضر بخيت 1د1ا مقدمة في نماذج البرمجة الخطية 43

 2  عبد العزيز فهمي هيكل 1د طرق التحليل االحصائي 44

45 
موسوعة المصطلحات االقتصادية 

 واالحصائية
 2 1926 عبد العزيز فهمي هيكل 1د

 1 2115 ابراهيم  مقبليزن  1د مقدمة في بحوث العمليات 46

 2 1997 جاريث لويس 1د االحصاء 47

42 
مبادئ االحصاء لطلبة االدارة 

 واالقتصاد
 2 2111 ابراهيم محمد البطاينة 1د

 1 2112 شفيق احمد العتوم 1د1ا spssطرق االحصاء باستخدام  49

 1 2113 محمد صبحي ابو صالح 1د1ا مقدمة في االحصاء 51

 1 2112 مصطفى يوسف كافي 1د االدارة واالقتصاداالحصاء في  51

 1 2113 كامل فليفل 1د االحصاء 52

53 
التحليل االحصاء المتقدم للبيانات 

 spssباستخدام 
 1 2113 حمزة محمد دودين 1د

 1 2112 احمد اسماعيل المعاني 1د اساليب البحث العلمي واالحصاء 54

 1 2113 مراد الدعمهابراهيم  1د اساسيات في علم االحصاء 55

56 
دليل المبتدئين باستخدام التحليل 

 االحصائي
 1 2113 عباس نظير عبد الكريم 1د

 1 2111 هالل عبود البياتي 1د قاموس االحصاء 57

 1 2111 لحسن عبد هللا باشيوه 1د بحوث العمليات 52



 1 2111 انمار امين البراوري 1د1ا الرياضيات والبرمجية الخطية 59

 1 2111 زياد سليم رمضان 1د1ا مبادئ االحصاء 61

 1 2111 لحسن عبد هللا باشيوه 1د مقدمة في التحليل الرياضي 61

 1 2112 عبد المجيد حمزة الناصر 1د1ا المدخل في الفكر االحصائي 62

 1 2119 محمد صبحي ابو صالح 1د1ا الطرق االحصائية 63

 1 2111 الجبارعبد الخالق عبد  1د االحصاء الحياتي 64

65 
دليل التحليل االحصائي باستخدام 

spss 
 1 2111 محمد صبحي ابو صالح 1د1ا

 1 2113 مناضل الجواري 1د1ا مقدمة في الرياضيات المالية 66

 1 1993 منعم الموسوي 1د االساليب الكمية وبحوث العمليات 67

 1 2113 بو عظم كمال 1د االحصاء االستداللي 62

 1 2113 طه حسين الزبيدي 1د االحصاءمبادئ  69

 2 2111 عزام صبري 1ا االحصاء الرياضي 71

 1 2112 علي حسين علي 1د بحوث العمليات 71

 1 2111 صادق علي الجبوري 1د1ا الرياضيات واالقتصاد 72

 1 2112 عبد الحسين زيني 1د مبادئ االحصاء االقتصادي 73

 1 2113 حميد ناصر الفتال 1د االساليب االحصائية في االدارة 74

 1 2112 سمير سليم فاضل 1د تصميم التجارب والتحليل االحصائي 75

 1 1999 عمر عبد الجواد 1د مقدمة في الطرق االحصائية 76

 1 2112 عبد الحسين زيني 1د احصاء التجارة الداخلية والخارجية 77

 1 2111 حسين محمد الجنابي 1د االحدث في بحوث العمليات 72

79 
التحليل االحصائي للبيانات 

 spssباستخدام
 1 2111 محمد خير سليم ابو زيد 1د

21 
اساسيات في علم االحصاء مع 

 spssتطبيقات 
 1 2113 ابراهيم مراد الدعمه 1د

 1 2119 عادل احمد هدو 1د الرياضات لالقتصاد والعلوم االدارية 21

 1 2111 عبد هللا القضاةيحيى  الرياضيات )الحلقات والحقول( 22

 1الرياضيات المدرسية ج 23
 امجد عباس/مصباح جمعة

 زياد عبد الكريم / محمد خليل  
2111 1 



 2الرياضيات المدرسية ج 24
 امجد عباس/مصباح جمعة
 زياد عبد الكريم / محمد خليل

2111 1 

 

 

 كتب محاسبة

 أسم المؤلف أسم الكتاب ت
سنة 
 النشر

عدد 
 النسخ

1 
الزكاة في الوطن العربي  مؤسسات

 الجزء الثالث
 1 2111 د. بعلوج بولعيد

2 
مؤسسات الزكاة في الوطن العربي 

 الجزء الثاني
 1 2111 د.عماد سامي

3 
مؤسسات الزكاة في الوطن العربي 

 الجزء االول
أ.د. بن الحبيب عبد 

 الرزاق
 1 

 المحاسبة االدارية 4
د. نواف محمد عباس 

 الرماحي
2119 1 

 اجراءات التخزين 5
محمد حيدر صادق 

 محيالن
2112 1 

6 
حوكمة البنوك واثرها في االداء 

 والمخاطر
 1  أ.د. حاكم محسن الربيعي

 2 2117 محمود عبد الكريم أحمد الشامل في معامالت وعمليات 7

 2 2115 د. احمد حلمي جمعة المدخل الى التدقيق الحديث 2

 2 2111 مفلح محمد عقل وجهات نظر مصرفية الجزء االول 9

 2 2111 مفلح محمدعقل وجهات نظر مصرفية الجزء الثاني 11

11 
محاسبة التكاليف )قياس... تخطيط, 

 ورقابة(
د. ظالل عبد المحسن 

 الكار
2111 1 

12 
معايير المحاسبةواإلبالغ المالي الدولية 

 الجوانب النظرية
 1 2119 أ.د. محمد ابو نصار



 المتقدمة محاسبة التكاليف 13
أ.د. اسماعيل يحيى 

 التكريتي
2112 1 

 1 2112 د. خالد جمال الجعارات معايير التقارير المالية الدولية 14

 1  أ. رياض العبدهللا نظرية محاسبية)تعريب( 15

 النظم المحاسبية المتخصصة 16
فائزة ابراهيم محمود 

 الغبان
 1 

 2 2112  معايير المحاسبة الدولية في القطاع 17

 1 2113 لبنى هاشم نعمان العاني محاسبة التكاليف 12

19 
محاسبة التكاليف )مدخل اداري ( كتاب 

 اول
 1 2119 تشارلز هورنجرت

 أ.د.رشا حمادة (2محاسبة المنشأت المتخصصة ) 21
2112-
2111 

1 

 1 2111 أ.د.أحمد حلمي جمعة التدقيق الداخلي والحكومي 21

 1 2111 أ.د.أحمد حلمي جمعة المتقدمالتدقيق والتأكيد  22

 1 2111 أ.د. أحمد حلمي جمعة التدقيق ورقابة الجودة 23

 1 2111 د.أحمد محمد العدالي التحليل المالي للقوائم المالية 24

25 
مفاهيم حديثة في الرقابة المالية 

 والداخلية
 1 2111 د.خالد راغب الخطيب

 1 2112 د. طارق الحاج مبادئ التمويل 26

 3 2111 أ.د. جبرائيل كحالة مبادئ المحاسبة الجزء االول 27

 1 2115 د. خليل الدليمي مبادئ المحاسبة المالية الجزء 22

29 
التحديات التي تواجه منظمات االعمال 
 المعاصرة االزمة المالية الجزء الرابع

 2 2111 أ.د. كنجو كنجو

31 
االحوال  1مبادئ المحاسبة المالية ج
 العلمية والعملية

د. عبد الناصر محمد سيد 
 درويش

2111 1 

 1 2111 د. رأفت سالمة محمود المحاسبة الحكومية 31

32 
اصدارات المعايير الدولية لممارسة 

 االعمال التدقيق
 1 2112 االتحاد الدولي للمحاسبين

 1 2119 تشارلز هورتجرن 2محاسبة التكاليف مدخل أداري كتاب 33



34 
اصدارات المعايير الدولية لممارسة 

 1اعمال التدقيق ج
 1 2112 االتحاد الدولي للمحاسبين

35 
التحديات التي تواجه منظمات االعمال 

 3المعاصرةج
 2 2111 أ.د. محمود الصميدعي

36 
التحديات التي تواجه منظمات االعمال 

 1المعاصرة ج
 2 2111 أ.د. محمد الفريوتي

37 
تواجه منظمات االعمال التحديات التي 

 2المعاصرة ج
 2 2111 أ.د.موسى اللوزي

 3 2111 د. خليل عواد ابو حشيش المحاسبة الضريبية 32

39 
مبادئ المحاسبة المالية من االلف الى 

 الياء
 5 2111 د. فيصل محمود الشوادرة

 1 2111 د. حسين أحمد دحدوح 2المحاسبة المتقدمة ج 41

41 
متخصصة مدخل  انظمة محاسبة مالية
 النظم

 1 2111 د. رضوان حلوة حنان

 1 2111 عاطف االخرس محاسبة المنشأة الخاصة 42

43 
تدقيق الحسابات في ضوء المعايير 

 الدولية
د. علي عبد القادر 

 الذنيبات
2119 1 

 1 2116 د. رضوان محمد العتاتي 2مبادئ المحاسبة وتطبيقاتها ج 44

 1 2111 د.طالل عبد الحسن الكار تخطيطمحاسبة التكاليف قياس  45

 1 1997 د. وائل عودة العكنة محاسبة الشركات اشخاص واموال 46

 المحاسبة االدارية قضايا معاصرة 47
أ.د. اسماعيل يحيى 

 التكريتي
2111 1 

42 
المحاسبة االدارية لتخصص نظم 

 المعلومات المحاسبية
 2 2117 أ.فيصل جميل السعادة

 1 2112 أ.د. محمد ابو نصار تكاليفمحاسبة  49

 1 2119 د. رضوان حلوة حنان المحاسبة المالية الخاصة 51

 1 2112 ياسر صالح الفريجات المحاسبة في علم الضرائب 51

 2 2119 د. خليل محمود الرفاعي 1اساسيات المحاسبة المالية ج 52

 1 2111 أ.د. احمد محمد ابو شماله دراسات المحاسبة المالية 53



 1 ---- لؤي محمد وديان (2محاسبة التكاليف المعيارية تكاليف ) 54

 1 2116 د.خليل الدليمي 2مبادئ المحاسبة المالية ج 55

 1 2117 د.ياسر صادق مطيع نظم المعلومات المحاسبية 56

 1 2117 د.حسين القاضي المحاسبة المالية المتقدمة 57

 1 2111 د.سامي محمد الوقاد أساسيات المحاسبة المتقدمة 52

 1 2111 أ.د.أحمد حلمي جمعة محاسبة الشركات 59

 1 2119 د.محمود جالل أحمد محاسبة المنشأة الخاصة 61

61 
دراسات في محاسبة المنشأة الخاصة 

 األقسام والفروع
 1 2111 د.حكمت أحمد الراوي

 مبادئ المحاسبة المالية 62
د.عبد الناصر محمد سيد 

 درويش
2111 1 

 1 2111 د.سامي محمد الوقاد المحاسبة المتوسطة 63

 1 2111 أ.د.احمد حلمي جمعة الريادة في المحاسبة والتدقيق 64

 1 2111 د.عبد الناصر محمد سيد  مبادئ المحاسبة المالية 62

 1 2111 د.سامي محمد الوقاد المحاسبة المتوسطة 63

 1 2111 أ.د.احمد حلمي جمعة الريادة في المحاسبة والتدقيق 64

 1 2111 عليان الشريف 1مبادئ المحاسبة المالية ج 65

 نظم المعلومات المحاسبية 66
د.حسام عبد هللا أبونضرة 

 حسن سمير عشيش
2112 1 

67 
تطبيقات محاسبية)بأستخدام الجداول 

 األلكترونية (
 1 2111 د.محمود عمر الطبري

 1 2112 ارينتز الفين المراجعة مدخل متكامل 62

 3 2111 أ.د.أحمد حلمي جمعة محاسبة التكاليف المتقدمة 69

 1 2111 د.محمود ابو نصار محاسبة الضرائب 71

71 
المحاسبة األدارية التخطيط والرقابة 

 وضع القرار
 1 2111 أ.د. أحمد حلمي جمعة

 1 2111 د.زياد عبد الحليم الذيبة نظم المعلومات في الرقابة والتدقيق 72



 1 2111 د.سالم محمد عبود مفاهيم واساليب الرقابة والتدقيق البيئي 73

 1 2111 أ.د. أحمد حلمي جمعة التدقيق الداخلي والحكومي 74

 1 2111 د. رأفت سالمة محمود علم تدقيق الحسابات العملي 75

 1 2111 أ.د. أحمد حلمي جمعة التدقيق والتأكيد المتقدم 76

 1 2112 أ.د. أحمد حلمي جمعة عقود األنشاءمحاسبة  77

72 
التدقيق الخارجي منهج علمي نظرياً 

 وتطبيقياً 
 1 2111 د. أيآد رشيد القريشي

79 
 -Eالقاموس الدولي المحاسبة والتدقيق 

 عربي
 1 2111 أ.د. أحمد حلمي جمعة

 1 2111 أ.د. عبد الناصر أبراهيم المحاسبة المتوسطة 21

 1 2111 د.رأفت سالمة محمود الحسابات )النظري(علم تدقيق  21

 1 2111 د.رأفت سالمة محمود المحاسبة الحكومية 22

23 
التدقيق والتأكيد وفقاً للمعايير الدولية 

 للتدقيق
 1 2112 أ.د. أحمد حلمي جمعة

 1 2111 د. سامي محمد الوقاد نظرية المحاسبة 24

 1 2111 محمود الرمحيد.نضال  نظم المعلومات المحاسبية 25

 1 2111 د.محمد عبد الفتاح نظام التكاليف الصناعية 26

 1 2117 أ.د. مؤيد محمد الفضل المحاسبة االدارية 27

 1اسس مبادئ المحاسبة المالية ج 22
أ.د.أسماعيل يحيى 

د. عبد  –التكريتي 
 الوهاب حبش

2111 
1 
 

 2اسس ومبادئ المحاسبة المالية ج 29
أ.د. أسماعيل يحيى 

د. عبد  –التكريتي 
 الوهاب حبش الطعمة

2111 1 

 1 2112 د. زياد عبد الحليم الذينة تطبيقات المحاسبة على الحاسوب 91

 محاسبة التكاليف في المنشأت الصناعة 91
أ.د. أسماعيل يحيى 

 التكريتي
2111 1 

 2 2111 جمعةأ.د. احمد حلمي  المحاسبة االدارية التخطيط والرقابة 92



93 
االسس العلمية والعملية في المحاسبة 

 الحكومية
 2 2111 أ.د.بشير عبد العظيم البنا

 2 2112 د. أكرم حداد النقود والمصارف مدخل تحليلي ونظري 94

95 
تطبيقات محاسبية ومالية باستخدام 

 الحاسوب 
 2 2111 نضال محمود الرمحي  1د

 2 1922 محمد سمير الصبان 1د دراسات في االنظمة المحاسبية الخاصة  96

 2 1921 محمد شوقي بشادي 1د المحاسبة المالية  97

 2 1925 خيرت ضيف 1د في تطور الفكر المحاسبي 92

 2 2111 رأفت سالمة محمود 1د المحاسبة الحكومية 99

 1 2111 سامي محمد الوقاد 1د نظرية المحاسبة 111

 1 2112 اسامة رشيد سلمان 1د النظام المحاسبي في الوحدات الحكومية 111
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2113 1 



 

 

 االخرىالكتب 
 

 اسم المؤلف اسم الكتاب ت
سنة 
 النشر

 عددالنسخ

 1 2116 بنيا مين يوخنا دانيال المغريات السياحية 1

2 
العامل اللفظي الجار في ضوء متن 
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 االزمة المالية العالمية
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 (2القرن الحادي والعشرين )جمطلع 
 1 2119 شاكر البلداوي 1د

65 
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 1 2111 فرانك جي ليتشزينوجون العولمة طوفان ام االنقاذ 71

72 
واثرها في فساد المعامالت الجارية 
 مركز االقتصاد

السيدة عبد المنعم عبده  1د
 البرعمي

2112 1 

 1 2117 عبد العزيز الدوري1د مقدمة في التاريخ االقتصادي العربي 73

74 
دراسات الجدول االقتصادية وتقييم 

 المشروعات 
 1 2114 هوشيار معروف  1د1ا

75 
وظائف السياسة االقتصادية العامة في 

 االسالمياالقتصاد 
 1 2112 غازي عناية 1د1ا

 1 2119 حميد الطائي 1د1ا تسويق الخدمات 76

77 
االتجاهات الحديثة في التحليل المالي 

 االئتماني
 1 2116 محمد مطر 1د1ا

 1 1922 ناظم محمد نوري الشمري 1د النقود والمصارف  72

 علم اقتصاد التنمية 79
محمد صالح تركي  1د1ا

 القريشي
2111 1 

 2 2119 محمد صالح القريشي 1د1ااقتصاديات النقود والبنوك  21



 والمؤسسات المالية

21 
النظرية  –االقتصاد الدولي 

 والتطبيقات
 1 2111 هجير عدنان زكي 1د1ا

 1 2111 كمال رزيق 1د سياسات ادارة االزمة المالية العالمية 22

 1 2117 محمد طاقة  1د1ا اقتصاديات المالية العامة 23

 1 2119 محمد العريان عندما تتصادم االسواق 24

25 
المالية العامة والقانون المالي 

 1والضريبي ج
 2 2119 عادل العلي 1د1ا

 2 2119 ماجد سليمان 1ا دليل الترجمة االقتصادية والمالية 26

 1 2111 منير اسماعيل ابو شاور 1د مقدمة في االقتصاد الزراعي 27

 1 2117 يوسف احمد ابو فارة 1د االلكترونيالتسويق  22

29 
الرياضيات في العلوم المالية واالدارية 

 واالقتصادية
 1 2111 ثائر فيصل شاهر 1د

 3 2111 اسعد عبد المجيد 1د1ا العولمة وابعادها االقتصادية   91

 1 2111 جمال صبيحات العبادي 1د االقتصاد الهندسي 91

 1 2112 خالد احمد سليمان شبكة 1د التضخم واثره الدين  92

 1 2117 محمد الفياض 1د بحوث العمليات 93

94 
الرياضيات لالقتصاد والعلوم االدارية 

 المالية 
 1 2111 حسن ياسين طعمه 1د

95 
التنوع الحيوي والتنمية المستدامة 

 والغذاء
 1 2111 محمود االشرم 1د

 1 2114 ماهر كنج شكري 1د المالية الدولية  96

 1 2113 عبد الرزاق بني هاني مبادئ االقتصاد الجزئي 97

 1 2117 ايمان عطيه ناصف 1د مبادئ االقتصاد الجزئي  92

99 
االزمة المالية العالمية ومستقبل 

 اقتصاديات الحياة
 1 2111 سالم محمد عبود  1د

111 
التحليل االئتماني ودوره في ترشيد 

في عمليات االقرار والتوسع النقدي 
 البنوك

 1 2111 حسن سمير عشيش

 1 2119 حسين علي بخيت 1د1ا االقتصاد القياسي 111

112 
اداره الموارد البشرية مدخل 

 استراتيجي متكامل
 1 2116 يوسف جحيم الطائي 1د

 1 1922 توفيق سعيد بيضون 1د االقتصاد السياسي الحديث 113

 1 2115 هوشيار معروف  1د دراسات التنمية االقتصادية  114



 4 2111 فياض الجواري 1د االقتصاد الرياضي 115

 1 2111 محمود حسين الوادي 1د دراسات الجدول االقتصادية والمالية 116

 1 1921 عبد القادر يوسف الجبوري 1د تاريخ االقتصادي 117

 1 2119 كامل عالوي كاظم 1د1ا مبادئ علم االقتصاد 112

119 
المالية العامة في الفقه الموارد 

 االقتصادي االسالمي
 1 2114 موفق محمد عبده 1د

 1 2111 بينيامين يوحنا دانيال المنتجات الحرفية السياحية 111

 1 2117 محمد الطائي 1د1ا صيانة وادامة نظم المعلومات االدارية  111

 1 ---- منير اسماعيل ابو شاور 1د دراسات في الجغرافية الديموقراطية 112

 1 2119 شقيري نوري موسى 1د الرياضيات المالية  113

114 
نظرية اتخاذ القرارات اسلوب كمي 

 تحليلي
 1 2111 حسن ياسين طعمه  1د

 1 2112 شاهين عكاب سالم الصيرفة )بحوث وتطبيقات ( 115

 1 2111 طارق الحاج 1د االقتصاد االداري  116

 1 2112 الشمري هاشم 1د1ا االقتصاد المعرفي  117

 1 2111 مورد خاي كرياتين االقتصاد الدولي مدخل سياسات  112

 1 2112 كريج ديبكن 1د االقتصاد الجزئي 119

121 
معالم المنهج الفقهي المالي 

 واالقتصادي
 1 2112 محمد السانوسي محمد  1د

 1 1991 كريم مهدي الحسناوي 1د مبادئ علم االقتصاد  121

 1 2111 رضا عبد السالم  1د ازمة مالية ام ازمة رأسمالية  122

 1 1929 محمد محمود النصر  1د مبادئ االقتصاد الجزئي 123

124 
االستثمار االجنبي المعوقات الضمانات 

 القانونية
 1 2116 دريد محمود السامرائي  1د

125 
محددات االستثمار االجنبي المباشر 

 في عصر العولمة
 1 2111 السالم رضا عبد 1د

 1 2112 ايمان عطيه ناصف 1د النظرية االقتصادية الكلية 126

 1 2117 ايمان عطيه ناصف 1د مبادئ االقتصاد الكلي  127

 1 2111 مهدي صالح دواي  1د قبل مغادرة المستقبل  122

 3 2117 محمود الوادي 1د االساس في علم االقتصاد  129

 1 2112 بزياوماريك هو  عصر راس المال 131

 1 2111 حسين حريم  1د1ا مهارات االتصال في عالم االقتصاد  131

 مبادئ االقتصاد الجزئي  132
 ابراهيم سليمان قطن 1د

 علي محمد خليل  1د
2114 1 



133 
الجديد في اساليب الكمية وبحوث 

 العمليات
 1 2117 سهيلة عبد هللا سعيد  1د

 1 2111 حسين محمود الجنابي 1د االحداث في بحوث العمليات 134

 الرياضيات وتطبيقاتها 135
 محمود مهدي البياتي 1د

 دالل القاضي 1د
2116 1 

136 
الرياضيات في العلوم المالية واالدارية 

 واالقتصادية 
 ثائر فيصل شاهر  1د
 سامر محمد عكور  1ا

2111 1 

 1 2113 فارس ناصيف البشيري 1د مبادئ المالية  137

132 
النقود والبنوك والمتغيرات االقتصادية 

 المعاصرة
 1 2113 طاهر فاضل البياتي  1د1ا

 2 2111 بسام الحجار 1د علم االقتصاد والتحليل االقتصادي 139

 2 2119 بسام الحجار 1د االقتصاد النقدي والمصرفي 141

 2 1929 برنييه  1د اصول االقتصاد الكلي 141

142 
االقتصادية  اساسيات دراسة الجدوى

 وتقييم المشروعات
 2 2112 فليح حسن خلف 1د

 2 --- عبد العزيز فهمي 1د مدخل الى االقتصاد االسالمي 143

144 
نظرة اقتصادية بمشكلة الغذاء في 

 العراق
 2 2112 عبد الغفور ابراهيم احمد  1د

145 
دراسات الجدوى االقتصادية 

 واالجتماعية
 2 2119 محمد دياب 1د

 2 2113 رحمن حسن الموسوي 1د1ا االقتصاد الزراعي 146

 2 2115 صالح مفتاح 1د النقود والسياسة النقدية  147

 2 2111 حسام الدين جاد الرب1د معجم مصطلحات التنمية البشرية 142

 2 2112 علي معطي 1د تاريخ النقود العربية واالسالمية 149

 2 2113 علي معطي 1د تاريخ العرب االقتصادي قبل االسالم 151

 1 2112 نبيل جواد  1د المائة كلمة في االقتصاد 151

 1 2112 عامر يوسف العتوم 1د التوازن الكلي في االقتصاد االسالمي 152

 1 2112 فليح حسن خلف 1د اقتصاديات العالم االسالمي 153

 1 1926 كامل بكري 1د الموارد واقتصادياتها 154

 1 1994 توفيق سعيد بيضون 1د السياسي الحديثاالقتصاد  155

 1 1974 كاظم حبيب  1د دراسات في التخطيط االقتصادي  156

 االقتصاد االسالمي 157
نجاح عبد العليم عبد  1د

 الوهاب
2111 1 

 1 2119 حسن عبد هللا بدر  1د اقتصاديات القرن الحادي والعشرين  152



 2 2111 محمد عبد ه حافظ 1د1ا العاملةالرؤية التخطيطية للقوى  159

 2 2115 عبد العزيز محمود  1د مشكلة الغذاء في العالم االسالمي 161

 2 2112 بيتر بيت كي 1د طريقة التفكير االقتصادية  161

 2 2111 بدري يونس 1د العولمة لقضايا االقتصاد السياسي 162

 2 2111 جون هوكنز 1د اقتصاد االبداع  163

 2 2116 كينيشي اوهمي 1د االقتصاد العالمي 164

 2 2116 وليد اسماعيل السيفو 1د1ا مشاكل االقتصاد القياسي التحليلي  165

 2 2116 صدري زاير السعدي  1د التجربة االقتصادية في العراق الحديث 166

 1 2111 لوريتا نابليون  1د االقتصاد العالمي الخفي 167

 2 2119 بديع جميل قدو 1د1ا التسويق الدولي  162

 2 2111 حسام علي داود 1د مبادئ االقتصاد الكلي  169

 2 2111 حاتم محمد حسني 1د استراتيجيات التخطيط المالي 171

 2 -- عمرو محي الدين 1د تنمية والتخطيط االقتصادي 171

172 
مستقبل االقتصاد العربي بين النفط 

 واالستثمار
 2 2112 خالد الوزني 1د

 2 1995 عمرو محي الدين 1د التخطيط االقتصادي 173

 2 2112 محمد عزت غزالن 1د اقتصاديات النقود والمصارف 174

 2 2117 محمد طاقة  1د1ا اقتصاديات المالية العامة  175

 2 1992 عبد االمير شمس الدين 1د تحليل االزمات االقتصادية 176

177 
والفائدة النظرية العامة للتشغيل 

 والنقود
 2 2111 جون مايناردكينز 1د

 2 --- اسماعيل محمد هاشم 1د مبادئ االقتصاد التحليلي 172

 2 1926 عبد العزيز فهمي هيكل 1د اساليب التحليل االقتصادي 179

 2 2112 فريدريك تلون 1د مدخل الى االقتصاد الجزئي  121

121 
االحتياطات الدولية واالزمة 

 في الدول النامية االقتصادية
 1 1994 رمزي زكي 1د

 1 2111 فريدريك 1د نظرة جديدة الى النمو االقتصادي 122

 1 2112 سوزان مبارك 1د الفساد واالقتصاد العالمي  123

 2 2117 طالل محمد نور عطار  1د منظمة التجارة العالمية 124

 2 2116 اسماعيل السيفووليد  1د1ا اساسيات االقتصاد القياسي التحليلي 125

 2 2119 غري غوري كالرك 1د االقتصاد العالمي 126

 2 2111 جمال اصبيحات 1د االقتصاد الهندسي  127

 2 2111 رفعت صدقي النمر 1د في المصارف واالقتصاد  122

 2 2111 مفيد ذنون يونس 1د اقتصاديات السكان  129



 2 2112 عثمان ابو حرب 1د االقتصاد الدولي 191

 2 2111 فالح ابو عامرية 1د الخصخصة وتأثيراتها االقتصادية 191

 2 2111 محمد اشتيه  1د االقتصاد لغير االقتصاديين  192

 2 2111 محمد نائف محمود  1د االقتصاد المعرفي  193

 2 2113 مصطفى يوسف كافي 1د االزمة المالية االقتصادية العالمية 194

 3 2111 احمد عارف العساف  1د التخطيط والتنمية االقتصادية  195

 1 2113 علي عبد الفتاح 1د االقتصاد الدولي نظريات وسياسات  196

 1 2113 مصطفى يوسف كافي  1د االقتصاد المعرفي  197

 1 2112 حسن ياسين طعمه 1د االقتصاد الرياضي  192

 1 2113 الواديمحمود حسين  1د مبادئ علم االقتصاد  199

211 
االقتصاد القياسي بين النظرية 

 والتطبيق
 1 2113 حسام علي داود 1د

 1 2113 محمود حسين الوادي 1د االقتصاد الكلي 211

 1 2113 شقيري نوري موسى 1د دراسة الجدوى االقتصادية 212

 1 2113 نعيم نمر داود 1د دراسة الجدوى االقتصادية  213

 1 2113 حمدي بن محمد  1د توازن الموازنة العامة  214

 1 2111 محمد صالح تركي  1د1ا مقدمة في علم اقتصاد البيئة  215

 1 2111 محمد صالح تركي 1د1ا علم اقتصاد التنمية  216

 1 2113 محمود حسين الوادي 1د1ا االقتصاد الجزئي  217

 1 2111 احمد يوسف دودين 1د اساسيات التنمية االدارية واالقتصادية  212

 1 2113 فتحي احمد ذياب 1د اقتصاديات المالية العامة  219

 1 2111 عثمان ابو حرب 1د االقتصاد الدولي 211

 1 2111 فهمي محمود شكري 1د المعجم التجاري واالقتصادي 211

 1 2114 مصطفى يوسف كافي 1د 2الحسابات االقتصادية القومية ج 212

 1 2113 جعفر حسن جاسم 1د في االقتصاد الرقمي مقدمة 213

 1 2114 مصطفى يوسف كافي 1د 1الحسابات االقتصادية القومية ج 214

 1 2112 اسماعيل محمد بن قانه  1د اقتصاد التنمية  215

 1 2112 عرفات ابراهيم فياض 1د االقتصاد السكاني  216

 1 2114 مجيد الكرخي 1د التحليل الكمي االقتصادي 217

 1 2112 ابو القاسم عمر الطبولي 1د اساسيات االقتصاد  212

 1 2112 عبد الحسن الحسيني 1د التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة  219

 1 1924 محمد عبد العزيز  1د مذكرات في التنمية والتخطيط  221

 1 2111 احمد سامر الدعبوسي 1د التنمية والسكان  221

 2 2114 علي الطراح 1د البشرية في المجتمعات النامية التنمية 222



 3 2111 انس عبد الباسط  1د التخطيط وتنمية القوى العاملة  223

224 
الشراكة بين المشاريع القطاعين 

 العامة والخاصة 
 1 2112 ليث عبد هللا القهيوي 1د

 1 2112 عز الدين فالح  1د التأمين مبادئه وانواعه 225

 1 2111 حسين شريف  1د تحديات القرن الحادي والعشرين  226

 1 2111 نداء محمد الصوص 1د التجارة الخارجية  227

222 
معجم المصطلحات التجارية 

 والمصرفية 
 1 2116 حسن النجفي 1د

 1 2111 محمد عبد الوهاب العزاوي 1د نظم التصنيع اليابانية  229

 1 2111 ابو ناصرعقاب احمد  1د نظرية التوزيع  231

 1 2113 محمد شاكر عصفور  1د اصول الموازنة العامة  231

 1 2112 شقيري نوري موسى  1د التمويل الدولي 232

 1 2115 ليستروثورو 1د مستقبل الرأسمالية  233

 1 2112 فاضل محمد العبيدي 1د البيئة االستثمارية  234

 1 2112 توفيق النجفيسالم  1د السياسات االقتصادية الكلية  235

 2 2111 جيم روجرز  مارد في الصين  236

 2 2115 اوديد شين كار العصر الصيني 237

 2 2112 مارك ليو نارد فيم تفكر الصين  232

 2 2119 سول 1دونالد ان  صنع في الصين  239

 2 2112 عمر ابراهيم العفاس 1د نظريات التكامل الدولي االقليمي 241

241 
التجارة واالستثمار والتنمية في 

 الشرق االوسط
---- 2114 2 

 2 1922 ابراهيم علي ابراهيم  1د الرياضة المالية  242

 2 2111 محمد سليم وهبه  1د المصارف االسالمية  243

 2 2113 بدر احمد جراح قضايا معاصرة في العولمة 244

 2 2113 محمد محفوظ  العولمة وتحوالت العالم  245

 2 2111 رمزي زكي 1د المحنة االسيوية  246

 2 1926 عادل حسن  1د مشاكل االنتاج الصناعي 247

 2 2119 زياد ابة الفحم  دور المشاريع الصغيرة  242

 2 2112 ناجي جمال 1د مبادئ االستثمار في اسواق التمويل 249

 2 2114 عبد القادر رزيق الحوار بين الشمال والجنوب 251

 2 2111 مجيد مسعود 1د دليل المصطلحات التنموية  251

 2 2111 باسكال بوريس  الجامعة والبحث العلمي 252

 2 2111 اسماعيل محمد الزيود 1ددور المشروعات االنمائية الصغيرة  253



 في التنمية الريفية 

 2 2111 حاتم محمد حسني دراسات الجدوى والموازنات  254

 2 2111 روبرت شيلي درايك سبع تجارب قد تحول وجه العالم  255

 2 2112 ديتمارروذرموند الهند نهضة امالق اسيوي  256

 2 2114 عبد الرؤف جابر  1د الرقابة المالية والمراقب المالي  257

 2 -- عبد المنعم فوزي 1د المالية العامة والسياسة المالية  252

 1 1995 عمر عبد هللا كامل التكامل االقتصادي العربي  259

 2 2113 فاطمة الزهراء خبازي النظام النقدي الدولي 261

261 
اثر الخصخصة على ادارة تطوير 

 المنتجات 
 2 2113 ابراهيم عواد المشاغبة  1د

 1 2117 خالد محمد بني حمدان  1د االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي 262

 1 2113 طاهر فاضل البياتي 1د1ا النقود والبنوك  263

 1 2113 خالد حمادي حمدون 1د الخصخصة  264

 1 2113 فيصل احمد بو طيبة  العائد من االستثمار في التعليم  265

 1 2113 زكريا الدوري 1د البنوك المركزية والسياسات النقدية 266

 1 2111 مناضل الجواري  االقتصاد الرياضي  267

 1 2112 اسماعيل محمد دعيس 1د مقدمة في نظرية الثمن  262

 1 2119 حسين علي بخيت  1د1ا االقتصاد القياسي  269

 1 2111 حسن كريم حمزة  1د العولمة المالية والنمو االقتصادي 271

 1 2113 مجموعة باحثين االزمة المالية العالمية  271

 1 2113 الشبيري فارس ناصيف 1د (2مبادئ المالية ) 272

 1 2112 ثريا عبد الرحيم  1د1ا اقتصاد المعرفة  273

 1 2111 حسين بن سالم جابر  التضخم والكساد  274

 1 2111 بشير العالق  1د التمويل والمصارف  275

 1 2119 مدحت القريشي  1د1ا دراسات الجدوى االقتصادية  276

 1 2112 وودي لي سوي االقتصاد الصيني  277

 1 2111 باسم احمد المبيضين  1د التجارة االلكترونية  272

 1 2119 جمال داود سلمان  1د1ا اقتصاد المعرفة  279

 1 2113 محمد حمد القطاطشة 1د1ا النظام االقتصادي السياسي الدولي 221
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