
 الكتب المنهجية الموجودة في مكتبة مجالية التعليم /كلية أقتصاديات االعمال

 

 السنة الطبعة المؤلف اسم الكتاب ت
 2011 الثالثة الزبيدي +الفتالوي  مبادئ علم االقتصاد 1

 2001 الثالثة ك سلفاتوريدومن مبادئ االقتصاد 2

 2006 االولى ساميلسون (2+ج1علم االقتصاد )ج 3

 2007 الخامسة خليل الشماع مبادئ االدارة 4

 2011 االولى +المشهداني نذير الشمري احصاء المال واالعمال 5

 1989 االولى هرمز+ المشهداني االحصاء 6

 2002 4+  1 ثامر البكري ادارة التسويق 7
2011 

 2011 ثالثة زهيرالبشير+عبد الباقي البكري المدخل الدراسة القانون 8

 2000 ثانية الجليلي +زكو +الشاذلي المحاسبة 9

10 calculus liah 2005 ثانية 

 2009 ثانية رياض عزيز هادي انسان حقوق 11

 1983 اولى عربية دومنيك سلفاتور نظرية اقتصاديات الوحدة 12

 2008 اولى عربية صادق الشمري ادارة المصارف 13

 2001 اولى عربية محمد الحاوي ادارة مالية 14

 2001 اولى عبد الفتاح أمين+حسين فالح المحاسبة المتوسطة 15

 2009 خامسة محمد مطر االستثماراتادارة  16

 2006 خامسة ساميلسون علم االقتصاد النقود 17

 2006 خامسة ساميلسون علم االقتصاد الكلي 18

 2006 خامسة ساميلسون اقتصاديات النقود 19

 2006 خامسة عدنان كريم رياضيات مالية 20

 2001 خامسة جوارتني االقتصاد الجزئي 21

22 Basic mathmetic 2003 خامسة مايك زوزر 

 2008 االولى هجير عدنان االقتصاد الدولي 23

 2010 االولى هوشيار معروف االقتصادية دراسات الجدوى 24

 2006  جي ويلسون االقتصاد الجزئي 25

 2010 ثالثة أحمد عبد الرحمن ادارة االعمال الدولية 26

 2011 أولى العامريمحمد علي  ادارة محافظ االستثمار 27

 2011   االستثمار المصرفي وادارة المحفظه 28

 2009 الثاني مؤيد سعيد سالم اساسيات االدارة االستتراتيجية 29

 2012 أولى ثائر الغبان المحاسبة المصرفية 30

 1999 أولى مايكل ايد جمان االقتصاد الكلي النظرية والسياسة 31

 2010 أولى الشمرتيحامد  بحوث العمليات 32

 2007  اآلن  وارنج ادارة المخاطر 33

 2011  جعفر باقر الوائلي اقتصاديات االستثمار في االسواق المالية 34

35 Managerial eco   2003 

 2007  راشد سالمة الرياضيات المالية 36

_2007  محمد عبد الغني هالل مهارات أدارة االزمات 37
2008 
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_2007  محمد عبد الغني عالل التفاوضمهارات  38
2008 

 2011 الثالثة سالم محمد عبود محاسبة التكاليف النشاط المصرفي 39

 2011 أولى نذير الشمري/ دجلة العزاوي األقتصاد القياسي وتطبيقاته 40

 2011 أولى محمد سليمان مناهج البحث األقتصادي 41

 2012 أولى عثمان محمد غنيم قياسهاالتنيمة المستديمة فلسفتها وأدوات  42

 2013 أولى نذير الشمري/عصام حسين صناعة القرارت 43

تقييم اآلداء المصرفي اآلطار المفاهيمي  44
 والتطبيقي

 2013 أولى عمر علي الدوري

 1999 أولى كريمة الجوهر الرقابة المالية 45

 2009 العاشرة أحمد الرفاعي مبادئ االقتصاد الكلي 46

 2008 أولى سمير الخطيب ادارة الجودة الشاملة 47

 2011 أولى محمود حسين الوادي المعرفة واالدارة االلكترونية 48

 2012 أولى سعد شكور قراءات محاسبة ومراسالت تجارية 49

اآلحصاء طرائق وأساليب باستعمال  50
spss 

 2013 أولى نذير الشمري

 2000 اولى الرفيعيعلي كاظم  القانون التجاري 51

 2012 اولى علي فالح الزغبي أدارة االعمال اللوجستية 52

 2013 اولى ثائر الغبان المحاسبة في المنشأت المالية 53

اآلصول النظرية والعملية للمحاسبة  54
 الحكومية مع التطبيقات

 2001 اولى حسن عبد الكريم سلوم

 2014 اولى الشمري صادق اساسيات االدارة المالية 55

 2014 اولى د.نذير الشمري+ عصام حسين تحليل السالسل الزمنية 56

 2014 اولى نذير الشمري+ نغم حسين التطبيقات الرياضية في االدارة المالية 57

 1999 اولى د.جورج زرق االقتصاد التطبيقي في ادارة االعمال 58

59 Head  way john 2014 اولى 

 2013 ثالثة ثائر الغبان المتخصصةالنظم المحاسبية  60

 2016 اولى د.سعد علي العنزي مبادئ ادارة االعمال 61

 2013 اولى د.سعد جابر مشكور النظام المحاسبي الموحد 62

 2014 اولى د.طالل محمد علي محاسبة مالية متوسطة 63

 


