
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 الكتابعنوان  ت
 

 رقم التنصنيف اسم المؤلف

د.هجير عدنان زكي  االقتصاد الدولي 1
 امين

337/2010 

االقتصاد السياسي لالزمات االقتصادية في  2
 النسق الرأسمالي العالمي

 341/2011 د.صالح ياسر حسن

محمد صالح تركي  علم اقتصاد البيئة 3
 القريشي

333.7/2010 

 2007//331 محمد طاقة اقتصاديات العمل 4

 سيات علم االقتصاد الشامل الجزئيأسا 5
   والكلي

 330/2009 محمد طاقة

اقتصاديات النقود والبنوك والمؤسسات  6
 المالية

 332.1/2009 محمد صالح القريشي

محمد عزت ، محمد  اقتصاد الوحدي)النظرية والتطبيق( 7
 غزالن

330/2003 

 613.2 /2013 صباح المستوفي اقتصاديات الخدمات الصحية 8

وتطبيقاته في العلوم التربوية  األحصاء 9
 والتقنية

 310.7/2008 عبدالجبار توفيق البياتي

ألوسطية في ل( الطرق ا4اإلحصاء ) 10

 اإلحصاء

 310.1/2010 عدنان عمورة

 310/2007 محمد صحن ابو صالح مبادئ اإلحصاء 11

 341/2009 حكمت شبر  القانون الدولي العام )دراسة مقارنة( 12

 346.1/2009 اسامة العجوز واخرون القانون الدولي الخاص 13

 337.3/2007 سمير الشيخ علي االقتصاد السياسي للبلدان العربية النامية 14

/340.569 مصطفى مصباح  المدخل للعلوم القانونية  نظرية الحق 15

2002 

انونية على ضوء المدخل للعلوم الق 16
 اإلمارات العربية ةالتشريعات في دول

/340.569 سليمان الناصري

2009 

 332/2010 مؤيد عبدالرحمن الدوري إدارة االستثمار والمحافظ االستثمارية 17

/2008/ علي عباس إدارة الموارد البشرية الدولية 18

658.34 

إستراتيجي إدارة الموارد البشرية)مدخل  19
 متكامل(

 658.3/2008 مؤيد سعيد السالم
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 344/2007 اديب زيد عقيل علم االجتماع الجنائي والقانوني 20

 2008/332.6/ محمد مجد الدين باكير هاتمحافظ االستثمار إدارتها واستراتيجي 21

 658.04/2011 عبدالرزاق قاسم إدارة االستثمارات والمحافظ االستثمارية 22

 مشاركات استثمارية من اجل الرخاء 23
 

/1996/ جوردان ، د.لويس

658.044 

دولة مبادئ القانون اإلداري وتطبيقاته في  24
 اإلمارات العربية

/342.491 نواف كنعان

2008 

 327/1971 محمد طه بدوي مدخل إلى علم العالقات الدولية 25

التسوية القانونية الدولية لمنازعات الحدود  26
 دول شبه الجزيرة العربيةبين 

بن محمد
 سعيد،محمدكنعالن

/2007/

3341.2 

أسس الثقافة القانونية وأهميتها في عصر  27
 العولمة

 344/2008 محي محمد سعيد

 يغ القانونية في الدعاوي والعقودالص 28
 واألوراق التجارية والشركات

 342/2009 عصام زين العابدين

تحليلية ألحواله العراق القديم )دراسة  29
 واالجتماعية ( االقتصادية

 جماعة من علماء االثار
 االتحاد السوفيتي

958,3/1986 

/330,124 حازم البيالوي االقتصاد العربي في عصر العولمة 30

2009 

ناصر محمد عبدهللا   حقوق الملكية الفكرية  31
 سلطان

364,048/

2009 

 /342,9565 محمد علي الخالليه القانون اإلداري 32

2011 

 370.01/2008 رياض بدري  تخطيط التعليم واقتصاديات  33

 330.9/2009 زكريا مطلك واخرون إدارة التمكين واقتصاديات الثقة 34

االقتصاد اإلسالمي المفاهيم والمرتكزات  35
 األساسية 

قاسم محمد حمود 
 درويش

/2009/

330.02 

ياسين السيد طاهر  العراقيالعراقي في شرح قانون الجنسية  36
 الياسري

341.04/2010 

عبدالرحمن عدس  مقدمة في اإلحصاء التربوي 37
 واخرون

519.5/2008 

 331.1/2009 رشاد العصار النقود والبنوك 38

المحاسبة اإلدارية )التخطيط والرقابة وصنع  39
 القرار(

 657,45/2010/ احمد حلمي جمعة

والسياسات اإلدارية المحاسبة اإلدارية  40
 المعاصرة

 658,1511/2006 يوحنا عبد ال ادم

 332.1/2010 شفيري نوري موسى المؤسسات المالية المحلية والدولية 41

 2003/657.48/ رضوان حلوة حنان النموذج المحاسبي المعاصر 42



4 
 

الرياضيات في العلوم المالية واإلدارية  43
 واالقتصادية

 510/2009 ثائر فيصل شاهر

 658.15/2009 اسعد حميد العلي اإلدارة المالية األسس العلمية والتطبيقية 44

 657.45/2009 غسان فالح المطارنة تدقيق الحسابات المعاصر 45

 567/2009 عبدالرزاق محمد قاسم تحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية 46

 720.1/2010/ اليسيررنا اسماعيل  تاريخ العمارة بين القديم والحديث 47

/658,404 غالب جليل صويص أساسيات اإلدارة )المشاريع( 48

2010 

 -2008ببلوغرافيا الرسائل الجامعية لسنة  49

 القسم االول

وزارة الثقافة دار الكتب 
 والوثائق

/2010/

011.75 

 350/2009 ايمن عودة العاني اإلدارة المحلية  50

 658/2008 خضير كاظم حمود  مبادئ إدارة اإلعمال 51

استراتيجيات اإلدارة المعرفية في منظمات  52
 اإلعمال 

 2008/350/ حسين عجالن حسن

/342.541 هيئة النزاهه قانون هيئة النزاهة 53

2009 

 المحاسبية مبادئ المحاسبة المالية الدورة 54
 طبعة اولى/

 657.48/2009 رضوان حلوة

المستقبليات المشتقات المالية عقود  55
 الخيارات المبادالت

 332/2011 حاكم الربيعي واخرون

قاسم نايف علوان  إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات االيزو 56
 واخرون

389.63/2009 

 657.92/2004 خالد امين عبدهللا محاسبة الشركات األشخاص واألموال 57

-2006النتاج الفكري للمرأة العراقية  58

2007 

الثقافة دار الكتب وزارة 
 والوثائق

/016.301412

/2008 

 

 وزارة الثقافة دار الكتب  البيلوغرافية الوطنية العراقية 59
 والوثائق

/015.567/

2010 

 

األزمات المالية قديمها وحديثها أسبابها  60
 ونتائجها والدروس المستفادة 

محمد عبدالوهاب 
 العزاوي

332/2010 

 332/2009 عادل العلي والقانون المالي والضريبيالمالية العامة  61

 336/2009 خالد جمال مبادئ المحاسبة المالية الدورة المحاسبية 62

 657.3/2011 دريد كامل ال شبيب إدارة المحافظ االستثمارية 63

محاسبة التكاليف المتضررين التقليدي  64
 والحديث

/332.632 محمد العشماوي

2011 

 2008/657.4/ عماد يوسف الشيخ التكاليفمحاسبة  65
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 /657.42 طاهر محسن منصور اإلدارة اإلستراتيجية منظور منهجي متكامل 66

 658 مدحت القريشي تطور الفكر االقتصادي 67

 011.75/2007 وزارة الثقافة دار الكتب  2005بليوغرافيا الرسائل الجامعية ب 68

 658,1/2007 خضير كاظم حمود السلوك التنظيمي مفاهيم معاصرة  69

 303,34/2007 عبدهللا محمد عبدالرحمن علم االجتماع السياسي المنشاة التطورية 70

وزارة الثقافة دار الكتب  2003ببليوغرافيا الرسائل الجامعية  71
 والوثائق

/2003/

011.75 

 657 وليد ناجي الحيالي االتجاهات الحديثة في التحليل المالي  72

,48/2009 

اطلس العراق والمشرق العربي في العهد  73

 1914العثماني حتى عام 

 /2012 محمد محمود زوين

محمد صالح تركي  علم اقتصاد التنمية 74
 القريشي

338.9/2010 

 محاسبة الشركات أموال أشخاص 75
 
 
 

 657,92/2011 رضوان  حلوة

 Accessتعلم برنامج ادارة قواعد البيانات 76
2000 

 

 001.422/1993 زياد كمرجي

مفاهيم ومعماريات وبناء وتنفيذ مفاهيم  77
 البيانات

 285/2010 عالء حسين الحمامي

 658/2009 محمد الجالل المفاهيم الحديثة في علم اإلدارة 78

 332,1/2009 يوسف احمد ابو فارة إدارة األزمات مدخل متكامل 79

اإلنتاج في نظم التصنيع اليابانية ونظام  80
 الوقت المحدد

محمد عبدالوهاب 
 العزواي

338,0952/

2011 

 مركز االمارات للدراسات لوماتعالقيادة واإلدارة في عصر الم 81
 والبحوث االستراتيجية 

658/2001 

 332.6/2007 زياد رمضان مبادئ االستثمار المالي والحقيقي 82

اإلدارة اإلستراتيجية مفاهيم وعمليات  83
 وحاالت دراسية

 658/2007 ريحزكريا مطلك الد

/338.926 فالح سعيد جبر  العلم والتكنولوجيا والتنمية القومية 84

1980 

التخطيط اإلقليمي مبادئ وأسس نظريات  85
 وأساليب 

محمد جاسم شعبان 
 العاني

307.2/2011 

 332/2009 د.خالد وهيب الراوي إدارة المخاطر المالية 86

 551.49/2005 محمد احمد السيد خليل الجوفية واآلبارالمياه  87
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هندسة األساسيات تصميم وتنظيف  88
 األساسات العميقة

/624.125 السيد عبدالفتاح القصبي

2008 

 657.48/2008 د.عبد احمد ابو بكر مبادئ التحليل الكمي 89

د. خلف حسين علي  التخطيط الحضري أسس ومفاهيم 90
 الدليمي

307.2/2002 

/346.031 د.جالل محمد ابراهيم النظرية العامة لاللتزام إحكام االلتزام  91

2006 

مدن المستقبل الزراعة الحضرية من اجل  92
 المستدامة التنمية

 307.12/2007 د.لوك جيه، ايه موغيو

-1990النتاج الفكري للمرأة العراقية  93

1999 

وزارة الثقافة دار الكتب 
 والوثائق

/016.301412

/2006 

إحكام المسؤولية التقصيرية في قانون  94
 المعامالت المدنية اإلماراتي

/346.031/ د.فاروق االباصيري

2010 

 327/2010 محمد يعقوب عبدالرحمن التدخل اإلنساني في العالقات الدولية 95

 –التنمية المستدامة اإلطار العام والتطبيقات  96
 دولة اإلمارات العربية

/338.031/ نوزاد عبدالرحمن 

2009 

 2006/337/ ابراهيم فريد عاكوم إدارة الحكم والعولمة وجهة نظر اقتصادية 97

/353.5338 احمد ناطقي صدى السكوت 98

2011 

 2010/004.6 المهندس ليث الكبيسي تكنولوجيا االتصاالت والشبكات الحاسوبية 99

اإلطار النظري  –إدارة االستشارات  100
 ةـالعلمي والتطبيقات

 332,6/2009 أ.د. محمد مطر

 ةـالتخطيط والتنمية الزراعي 101
 

 630,1/2010 جواد سعيد عارف

التدقيق من الناحية النظرية  إلىمدخل  102
 والعلمية

/2006/ د.هادي التميمي

657.45 

أزمة الديون الخارجية في الدول العربية  103
 واإلفريقية

 332/2001 خضير حسن خضير

 1994/307.2/ د.فؤاد محمد الصفار التخطيط اإلقليمي 104

لدراسة علم القانون دراسة مقارنة المدخل  105
 والحق القانون في نظريتي

أ.د. سهيل حسين 
 الفتالوي

340.1/2001 

 أي اتش جاريسون،اريك  المحاسبة المالية 106
 تورين

657.3/2006 

 352.7/2000 حسن خلفد.فليح  حسابات الدخل القومي 107

 338.9/2008 كامل الكناني وسياسات التنمية المكانية الصناعي الموقع 108

أ.د.اموري هادي  طرق القياس االقتصادي 109
 الحسناوي

330.015195/



7 
 

2002 

 358.15/2011 د.فائز تيم  مبادئ اإلدارة المالية 110

معجم المصطلحات الترجمة التحريرية  111
 عربي–انكليزي  –والشفهية 

 423/2008 د.عبدالوهاب الصاحب

/332.652/ د.صادق راشد الشمري أساسيات االستثمار في المصارف اإلسالمية 112

2011 

د.خالد  مبادئ االقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيق 113
 واصف،د.احمدحسين

339/2009 

 ءالجز) أساسيات إنتاج المحاصيل الحقلية  114
 (العملي

 631.51/2008 عزام،احمد عليد.حسن 

الجزء  أساسيات إنتاج المحاصيل الحقلية ) 115
 النظري(

 631.51/2006 حسن عزام

أ.د. رفيق يونس  بحوث في المصارف اإلسالمية 116
 المصري

332.21/2009 

المحاسبة والتدقيق –القاموس الدولي  117
 عربي–انكليزي 

 346.01/2011 أ.د. احمد حلمي جمعة

د.عبدالحميد احمد  محاصيل الحبوب 118
 يونس،

محفوظ عبدالقادر  
 محمد،

 زكي عبد الياس 

631/1987 

/344.031 د.محمد حسين منصور إحكام قانون التامين 119

2005 

 د.مالك الدليمي،د.محمد  التخطيط الحضري والمشكالت اإلنسانية 120
 العبيدي

711.4/1990 

الخليج خصخصة قطاع الطاقة في دول  121
 العربية

مركزللدراسات والبحوث 
 االستراتيجية

2000/ 333 

االقليمية مشروعات التعاون االقتصادي  122
 والدولية

 337.9/1998 ابراهيم سليمان المهنا

 341/2001 د.كريستوف ثرور مصادر القانون الدولي المنظور والتطبيق 123

التنمية الصناعية في العالم العربي ومواجهة  124
 الدولية التحديات

/338.095 هوشيار معروف

2003 

األزمة المالية والنقدية في دول جنوب  125
 شرقي أسيا

/2001/ شذى جمال خطيب

332.15 

العولمة من منظور اقتصادي وفرضية  126
 االحتواء

 338.9/2003 عبدالمنعم السيد علي

 680.2/2006 د.علي حسين مستقبل تمويل الصناعة النفطية العراقية 127

دور الجهاز المصرفي والبنك المركزي في  128
 العربية بلدانال تنمية األسواق المالية في

 332.1/1998 عبدالمنعم السيد علي
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االستثمار األجنبي المباشر الخاص في الدول  129
 النامية الحجم واالتجاه والمستقبل

 332.1/1999 هيل عجمي جميل

 د.سالم توفيق النجفي،  االقتصاد الزراعي 130
 د.اسماعيل عبيد حمادي

323/1990 

األسس العلمية والعملية في المحاسبة  131
 االلكترونية

 657.92/2011 بشير عبدالحفيظ البنا

/1995/ د.موسى يوسف خميس دراسات في التخطيط والتنمية  132

338.9565 

سياسات التكيف االقتصادي المدعمة  133
 خارجة  من أوبالصندوق 

 

الطاهرة السيد محمد 
 حميدة

337/2002 

 د.عدنان تايه النعيمي التحليل والتخطيط المالي اتجاهات معاصرة 134
 د.ارشد فؤاد التميمي

332.041/

2008 

سياسات التكيف الهيكلي  135
 واالستقرارالسياسي في األردن 

 337/2003 منار محمد الرشداني

أ.د.عاطف علي  والبيئي دراسات في التخطيط العمراني 136
 الخرابشة

 د.عثمان محمد غنيم

338.9/2009 

 307.2/2008 ثائر مطلك محمد  التخطيط اإلقليمي / دراسة نظرية تطبيقية  137

اشطين اقتصاديا والعمالة مسوح السكان الن 138
 ه والعمالة الناقصةوالبطال

 

 312/1996 رالف هوسمانز

العولمة القطاع الخاص العربي في ظل  139
 وعمليات االندماج التحديات والقرض

 محمد هشام خواجيكة
 احمد حسين الرفاعي

/2004/332.1 

 277.211/2012 د.علي يوسف الشكري النظام الدستوري في الشريعة اإلسالمية 140

نظم إدارة المعرفة ورأس المال الفكري  141
 العربي

 332.1/2007 سعد غالب ياسين

اإلنمائية المقدمة من دول مجلس المساعدات  142
 (نظرة تحليلية)لدول الخليج العربي  التعاون

 

/2006 نوزاد عبدالرحمن الهيتي

332.569 

معجزة شرق أسيا)النمو االقتصادي  143
 والسياسات العامة(

 مركز االمارات للدراسات 
 والبحوث

338.9/2000 

 307.2/2008 طربوشد.امين خالد  أسس التقسيم اإلقليمي الطبيعي 144

 جغرافية المدن والتخطيط الحضري 145
 

 711.4/2006 د.محمد ابراهيم

دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة  146
 والتنمية الصناعية في الدول العربية

/2009/ حسين عبدالمطلب 

331.48 

التخطيط السياحي في سبيل تخطيط مكاني  147
 ومتكامل شامل

/1999/ د.عثمان محمد غنيم

338.4791 
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 307.2/2009 أ.د.صبري فارس الهيتي التخطيط الحضري 148

 711.4/2009 أ.د.بشير ابراهيم الطيف دراسة في الجغرافية التنموية-خدمات المدن 149

 –توجه  –نظرية  –التخطيط اإلقليمي  150
 تطبيق

 307.2/1979 د.سعدي محمد السعدي

/ أ.د.هوشيار معروف تحليل االقتصاد اإلقليمي والحضري  151

2006307.12

16 

المياه في العالم العربي أفاق واحتماالت  152
 المستقبل 

 551/1997 بيتر روجرز،بيتر ليدون

االتصاالت والعالقات العامة في إدارة  153
 المكتبات ومركز االتصاالت 

 021/2010 محمد الدبس

أ.د.ماهر ابو المعاطي  الحديثة في الدعاية االجتماعيةاالتجاهات  154
 علي

/2010/307.1 

التحكم في العقود اإلدارية والمدنية  155
 والتجارية

/ د.جعفر مشمش

2009346.02

4 

/345.052 د.خالد ممدوح ابراهيم فن التحقيق الجنائي في الجرائم االلكترونية 156

2009 

أ.د.ماهر ابو المعاطي  االجتماعي االتجاهات الحديثة في التخطيط 157
 علي

307.12/2010 

االتجاهات الحديثة في إدارة المؤسسات  158
 نماذج تطبيقية  أسس نظرية االجتماعية

أ.د.ماهر ابو المعاطي 
 علي

320.3/2010 

 لقانون التجارة العماني عمليات البنوك وفقا 159

 (1999لسنة 55)

 332.1/2010 د.عادل علي المقدادي

اقتصاديات الموارد المائية روية شاملة  160
 اإلدارة المياه

/2001/ محمد مدحت مصطفى

333.912 

أ.د.ماهر ابو المعاطي  االتجاهات الحديثة في الخدمة االجتماعية 161
 علي

307.1/2010 

/2010/ أ.د.نجيب احمد  حقوق اإلنسان والضمانات القضائية 162

341.48 

الوجيز في شرح الجرائم الواقعة على امن  163
 ألدوله 

 345.3/1999 د.سمير عالية

/2003/ أ.د.محمود االشرم اقتصاديات البيئة والزراعة والغذاء 164

303.77 

 أ.د.عالء حسين الحمامي مفاهيم وتطبيقات تكنولوجيا قواعد البيانات 165
 د.سعد عبدالعزيز العاني

/2008/

005.74/ 

 

/2010/ د.رضوان حلوة محاسبة مالية متخصصة مدخل النظمأنظمة  166
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  /657.63 وتطبيقاتهاالعملية

 

/2010/ سالم عبدهللا علوان إدارة األزمات األمنية 167

332.2401 

التخطيط الزراعي)تخطيط التنمية والسياسة  168
 الزراعية(

 د.سالم توفيق النجفي
 د.اسماعيل عبيد حمادي

/1989/

338.18 

 د.جنان جميل سكر محكمة العدل الدولية 169
 د.محمد عبدهللا الدوري

/1990/

341.552 

التنمية الصناعية في دول الخليج العربيةفي  170
 العولمة ظل

/338.569 محمد عبدالرحمن

2010 

دراسات عالمية، التنمية الصناعية  171
 المستديمة

 338.09/2003 ديفيد ولراس

القطاع الخاص في األمن اإلنساني دور  172
 اإلفراد تعزيز امن

 

وولفجانج اماديوس 
 واخرون

/2009/

341.486 

موقف اإلسالميين من المشكلة السكانية  173
 وتحديد النسل

/2003/ خليل علي حيدر

341.048 

/2003/ د.ابراهيم عويس  اقتصاديات الخليج العربي التحديات والفرص 174

338.01569 

حاله -في السياسة البيئيةاألدوات االقتصادية  175
 مجلس التعاون الخليجي دول

/2008/ محمد عبدالرؤوف

337.3569 

دراسة -اقتصاديات استثمار الفوائض النفطية 176
وتطبيقة على المملكة العربية مقارنة 

 السعودية

/332.285 رضا عبدالسالم علي

2008 

 1970لسنة  151قانون العمل رقم  177

 المعدل

والشؤون وزارة العمل 
 االجتماعية

34401 

إدارة األسعار في األسواق  178
 التقليديةوااللكترونية وأسواقالمياه

 658.8/2010 يوسف ابو فاره

اإلطار القانوني لمكافحة غسل األموال  179
 وتمويل اإلرهاب محليا ودوليا

/2008/ عبدهللا عبدالكريم عبدهللا

364.22 

/2001/ د.طلعت ابراهيم لطفي األسرة ومشكلة العنف عند الشباب  180

155.6595 

التنشئة االجتماعية في المجتمع العربي في  181
 ظروف اجتماعية متغيرة

/2001/ د.سهير عبدالعزيز محمد

155.92 

/2002/ د.محمود صادق سليمان مشكالت الشباب الدوافع والمتغيرات  182

155.65 
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 د.مزهر شعبان العاني اإلدارية وتكنولوجيا المعلوماتالعملية  183
 أ.د.شوقي ناجي

023.4/2008 

د.هاشم علوان  إدارة اإلعمال المزروعة 184
 السامرائي

631.2/2008 

 630/1983 د.احمد السيد العادلي أساسيات علم اإلرشاد الزراعي 185

التأمينات العينية دراسة تحليلية شاملة  186
 والتامين واالمتياز اإلحكام الرهن

 

حسين عبداللطيف 
 حمدان

344.021/

2005 

غسيل األموال جريمة بيضاء لكنها خطيرة  187
 جدا

/332.078 أ.د.محمد عمر الحاجي

2005 

أهمية النفط في االقتصاد والتجارة  188
 الدولية)النفط السوري أنموذجا(

 338.27/2010 قصي عبدالكريم

 277.54/2007 محمد الرفاعيفادي  المصارف اإلسالمية 189

مقدمة للتقنيات المعاصرة في  190
 المعلوماتعصر

ميشيل هاكار،روبرت 
 باردن

/2006/

621.399 

/2002/ د.نمر قديمه فعالية المدرسة في التربية المواطنية 191

306.43 

 303.3/2010 د.عيسى الشماس موسوعة التربية األسرية 192

 338/2004 دونالدس واتسن نظرية السعر واستخداماتها 193

كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية مفاهيم  194
 وطرق القياس والتقييم  أساسية

 332.6/2008 د.ثابت عبدالرحمن

 أ.د. حميد الطائي تطوير المنتجات وتسعيرها 195
 د.بشير العالق

338/2008 

إدارة التجديد واإلصالح التربوي مشكالت  196
 المستقبلوتوجهات  الواقع

 2007/304.2/ د.عايد احمد

 320.5/2011/ د.علي يوسف شكري الوسيط في األنظمة السياسية المقارنة 197

 338.9/1998 عادل عبدالغني أصول االقتصاد القياس النظرية والتطبيق 198

/2000/ د.ابراهيم عبدالرحمن تنمية التفكير المنطقي عند األطفال 199

155.42 

 مركز االمارات للدراسات  البشرية والتنمية في الخليج العربيالموارد  200
 والبحوث االستراتيجية

/658.3019 

 السياسات االقتصادية–دراسات عالمية  201
ت والنمو االقتصادي في عصر والمؤسسا

 العولمة

 338.92 تيرنس كاسي

تطبيقات محاسبية باستخدام الجداول  202
 اكسل -اوفسمايكروسوفت  –االلكترونية 

 د.محمود عمر الطبري
 د.خالد جمال جعارات

657.45 

 305.23 د.غسان ابو فخر التربية الخاصة بالطفل 203

 331.11 مؤيد صفاء الدين تخطيط البرامج اإلرشادية 204
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 658.67 منذر واصف المصري العولمة وتنمية الموارد البشرية 205

 343.087 سامي د.فوزي محمد التحكيم التجاري الدولي 206

التشريعات االلكترونية الدولية  207
 والعربيةجرائم

الكمبيوتر واالنترنيت امن المعلومات الملكية 
 الرقمية حماية المستهلك  الفكرية

 343.099 عصام عبدالفتاح

المشاريع الدولية لمكافحة الفساد والدعوة  208
لإلصالح السياسي واالقتصادي في األقطار 

 العربية 

 353.46 سليم الحص واخرون

دور البرلمان والبرلمانيين في مكافحة  209
 الفساد 

 350.9 ناصر د.ناصر عبيد

 353.46 عماد صالح عبدالرزاق دراسة –الفساد واإلصالح  210

 364 مايكل ماكدونالد غسل األموال قضية دولية سلسة محاضرات 211

 332 مصطفى يوسف بورصة األوراق المالية 212

 658.8708 ياسين محمد واخرون المدخل إلى علم التسويق الزراعي 213

 341.24 محمد عزيز سكري  الوسيط في المنظمات الدولية 214

 330.9 ايمان محمد زكي مبادئ االقتصاد الجزئي 215

 302.2 عبدالرزاق محمد الدليمي وسائل اإلعالم واالتصال إلىالمدخل  216

 344.01 محمود سعيد عبدالمجيد ممارسة مهنة المحاماةضوابط وإحكام  217

 346.22 انور طلبة انحالل العقود 218

التراث العربي اإلسالمي في مجال الفقر  219
 التربوي

 370.1 محمود عبداللطيف

انتهاء والية الرئيس )دراسة في الدساتير  220
 العربية(

 342.656 د.علي يوسف الشكري

والنقود في الفكر االقتصادي  القيمة واألسعار 221
 اإلسالمي

 277.5 قاسم محمد الدليمي

 300 بالل عرابي واخرون علم االجتماع العام 222

 تفسير اقتصادي 223
 

 330.9 رجب بدر

بحوث عمليات محاسبية مدخل أسلوبي  224
 وموضوعي

 657.04 مؤيد عبدالحسين الفضل

 201.72 بومدين بوريد التراث ومجمعات المعرفة  225

النماذج الرياضية وأساليب التحليل الكمي في  226
 ميالتخطيط الحضري واإلقلي

 307.1 محمد جاسم العاني

النظام القانوني الواجب اإلعمال على العقود  227
 اإلدارية الدولية

 346.022 هادي محمود حمزة

 332.40442 بورتميالن وهم السوق النقدية والمالية في العراق 228

 352.2 باري رندر واخروننمزجه القرارات وبحوث العمليات باستخدام  229
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 االنتشار االلكتروني  صفحات

تواصل النظريات العمليات إدارة االتصال وال 230
 الكافيات  -الوسائط –

 302.2 هاوي نهر لعيبي

 338.48 محمد احمد غانم p-o-tمشروعات البنية األساسية بنظام إل  231

 004.65 عالء حسين الحمامي وتكنولوجيا شبكات الحاسوب أساسيات 232

 551.4615 مغاوري شحاته دياب مستقبل المياه في العالم العربي 233

 353.5331 مانفير دكيتش واخرون الشركات العائلية من منظور نفسي 234

الفساد اإلداري )اإلبعاد القانونية والسياسية  235
 واالقتصادية واالجتماعية(

وقائع الندوات العلمية 
عقدها قسم التي 

 الدراسات القانونية 

353.46 

المحاسبة في المنظمات المالية المصارف  236
 اإلسالمية

 277.52 مجيد جاسم الشرع

التنفيذ المعمل )دراسة لقواعد المعمل في  237
 قانون المرافعات والتنفيذ (

نجيب احمد عبدهللا 
 الجبلي

342.06 

 005.13 عاطف السيد عالم الثالثالجات وال 238

 658.304 صالح مهدي العامري تطبيقات بحوث العمليات في اإلدارة  239

المرشد الوجيز إلى إنشاء نظام الحسابات  240
 الوطنية الصحية

 339.3 أنظمة الصحة العالمية

دور التمرس في نمو نظرية الذهن عند  241
 الطفل

 155.412 جميلة بيه

 354.5 اسكندر علي اسماعيل  الجزء النظري (1مزارع )إدارة  242

 630.2 سمعان العطوان الموارد الزراعية )الجزء النظري( 243

 658.403 مؤيد عبدالحسين الفضل اإلبداع في اتخاذ القرارات اإلدارية 244

مقدمة في التخطيط التنموي  245

 2008/اإلقليمي

 338.9 عثمان محمد  غنيم

التخطيط التنموي مقدمة في  246

 2005/اإلقليمي

 338.9 عثمان محمد  غنيم

دراسات تطبيقية لبعض جوانب التخطيط  247
 واإلقليمي الحضري

 711.4 محمد العاني

 307.2 محمد العاني اإلقليم والتخطيط اإلقليمي 248

 372.21 اسماء الياس واخرون تطور الفكر التربوي في رياض األطفال 249

 361.09 احمد االصفر اجتماع التنظيم  ومشكالت العملعلم  250

 370.15 عصام النمر القياس والتقويم في التربية الخاصة 251

 052.1 محمد عبيد الطائي نظام المعلومات اإلدارية 252

 352.38 بشير عباس العالق اإلدارة الرقمية المجاالت والتطبيقات 253

 332.46 اسامه السيد عبدالسميع المجتمعالفساد االقتصادي وأثره في  254

 551.1 شريف فتحي الشافعي المساحة الجيوديسية 255
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 307.2 محمد صالح عبدالقادر التخطيط الحضري واإلقليمي إلىالمدخل  256

 307.2 اسحق يعقوب القطب  التخطيط الحضري في دول الخليج و النمو 257

دراسة في المخططات اإلقليمية والعمرانية  258
إعدادها من منظور التخطيط ة منهجي

 العمراني

 711.14 عثمان محمد غنيم

السكنية )مجلة الشرقية  المحلةمورفولوجيه  259
 أنموذجا( في الكون

 551.41 هيام مجيد البكري

المركز القومي  التنمية اإلدارية 260
 لالستشارات والتطوير

352 

 351.1 فريد راغب النجار والتنظيميةالتنظيم والعمليات اإلدارية  261

 338.2 هوارد جلد ثوره الطاقة )نمو مستقبل مستدام( 262

السياسة والنفط )العراق تركيا والنظام  263
 أمريكي( االدولي االسكو

 320.45 وليم ستيفن

يد للعقارات وأثره على الواقع مؤاإليجار ال 264
 القانوني واألزمة العراقية

 346.434 شحاتهمحمد احمد 

اإلدارة الدولية الرشيدة في تكنولوجيا  265
 االيزو التنفيذي لمعايير المعلومات الدليل

 004.6 االن كالدر ستيف دالتكيز

األزمة المالية العالمية األسباب والتداعيات  266
 والحلول

 332.04 عبد الرزاق الفارس

 711 االله ابو عباسعبد  االتجاهات المعاصرة في الدراسات الحضرية 267

تكامل إعادة الهندسة مع إدارة الجودة  268
 الشاملة

 352.357 جوزيف كيالدا

 وين سمعة الشركة )الهوية والصورةتك 269
 واألداء(

 658.406 غراهام داولينغ

ثورة المعلومات واالتصاالت وتأثيرها في  270
 الدولة والمجتمع بالعالم العربي

مركز االمارات  
 للدراسات

 والبحوث 

658 

خطوات البحث العلمي في تحديد المشكلة  271
 تغير النتيجة

 001.4 عقيل حسين عقيل

 310 فؤاد ابو حطب مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي 272

ظام السياسي في الواليات الن 273
 األمريكيةالمتحدة

 321.1 اميل هوشيد

 322 محمد ناجي الجواهر العامة في التنميةدور العالقات  274

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  275
 التجارة العالمية ومنظمة

 327.19 صباح لفوش 

 320 هشام ال شادي مقدمة في علم السياسة 276

 338.06 ديفيد داالس دراسات عالمية 277

سياسات أسواق العمالة في دول مجلس  278
 الخليج العربية التعاون لدول

 337.3 سليمان القدس
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إدارة مؤسسات التعليم العالي في ظل  279
 االقتصادالمعرفي مقاربات معاصرة

 352.39 بوحينه قوس

النهوض الماليزي قراءة في الخلفيات  280
 ومعالم المنظور االقتصادي

 338.91 محسن محمد صالح 

دراسات عالمية األسطورة الخضراء )النمو  281
 وجودة البيئة( االقتصادي

 338.8 ماريان دادكشكي

كيف تفكر بوضوح في  –التفكير المستقبلي  282
 التغيير  زمن

ادي مانير وارنولد 
 براون

153.4 

 ور االتصال والمعلومات العامة فيد 283
الحكومة االلكترونية )دراسة حالة  التفكيرفي

 على إمارة دبي(

 303.483 شريفة سليمان

 مركز االمارات للدراسات العراق إعادة األعمار والدور المستقبلي 284
 والبحوث االستراتيجية 

711.2 

 337.11 غريغوري كالرك ومستقبلة-االقتصاد العالي نشأته وتطوره 285

 346.024 فايز السيد اللمساوي الصيغ النموذجية في العقود 286

تنشئة األساليب التربوية الخاطئة وأثرها في  287
 الطفل

 371.51 يحيى محمد بنهان

التقانات العالية والمجتمعات ذات الدخل  288
 المنخفض

Donald a- sohon 303.383 

 658.86 جوليان رتبت فهمها وإدارتها في السوق–قنوات التوزيع  289

تحليل وتقويم المشاريع الزراعية )الجزء  290
 النظري(

 630.2 سمعان العلوان

 الثورة السيادية بين التحدياتيق صناد 291
 العربية واإلنفاق الخليجية

 341.429 شريف شعبان مبروك

 370.118 ناصر حسين علي المدخل إلى أصول البحث 292

 التشريعات االجتماعية )منهاج عمل 293
األخصائي االجتماعي في ميادين الممارسة 

 المهنية

 344.03 سماح سالم

دليل كامل إلنشاء أساسيات تمويل الشركات  294
 وتوسيعها وبيعها شركتك

 338.7 بارو بول

انتشار التجارة االلكترونية في االقتصاديات  295
 النامية

 384.3 زينة كركي شلهوب

 352.235 عمر محمود غباين القيادة الفاعلة والقائد الفعال 296

معجم المصطلحات السياسية واالقتصادية  297
 والقانونية والعسكرية

 403.3 فاضل مهدي بيان

األسس المنهجية واالستخدامات اإلحصائية  298
 العلوم التربوية واإلنسانية في بحوث

 370.111 عدنان حسين الجادري

 ة الجودة الشاملة مدخل استراتيجيإدار 299
 تطبيقي

محمد عبد الوهاب 
 العزاوي

358.562 

 370.14 راتب خليل  تقنيات ومهارات االتصاالت  300
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 362.61 محمود صادق سليمان المجتمع واالساءه لكبار السن  301

 306.3 كامل عمران علم اجتماع التنمية 302

 320.53 محمد بحر العلوم النفط والسياسة في العراق الجديد 303

قضايا عالمية معاصرة )دراسات في  304
 العالقات الدولية المعاصرة(

 327.09 محمد حبيب صالح

االقتصاد العراقي ومتغيرات البيئة العربية  305
 والدولية

هناء عبد القادر 
 السامرائي

337.13 

 926.3042 محمود علي الداود توجهات حلف األطلسي في الشرق األوسط 306

 370.15 مركز البحوث للدراسات التعليم العالي العربي تحديات األلفية الثالثة 307

 005 العزيز العانيسعد عبد  فيجوال بيسك 308

 004.071 محمد بالل الزعبي سلسلة دروس في مهارات الحاسوب 309

 سلسلة دروس في مهارات الحاسوب 310

INFORMATIONTECHNOLOGG 

 004.65 محمد بالل الزعبي

سلسلة دروس في مهارات الحاسوب  311

THEINTERNETCOMMUNICA VIONS 

 004.67 محمد بالل الزعبي

سلسلة دروس في مهارات الحاسوب  312

MICROSOFT WORD 2003 

 004.71 محمد بالل الزعبي

سلسلة دروس في مهارات الحاسوب  313

MICROSOFT ACCESS 2003 

 004.71 محمد بالل الزعبي

سلسلة دروس في مهارات الحاسوب  314

MICROSOFT WINDOWS XP 

 004.71 محمد بالل الزعبي

سلسلة دروس في مهارات الحاسوب  315

MICROSOFTPOWERPOINT 2003 

 

 004.71 محمد بالل الزعبي

دراسات عالمية )رأس المال االجتماعي  316
 واالقتصادي العالمي(

 336.26 فرنسيس فوكوباما

دراسات عالمية )برامج الخصخصة في  317
 العالم العربي(

 338.925 فيمبارم هاري

 332.444 بوناس دومتيرن  الدوالر واليورو(دراسات عالمية )  318

دراسات عالمية )التكاليف االقتصادية لحرب  319
 العراق(

 
 

 278.162 ليدا بيلمزو وجوزيف

دراسات عالمية )السياسة االقتصادية  320
والمؤسسات والنمو االقتصادي في عصر 

 العولمة(

 277.5 تيرنس كاس

االقتصادي في دراسات عالمية )اإلصالح  321
 ودالالته السياسية الصين

 330.651 راتج ردي وي

 330.155 كارل غيورك تسين الرخاء المفقر )التبذير والبطالة والعوز( 322
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الرعاية األسرية للمسنين في دولة اإلمارات  323
 المتحدة

 305.665 فيصل محمد خير الزواد

 المجيد العانياسامة عبد  التطور اإلسالمي للتنمية البشرية 324
 

303.4 

القطاع الخاص العربي في ظل العولمة  325
 االندماج المتحديات والفرص وعمليات

 332.024 محمد هشام 

 338.19 سالم توفيق النجيفي األمن الغذائي العربي 326

 ولد الشيباني ولد ابراهيم  التنمية وهجرة األدمغة في العالم العربي 327
 الصوفي

379.4 

المؤسسة المصرفية العربية التحديات  328
 عصر العولمة  والخيارات في

 382.4 سرمد كوكب الجميل

التربية إزاء تحديات التعصب والعنف في  329
 العالم العربي

 152.47 علي اسعد  وطفه

قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام  330

2007 

 340.115 وزارة العدل

الدولة لعام قرارات وفتاوى مجلس شورى  331

2008 

 340.115 وزارة العدل

قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة  332

 2009لعام

 340.115 وزارة العدل

قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة  333

 2006لعام

 340.115 وزارة العدل

ابو الوليد سليمان  إحكام الفصول في إحكام األصول 334
 الباجي

262.13 

بن بكر بن عبد محمد  مختار الصحاح 335
 القادر الرازي

234 

التدقيق الخارجي منهج علمي نظريا  336
 وتطبيقيا

 657.45 اياد رشيد القريشي

 جمال الدين ابن الحجاج  تهذيب الكمال في أسماء الرجال 337
 يوسف المزي

263 

 جمال الدين ابن الحجاج تهذيب الكمال في أسماء الرجال 338
 يوسف المزي 

563 

الترجمة من العربية إلى االنكليزية مبادئها  339
 ومناهجها

 408.02 جيمو دكنز 

التمويل الدولي مدخل في الهياكل والعمليات  340
 واألدوات

 

 016.301412 العراق –وزارة الثقافة 

المحيط الهندي وتأثيره في السياسات  341
 الدولية واإلقليمية

 عبد الوهاب عبد الستار 
 القصاب

551.4615 

 347.06 ادم وهيب النداوي شرح قانون اإلثبات 342

 341.67 سهيل حسين الفتالويمبادئ القانون الدولي اإلنساني في حماية  343
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 ةـينن واألهداف المدـوالمدنيي المدن

 321.8 ادوارد تحرير ةـالسلوك الحضاري والمواطن 344

دليل إجراءات استقصاء اإلمراض المنقولة  345
 بالغذاء

 619.2 تماضر سعيد كردي

تقدير السكان والتنمية )ثورة المياه في  346
 العالم العربي(

اللجنةاالقتصاديةواالجتما
االمم –عية لغربي اسيا

 المتحدة

300.32 

( لسنة 62قانون االستثمار العربي رقم ) 347

(2002) 

 346.092 وزارة التخطيط

 تأثير سياسات الترويج لالستثمار األجنبي  348
قدرة الدول لعربية في جذب  المباشر على

 أهدافها التنموية  هذه االستثمارات لتحقيق

 658.29 منى بسيسو

 352 شوقي ناجي جواد مبادئ اإلدارة 349

 352 حسين الدوري مبادئ اإلدارة العامة 350

التقرير النهائي الشامل النجازات اللجنة  351
المركزية لشطب الموجودات واضرار الحرب 

 2012-2007من 

 363.34 عادل الرياحي

 658.787 جاسم ناصر حسين األصول العلمية في تخطيط ورقابة الخزين 352

 277.5 محمد علي الناصر نظام الحكم واإلدارة في صدر اإلسالم 353

 631.8 محمود االشرم التنمية الزراعية المستدامة 354

مركز المشروعات  دليل اإلدارة المالية 355
 الدولية الخاصة

352.4 

 658.802 عبد الفتاح التريكي تقنيات البيع 356

 332.1754 محمد طاقة العولمة االقتصادية 357

نقابة المحاسبين  المحاسب 358
 والمدققين العراقيين

657.458 

دراسة تطبيقية في النظام المحاسبي الموحد  359
 الدورةالمستندية –

 658.05 حامد شافعي

النظام المحاسبي الموحد وتطبيقاته في  360
 االقتصادية الوحدات

 658.11 طالب الواعظ

 إبراهيم محمد علي طاهر المحاسبة في النشاط المصرفي 361
 

657,7 

 658.8 ثامر ياسر البكري 2011/إدارة التسويق 362

التخطيط االستراتيجي للمؤسسات العامة  363
 وغير الربحية

 

 658.02 برايسون جون م

وزارة التوقعات  التنمية الجهوية وبرامج الجماعات المحلية 364
 االقتصادية والتخطيط

338.9 

 338.9وزارة التوقعات مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية  365
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 االقتصادية والتخطيط 2000-2004

 658.8 رضوان المحمود العمر التسويق الدولي  366

وتحليل علمي محاسبة الشركات عرض  367
 وتطبيقي

 657.92 محمد زهدي المجني

 2008لسنة  ببليوغرافيا الرسائل الجامعية 368

 القسم الثاني –

وزارة الثقافة دار الكتب 
 والوثائق

011.75 

 657.42 محمد احمد خليل محاسبة التكاليف في مجال اإلداري  369

محاضرات في المحاسبة الحكومية وحسابات  370
 الموازنة

 657.458 ماهر موسى العبيدي

 658.8 غانم فنجان موسى إدارة المشتريات 371

اثأر األزمة المالية الدولية على الدول  372
 العربية

 

 332 علي عبد قادر علي

األزمة المالية الدولية وأثرها على قطاع  373
 المال في العالم

 332 احمد ابريهي علي

 071.62 سامي عزيز ثورة في الصحافة 374

 النمو االقتصادي بين النظرية االقتصادية 375
 والقران الكريم

 330.11 عالء الدين جعفر

 330.9 احبت داسكوتيا النظرية االقتصادية والبلدان النامية 376

 352 معهد االدارة العامة  اإلدارة العامة 377

 338.7 حسين عمر المنشأة والصناعة والتوزيع االقتصادي 378

المركزالقومي  التنمية اإلدارية 379
والتطوير  لالستشارات

 االداري

354 

 352.343 حسين الدوري تطور اإلدارة العامة في العراق 380

 658.3 نعمة شليبة الكعبي إدارة اإلفراد مدخل تطبيقي  381

كيات اإلنسان انعكاسات على سلو 382
 اإلعمالإدارة

 658.456 شوقي ناجي جواد

 658.785 غانم فنجان موسى مخازنإدارة  383

دار  –وزارة الثقافة  2003بيلوغرافيا الرسائل الجامعية  384
 والوثائق الكتب

011.75 

دار  –وزارة الثقافة  2004بيلوغرافيا الرسائل الجامعية  385
 الكتب والوثائق

011.75 

دار  –وزارة الثقافة  2007بيلوغرافيا الرسائل الجامعية  386
 الكتب والوثائق

015.567 

دار  –وزارة الثقافة  2006البيليوغرافية الوطنية العراقية  387
 الكتب والوثائق

 

011.567 

 011.567دار  –وزارة الثقافة -1996البيلوغرافية الوطنية العراقية  388
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 لوثائقالكتب وا 2004

دار  –وزارة الثقافة  2005البيلوغرافية الوطنية العراقية  389
 الكتب والوثائق

015.567 

دار  –وزارة الثقافة  2006البيلوغرافية الوطنية العراقية  390
 الكتب والوثائق

011.567 

دار  –وزارة الثقافة  2007البيلوغرافية الوطنية العراقية  391
 الكتب والوثائق

015.567 

دار  –وزارة الثقافة  2008البيلوغرافية الوطنية العراقية  392
 الكتب والوثائق

015.567 

دار –وزارة الثقافة  2006بيلوغرافيا الرسائل الجامعية 393
 الكتب والوثائق

011.75 

أجهزة العالقات العامة في العراق األهداف  394
 والوظائف

 352.383 محمد ناجي الجوهر

النقل والتجارة الدولية دراسة في الجغرافية  395
 واالقتصادية

 382.09 رسولاحمد حبيب 

 384.041 ثامر ياسر البكري إدارة منشات النقل واالتصاالت  396

 385.1 مايكل جي بروتين  مدخل تخطيط النقل 397

 352.6 غانم فنجان موسى االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية 398

 ل في االقتصاد السياسي في العراقمدخ 399
إلى  االقتصاديةالدولة الريعيه من المركزية 

 ديمقراطية السوق

 339 مظهر محمد صالح قاسم

 352.38 ابو بكر محمود الهوش قالحكومة االلكترونية الواقع اآلف 400

 332.11 الن باليندر استقاللية البنك المركزي 401

 956.342 نعيم عبد مهلهل االهوار طبيعة ساحرة بين األزل واألمل 402

وزارة التعليم العالي  بغداد في التاريخ 403
 والبحث العلمي 

956.0612 

 ود من تاريخ األحزاب الشيوعية فيعق 404
 العراق

 324.256775 عزيز سباهي

 811.92 غراي درع الطائي نقاط حديث عراقية 405

 353.53383 عبد الهادي الركابي شهداء العراق كواكب تأبى االفول 406

-1958التطورات السياسية في العراق  407

1968 

 320.93 جعفر عباس حميدي

بغداد في الصحف والمجالت مشروع  408
 بيلوغرافي 

وزارةالتعليم العالي 
 والبحث العلمي

356.721 

 956.3 فؤاد حسين الوكيل جماعة األهالي في العراق 409

الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودورة  410
 دولة القانون في تقرير

مها بهجت يونس 
 الصالحي

342.02 

 ك اإلسالمي للتنمية برنامج المنحالبن 411
الدراسية لدرجة الماجستير في العلوم 

 378.3 البنك االسالمي للتنمية
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 والثقافة للدول األعضاء األقل نمو في البنك

 البرازيل من أوراق دبلوماسي عراقي  412
 

 966.81 قيس توفيق المختار

التخطيط الحراك السياسي وتداعياته على  413
 االستراتيجي

 324 نظلة الجبوري

 631.1 غضنفر حكمت الشيخ مبادئ تربية النحل 414

 إلىفول الصويا في العراق من الزراعة  415
 الحصاد

 633.34 هشام سرحان علي

اإلبعاد االجتماعية للتخطيط العمراني في  416
 الوطن العربي

 711.191 خالص االشعب

 297.820 صالح عبدالرزاق  الشهيد الصدر الثاني مرجع امة  417

 341.231 عباس سعيد االسدي معين الموظف الحقوقي  418

 658.302 السامرائياحمدعبدالغفور الموظف والمسؤولية 419

 658.31123 قحطان لطفي علي كنت موظفا في وزارة التخطيط 420

القطاع بيئة ممارسة أنشطة اإلعمال ودور  421
 الخاص

 332.66 احمد الكواز

استهداف التضخم النقدي ماذا يعني لدول  422
 مجلس التعاون

 332.46 وشاح رزاق

 343.04 عباس المجرة اإلصالح الضريبي في دولة الكويت 423

االستثمار األجنبي المباشر حالة دولة  424
 الكويت

 332.673902 احمد الكواز

 153.42 رائد صبار كيف نفكر استراتيجيا 425

 وقوف في العاصفة تحديات في الزمنال 426
 الصعب

 956.3051 جبار علي اللعبيي

 813.92 خضير عبداالمير الصلصال 427

 811.91 ماهر ولي الحديثي عبد الغني جميل حياته وشعره 428

 811.04 محمد حسين ال ياسين ديوان أل ياسين 429

 599.35 عبدالحسين حسن كاظم طرق مكافحتها –حياتها  –القوارض بيئتها  430

 658.4092 مؤيد سعيد صالح نظرية المنتظمة مداخل وعمليات 431

نعمان عبدالرزاق  قراءة في نصوص مختارة 432
 السامرائي

808.88 

 811.02 كمال عبدهللا الحديثي ديوان نجوى محب 433

 819.1 فائز طه عمر ني عند أبي حيان التوحيديلفالنثر ا 434

مجلةالعرب تعني بتاريخ العرب وآدابهم  435
 وتراثهم الفكري

 953.005 الرياض-دار اليمامة 

 711.4 مالك الدليمي التخطيط الحضري والمشكالت اإلنسانية 436

د.عبدالهادي محمد  عاما في التشريع التخطيطي 58 437
 العوضي

338.99953 
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حوار أراء حول السياسة السعرية الزراعية  438
 اقتصادي

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي

338.1 

 810.8013 ريما صالحة صناعة الموت تجربة حياة 439

 المبيدات 440
 
 

 632.9 عواد شعبان

بيت  –مجموعة باحثين دراسات في االقتصاد العراقي 441
 الحكمة

956.3 

 333.8233 عبدالوهاب السلوم قضية البترول العراقي 442

بغداد في الصحف والمجالت مشروع  443
 ببليوغرافي

دار  –وزارة الثقافة 
 والوثائق الكتب

956.721 

بنية العراق الحديثة تأثيرها الفكري  444

 1914 -  1896السياسي 

 956.3 محمد جبار الجمال

 338.54 محمود عبدالفضيل مشكلة التضخم في االقتصاد العربي 445

 381.14 حالويمحمد علي  خلق السوق 446

 363.19 حكمت جميل السالمة في العمل 447

حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي  448
 مقارنة دراسة

 341.231 سهيل حسين الفتالوي

 –بنوك المعلومات اإللية شبكاتها مكوناتها  449
 مستلزماتها

 004.65 عامر ابراهيم قنديلجي

 658.963 فواز الحموري  1988معالم التسويق الزراعي  450

 808.3 بيير يريجن الرؤيا 451

 539.74 موسى الجنابي مبادئ العلوم النووية 452

 –وزارة الثقافة واالعالم  فصول من التضليل األمريكي 453
 وكالة االنباء

320.309 

سلسلة خزانة ماتبقى من أراجيز أبي محمد  454
 ربعي بن خالد الحذلي العفقي عبد هللا بن

 االسدي

 808.1 محمد جبار 

اإلحصاء الحيوي أساس للتحليل في العلوم  455
 الصحية

 519.52 واين دانيال

جمهورية أضواء على المكننه الزراعية في ال 456
 العراقية

 630.23 حسن الراوي واخرون

 332.11 د.صالح عبدالرزاق األقليات المسلمة في الغرب 457

العاملة في المجال ندوة التخطيط للقوى  458
 الفني والمهني

االدارة العامة للبرامج 
 العليا

658.301 

فيصل بن مشعل ال  سر دوام النعم 459
 سعود

212.2 

زيادةالتصحيح اللغوي وتعريب وتصويبهعند  460
 الخليل بن احمد الفراهيدي

 263.21 هادي عطية الهاللي
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 307.2 خلف حسين علي التخطيط الحضري 461

 711.4 حيدر كمونة تخطيط المدن الجديدة 462

 711.12 روبير اوزيل فن تخطيط المدن 463

 658.3124 مركز الرضا للكومبيوتر مناهج دورات اإلدارة 464

 658.05 نادية العارف اإلدارة اإلستراتيجية إدارة األلفية الثالثة 465

جان فرانسوا هوبر  المحاسبة اإلدارية 466
 واخرون

658.1511 

 181.6 المؤتمر الفلسفي االتاسع الحاضر  إلىالفلسفة العراقية من البواكير  467

 ناصركاظم احمد  الشيخ امجد بن محمد سعيد الزهاوي 468
 المشايخي

202.135 

كاظم احمد  الشيخ محمد محمود الصواف 469
 ناصرالمشايخي

202.135 

 956.324 سعيد الديوجي خ الموصلـريأت 470

 956.3008 د.يوسف عز الدين الفكرية في العراق الحركة 471

مقدمة في علم المالية العامة والمالية العامة  472
 في العراق

 336.013 د.عبدالعال الصكبان

عبدالنافع حسوان  إدارة المشتريات 473
 واخرون

658.8 

 810.9092 عبدالفتاح الغنيمي د. جمال حمدان في ذاكرة التاريخ 474

 811.9 درويش االسيوطي الزمن الرديءمن فصول  475

 811.3 عادل كتاب العزاوي شعر السراج البغدادي 476

حمدان عبدالمجيد  مقاديره –إحكامه  –الخراج  477
 الكبيسي

277.542 

 189.4 نظله الجبوري الفلسفة اإلسالمية 478

فلسفة إجراءات التقاضي في قانون  479
 المرافعات

 341.55 ادم وهيب النداوي

أساسيات علم المكتبات والتوثيق  480
 والمعلومات

 020 ربحي مصطفى عليان

 355.341 د.ابراهيم جابر حسن إدارة المطاعم 481

االستخدام األمثل للموارد الطبيعية في  482
 العراق

 549.3 طارق شكر محمود

 630.17 خاشع محمود الراوي تصميم وتحليل التجارب الزراعية 483

 811.91 سامي مهدي  إسفار جديدة 484

 956.505 دائرة االحصاءات  العامة األردن باألرقام 485

 811.91 وزارة الثقافة واالعالم وصايا منذر الجبوري 486

 121.3841 عبدالقادر الدليمي اإلذاعة بين الحرفية واالتصال 487

 781.1 علي عبدهللا الموسيقى علم وفن 488
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 347.012 طه خضير القيس في االقتناعحرية القاضي  489

الفلسفة أفاقها ودورها في بناء اإلنسان  490
 والحضارة

 128.4 حسام االلوسي

 576.5 عبداللطيف البلداوي الوراثة 491

 114 مفيد عبدالخالق اكتشف الفضاء والكواكب والنجوم 492

 226 فرج توفيق الوليد بحث مقارن –فقه القران وخصائصه  493

 320.11 شمران حمادي النظم السياسية مبادئ 494

 808.54 قيس كاظم الجنابي ثالثية الراووق الرؤية والبناء 495

 004.015 هيفاء ايوب ججاوي المعايير والتقويم–قواعد البيانات  496

تقدير مناخ االستعمار في الدولة العربية  497

1987 

المؤسسة العربيه 
 االستثمار لضمان

332.6739 

 332.673 حميد العقابي التصور المستقبلي لالستثمار في العراق  498

 374.01 لطيف  حاجي النجار الخشب اتكنولوجي 499

 324.2 منذر الشاوي االقتراع السياسي 500

الحكومة االلكترونية في الوطن العربي  501
 تطبيقاتها أهميته وابرز

 004.68 ذاكر محي الدين العراقي

 370.11453 سعد عبدالعزيز مسلط التعليم الديني في تركيا المعاصرة  502

 353.53383 جميل عودة المقابر الجماعية في العراق 503

 909.823 توماس مان السمو الملكي 504

اإلبعاد االيجابية العتماد إستراتيجية األمن  505
 العراقالقومي في 

 355.03 مجلس االمن القومي

والمتغيرات االجتماعية في الوطن التربية  506
 العربي

 370.1519 محمد عبدالعزيز الذهب

 362.29 سيروان كامل علي المخدرات وتأثيرها على المجتمع 507

 م االنجازات لمصرف الرافدين للسنواتها 508

مقارنة بسنة  2007-2008 -2006

2005 

 331.22 خالد زياد واخرون

 630.734 عدنان اسماعيل الياسين في محافظة نينوى ةالزراعي اتالتغير 509

 378.033 وزارة التعليم العالي إصالح التعليم العالي في العراق 510

 658.3128 مجموعة من الباحثين دور األوقاف في التنمية البشرية  511

 658 شوقي ناجي جواد بناؤها وإدارتها–ستراتيجيات اإلعمال  512

صالح عبدالرزاق  في الغرب اعتناق اإلسالم 513
 الربيعي

217.8 

أساليب االتصال بين اإلدارة والقوى العاملة   514
 دراسة في المشاكلوالمعالجات

 352.384 غانم فنجان موسى

 338.543 وزارة التخطيط التضخم في االقتصاد العراقي 515
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اإلسالم السياسي والدولة اإلسالمية  516
 المعاصرة

صالح عبدالرزاق 
 الربيعي

277.1 

صالح عبدالرزاق  اإلسالم في أوربا 517
 الربيعي

217.8 

اكتساب المهارات وأسواق العمل –التعليم  518
 التعاون الخليجي أقطار مجلس

 

 381.199 اللجنة االقتصادية

األمن الغذائي في العراق متطلباته  519
 المستقبلية

 338.193 د.عبدالغفور ابراهيم

ديوان محافظة بابل عام ابرز نشاطات  520

2007 

 950.312 مديرية اعالم بابل

 658.151 ماهر موسى العبيدي مبادئ الرقابة المالية 521

 332.11 ارثر برنز معاناة البنوك المركزية 522

التخطيط اإلقليمي المفاهيم النظرية  إلىمدخل  523
 والتطبيق

 307.2 جون كاليسون

التخطيط الصناعي في العراق أساليبه  524
 الجزء االول –تطبيقاته وأجهزته 

 338.093 صباح كجه جي

 302.1 فخري جاسم سلمان  العالقات العامة 525

 310 محمود حسن المشهداني أصول اإلحصاء والعراق اإلحصائية 526

 273.7 بالل كاظم الجوادي إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية  527

 621.38 صادق باقر حسين أسس الهندسة االلكترونية 528

 658.872 فريد النجار إدارة منظومات التسويق العربي والدولي 529

التطبيقات البالغية في تفسير أبي السعود  530
 العوادي

 222.345 جعفر صادق التميمي

مشاريع إزالة التميز الطائفي من مذكرة  531
 الى مجلس الحكم فيصل األول

 

صالح عبدالرزاق 
 الربيعي

956.3011 

 342.05 مجلس الوزراء العراقي مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب  532

 323.43 الياسريعلي عبد العزيز ية ودليل الحماية الشخصيةمنالثقافة األ 533

اإلعالم العراقي حرية التعبير والوصول الى  534
 المعلومة

 070.413 الدراسات والبحوثقسم 

األزمة المالية الدولية وانعكاساتها على دول  535
 الخليج

 332.9 وشاح رزاق واخرون

نموذج تخطيطي تطبيقي لقطاع السكن في  536
 العراق

 721.3 عماد اكرم الهاشمي 

 819 علي عبود الساهي 567ابن الخشاب )حياته ونموه(المتوفى  537

 811.2 علي محسن مال هللا حياته وخطبه وأمثاله وشعرهاكثم بن صيفي  538

 الطفولة ومكافحة عمل األطفال في رعاية 539
 العراق

 وزارة العمل والشؤون 
 االجتماعية

155.4463 
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 القطاع المالي العراقي 540
 
 

 332.3 سحر نصر

شارية والمراكز دليل المكاتب االست 541
 في وزارة التعليم العالي والوحدات البحثية

 025.3 وزارة التعليم العالي

 155.4 هادي نعمان الهيتي وسائطه–أدب األطفال فلسفة فنونه  542

 725.1 وزارة البلديات انجازات وزارة البلديات واإلشغال العامة  543

 956.4 فضل شرورو حقائق في زحمة الصراخ 544

  ما وراء الفقه يحتوي على مفاهيم 545
سابات تدور حول مسائل استدالالت وحو

 2ق/-1ج/العامة للثقافةيصلح  ية كثيرةفقه

 270.2 السيد محمد الصدر 

 ما وراء الفقه يحتوي على مفاهيم  546
دالالت وحسابات تدور حول مسائل استو

 2ق/-1ج/العامة للثقافةيصلح ية كثيرة فقه

 270.2 السيد محمد الصدر

 270.2 السيد محمد الصدر 1ق/ – 2ج/ما وراء الفقه  547

 270.2 السيد محمد الصدر 2ق/ – 2ج/ما وراء الفقه  548

 270.2 السيد محمد الصدر 1ق/ – 3ج/ما وراء الفقه  549

 270.2 السيد محمد الصدر 2ق/– 3ج/ما وراء الفقه  550

 270.2 السيد محمد الصدر 4ج/ما وراء الفقه  551

 270.2 السيد محمد الصدر 5ج/ما وراء الفقه  552

 270.2 السيد محمد الصدر 6ج/ما وراء الفقه  553

 270.2 السيد محمد الصدر 7ج/ما وراء الفقه  554

 270.2 السيد محمد الصدر 1ق/ -8ج/ما وراء الفقه  555

 270.2 السيد محمد الصدر 2ق/ – 8ج/ما وراء الفقه  556

 270.2 محمد الصدرالسيد  3ق/ – 8ج/ما وراء الفقه  557

 270.2 السيد محمد الصدر 9ج/ما وراء الفقه  558

 270.2 السيد محمد الصدر 10ج/ما وراء الفقه  559

 658.503 محمد كامل الحاروني  2مجلد / التكاليف الصناعية وإدارة المصانع 560

 658.503 محمد كامل الحاروني 1مجلد / التكاليف الصناعية وإدارة المصانع 561

 155.4 دحام الكيال  فل نموه وشخصيته طال 562

محمد محي الدين  المراعي الصحراوية في العراق 563
 الخطيب

636.2953 

 320.5 مارغريت ايدكيل كيك نشطاء بال حدود 564

 809.88 سالم عبود االلوسي علم تحقيق الوثائق 565

بناء القصيدة الفني في النقد العربي القديم  566
 والمعاصر

 811.009 مرشد الزبيدي
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 811.008 زبور خطاب مختارات من قراءاتي ويوميات 567

 808.543 جون برين كتاب الرواية 568

 052.3 ساجدة عباس دليل إصدارات بيت الحكمة 569

 323.3 كريستين ايه الونارد يني حقوق المرأة 570

 808.3 المنصوريعلي جابر  القصة في مقدمة القصيدة العربية 571

 210.92 عبد العزيز البدري اإلسالم بين العلماء والحكام 572

 801.95 بتول ناصر ناصر محاضرات في النقد األدبي 573

 320.55 امين فرحان جيجو مقوماتها –القومية االيزيدية جذورها  574

 362.83 المجلس القومي للمراة مكتب شكاوي المرأة ومتابعتها 575

مساهمة المرأة العراقية في تعزيز البناء  576
 رللقط االقتصادي

اتحاد نقابات عمال 
 بغداد محافظة

331.49 

 001.43 عامر ابراهيم قنديلجي البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات 577

 658.785 معن عبد القادر زكريا المراسالت الجارية اإلدارة المخازن 578

 658.4052 شوقي ناجي جواد واستراتيجالتفاوض مهارة  579

 659.28 رضا عبد الرزاق وهيب العالقات العامة في المؤسسات الصحية 580

 630.9 وزارة الزراعة والري الزراعة العراقية 581

 658.84 زكي خليل المساعد التسويق الحديث 582

االقتصاديات العربية وتناقضات السوق  583
 والتنمية

 330.956 النجيفيسالم توفيق 

االتحاد العام لغرف  دراسات اقتصادية 584
 التجارة والصناعة

330.09 

مكتبة التربية العربي  معرضة للخطر ةأم 585
 الخليج لدول

370.118 

 632.6781 حبيب الخوري دليل بغداد الدولي 586

وخطة 2009ير السنوي لسنة رالتق 587

 2010المؤسسة لعام 

 657.3 ذياب عبد فرحان

 338.9 هيئة التخطيط المهام واألهداف–صندوق التنمية  588

 923.76 جواد مطر الموسوي 2008-2003تاريخ جامعة واسط  589

احمد عبد الغفور  قبل أن تندم تعلم  590
 السامرائي

370.115 

االستعراض الدوري الشامل جمهورية  591
 العراق

 2010شباط 

 341.483 وزارة حقوق االنسان

 632.6783 مجلس الوزراء مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب 592

حكومة الوحدة الوطنية انجازات عامي  593

2008-2009 

 المكتب االعالمي لرئيس
 الوزراء 

632.6783 
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 المكتب االعالمي لرئيس  2008-2006حكومة الوحدة الوطنية  594
 الوزراء

632.6783 

 011.44 عبد االمير الشمري الفلسفية الجزء الرابعالبيلوغرافيا العربية  595

تاريخ الوزارات العراقية في العهد  596

 الجزء الثاني 1968- 1958الجمهوري 

 940.531 نوري عبد الحميد العاني

تاريخ الوزارات العراقية في العهد  597
 الجمهوري

 )الجزء الثالث(1958-1968 

 940.531 نوري عبد الحميد العاني

تاريخ الوزارات العراقية في العهد  598
 الجمهوري

 )الجزء الرابع( 1958-1968 

 940.531 نوري عبد الحميد العاني

تاريخ الوزارات العراقية في العهد  599
 الجمهوري

 )الجزء الخامس( 1958-1968

 940.531 نوري عبد الحميد العاني

تاريخ الوزارات العراقية في العهد  600
 الجمهوري

 )الجزء السادس( 1958-1968

 

 940.531 نوري عبد الحميد العاني

تاريخ الوزارات العراقية في العهد  601
 الجمهوري

 )الجزء السابع( 1958-1968

 940.531 نوري عبد الحميد العاني

تاريخ الوزارات العراقية في العهد  602
 الجمهوري

 )الجزء الثامن( 1958-1968

 940.531 نوري عبد الحميد العاني

تاريخ الوزارات العراقية في العهد  603
 الجمهوري

  )الجزء التاسع(1958-1968

 940.531 نوري عبد الحميد العاني

تاريخ الوزارات العراقية في العهد  604
 الجمهوري

 )الجزء العاشر( 1958-1968

 940.531 نوري عبد الحميد العاني

دليل المؤسسات الداعمة  605
 في األردن الصغيرةوالمتوسطة

 632.6785 االمم المتحدة

منظمة السالم للكرد  الكرد الشيعة في العراق 606
 الفيلية

956.344 

 956.344 جمال بابان إعالم كرد العراق 607

سنوات  4وزارة الداخلية خالل  608

البناءالمؤسساتي والتقدم العلمي واالنجازات 
المتميزة والجاهزية األمنية 

جزء ال /8/6/2010 -  8/6/2006من

 341.093 وزارة الداخلية
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 ولاال

سنوات البناء 4وزارة الداخلية خالل  609

المؤسساتي والتقدم العلمي واالنجازات 
 المتميزة والجاهزية األمنية من

جزء ال /8/6/2010-  8/6/2006 

 ثانيال

 341.093 وزارة الداخلية

سنوات البناء  4وزارة الداخلية خالل  610

المؤسساتي والتقدم العلميواالنجازات 
الجاهزية األمنية من  والمتميزة 

جزء ال/8/6/2010 -  8/6/2006

 ثالثال

 341.093 وزارة الداخلية

وزارة الداخلية خالل  سنوات البناء  611
االنجازات و العلمي المؤسساتي والتقدم

المتميزة والجاهزية األمنية من  

جزء ال /8/6/2010 -  8/6/2006

 رابعال

 341.093 وزارة الداخلية

 306.43 وزارة التربية 2009-2006انجازات وزارة التربية  612

الكودات العربية الموحدة لتصميم وتنفيذ  613
 المباني

 مجلس وزارة االسكان
 والتعمير العرب 

658.28 

 636.084 سعدون يوسف سرلهية المراعي الطبيعية 614

-1976التنمية القومية للسنوات خطة  615

1980 

 338.903 وزارة التخطيط

نظرة عامة حول األلغام األرضية ومخلفات  616
 المتفجرة في العراقالحرب 

 623.451130 اليونسيف

مستقبل الوطن العربي في القرن الحادي  617
 والعشرين

 951.1 عدي صدام حسين

-2010خطة التنمية الوطنية للسنوات  618

2014 

 338.9 وزارة التخطيط

تقييم السياسات التخصيص في البلدان  619
 العربية

 382.3 صندوق النقد العربي

 المكتب االعالمي لرئيس اتفاق سحب القوات األجنبية من العراق 620
 الوزراء

956.305 

 813.0872 علي زين العابدين من قصص المحقق 621

المعاصرة تركيا في اإلستراتيجية األمريكية  622
)دراسة في تطوير العالقات التركية 

-1991األمريكية بعد الحرب الباردة

2007 

 

نعمان عمر محمود 
 النعيمي

953.07 
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بيلوغرافيا الرسائل الجامعية ملحق بالرسائل  623
واالطاريح الجامعية المنجزة عامي 

2000-2007 

وزارة الثقافة  –العراق 
 دار الكتب والوثائق

011.75 

 901 بيرتي ج بيلتو ا  ـــدراسة االنثروبولوجي 624

حقوق االنسان بين النص والتطبيق )دراسة  625
 في الشريعةاالسالمية والمواثيق الدولية(

 323 د.علي يوسف الشكري

 956.305 احمد فهمي دينــالد الرافــصراع المصالح في ب 626

التوجهات الدولية واإلجراءات والجهود  627
 والــلمكافحة غسل األم العربية

 332.46 صندوق النقد العربي

اإلفادة واالعتبار في األمور المشاهدة  628
 رالمعاينة بارض مص والحوادث

 345.6206 عبد اللطيف البغدادي

 382.091 احمد الكواز ة ـــالسوق الخليجية المشترك 629

 956.334 مجلس محافظة ذي قار ارـــإستراتيجية تنمية محافظة ذي ق 630

 353.96 كوركيس عبد ال ادم المخاطر الكيماوية واألمان 631

 541.042 كوركيس عبد ال ادم رةــكيمياء الجزيئات الكبي 632

 541 باسل كامل الداللي ةــكيمياء األغذي 633

 572 محمود حياوي ةــالخلي 634

 631.587 عمار برادعي (1ري والصرف )ــــال 635

انضباط موظفي الدولة رقم قانون  636

المعدل وقواعد السلوك  1991(لسنة 14)

 الخاصة بموظفي الدولة

دائرةالعالقات مع 
 المنظمات غير الحكومية

342.04 

 339.2 محمد عزيزي التوزيع )توزيع الدخل القومي والثروة( 637

دراسات في التنمية البشرية المستدامة في  638
 الوطن العربي

حثين مجموعة من البا
 الحكمة بيت

658.3019 

تقييم نتائج مشاريع برنامج األمم المتحدة  639
العراق في مجال الحكم الرشيد  اإلنمائي في

 والوقاية من األزماتومعالجتها  

 339.463 جيم مريد مات

 956.603 ناصر العبد ودـتاريخ أل سع 640

وقائع بحوث المؤتمر العلمي الخامس  641
 العلميلمجلس البحث 

مجلس البحث العلمي 
 العراق

721.142 

قضايا تنمية الموارد البشرية في الوطن  642
 العربي

 المجلس الوطني للثقافة
 والفنون واالداب

658.3019 

مراسالت أوراق رومان روالن وغاندي  643

 1944-1920وطاغور 

 954.040 جوهر الل نهرو

 355.425 هشام صباح الفخري الحرس والرمز والصراع 644

معالجات لالمبادئ األساسية والممارسة ل 645
 المهجرية

d-e-heffer 543.08 

 321.04مجموعةباحثين بيت جامعة الدول العربية في عصر التكتالت  646
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 الحكمة اإلقليمية

 690.43 فرج بصمة حجي كنوز المتحف العراقي 647

 340.1 هيئة النزاهه قانون مكاتب المفتشين العموميين 648

 340.1 هيئة النزاهه قانون ديوان الرقابة المالية 649

 657.83 ديوان الرقابة المالية النظام المحاسبي الموحد 650

بغداد في الصحف والمجالت مشروع  651
 ببلوغرافي

دار الكتب والوثائق 
 الثقافة وزارة

956.311 

جمعية االقتصاديين  تقدير التنمية البشرية 652
 العرب

337.1 

دور الصندوق العربي في عملية التخطيط  653
 القومي القومياالقتصادي 

 658.31 محمد العماري

األحوال الشخصية للمسلمين والطوائف  654
 والموسويةالمسيحية 

 

المجموعة الدائمة 
واالنظمة  للقوانيين

 العراقية الموحدة

342.083 

لسنة  14قانون انضباط موظفي الدولة رقم  655

 المعدل 1991

دائرةالعالقات مع 
 المنظمات غير الحكومية

342.04 

استعراض  2001تقدير التجارة والتنمية  656

 عام

 338.9 االمم المتحدة

 343 اكرم ياملكي القانون التجاري األوراق التجارية 657

 310 محمود حسن المشهداني من مراحل الطريقة اإلحصائية 658

األجنبية من العراق المسوغات االستثمارات  659
 والمخاطر

 332.633 همام الشماع

اإلستراتيجية العالمية لتغذية الرضع وصغار  660
 األطفال

 649.3 منظمة الصحة العالمية

 307.2 سابا جورج بشر العلم وتنظيم المدن العربية 661

 500.297 خير هللا طلفاح العلوم والفنون عند العرب 662

القومي إلستراتيجية العمل المؤتمر  663
 االقتصادي العربي المشترك

 330.09 جامعة الدول العربية

وقائع وأبحاث مؤتمر االقتصاديين العرب  664

 1965األول بغداد 

 

جمعية االقتصاديين 
 العرب

330.09 

 335.423 بدر الدين السباعي اجــملكية وسائل اإلنت 665

الوطنية العليا  الهيئة ي العراقــالمقابر الجماعية ف 666
 -والعدالة للمساءلة

 الدائرة االعالمية

353.53383 

نظام الحكم في العراق وفق دساتيره  667
 ةــالحديث

 342.0293 عبد الحسين شندل

 342.02 علي محمد بدير  ون اإلداريــمبادئ وإحكام القان 668
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ة العامة دراسة ــالتنظيم الدستوري للوظيف 669
 مقارنة

 محمد انس اشرف
 

342.04 

تفسير الدستور واتجاهات  النظرية العامة في 670
 تفسير العراقيالاالتحادية العليافي المحكمة

 342.0013 علي هادي عطية الهاللي

تقييم وإدارة المشروعات المتوسطة  671
 والكبيرة

 658.0423 مؤيد الفضل

 342.3 عبد الزهرةاثير ادريس  مستقبل التجربة الدستورية في العراق 672

 338.13 جميل محمد جميل الدباغ اقتصاديات التسويق الزراعي 673

 340.56 عبد المجيد الحكيم  2ج /القانون المدني وإحكام االلتزام 674

 جعفرصباح صادق  اتــمجموعة قوانين الشرك 675
 االنباري

346.0667 

 340.112 لطيف الدليميحميد  الثقافة القانونية للمهندسين والمقاولين 676

 صباح صادق جعفر هاـالعقود العامه وتعليمات 677
 االنباري

346.022 

 338.9 حاتم حميد محسن بربرة  ةـاد والتنميـاالقتص 678

 345.07 نبيل عبد الرحمن حياوي اتــون العقوبــقان 679

ومجموعة قوانين األقاليم  –الدستور  680
 والمحافظات

 صباح صادق جعفر
 االنباري

342.093 

 347.066 كريشنا فاسديف شهادة الشهود وطرق األداء بها 681

اختصاصات رئيس الوحدة اإلدارية اإلقليمية  682
 في العراق

 342.041 صراع دحام الفهداوي

علي حسين الثامر   4سلسلة القضاء اإلداري عدد رقم  683
 العيدي

340.56 

 343.053 نبيل عبد الرحمن حياوي 1984(لسنة 23قانون الكمارك رقم ) 684

 344.021 ذاكر خليل العلي قانون الضمان االجتماعي للعمال وتعديالته 685

 325.13 عالء سليم العامري اإلدارة المحلية مفهومها أهدافها أركانها 686

قواعد اإلثبات الشرعي دراسة في اإلثبات  687
 باإلقرار والشهادة واليمين والخبر الشرعي

 345.066 صباح المفتي

 347.02 ادم وهيب النداوي المرافعات المدنية 688

( 1951لسنة ) 40القانون المدني رقم 689

إحكام وفهرس هجائي لمواد وتعديالته مع 
 القانون

 الرحمنالقاضي نبيل عبد
 حياوي 

340.56 

 307.72 كيم ايل سونغ ايا المسأله الريفيه االشتراكية في بلدناقض 690

 340.5 عبد الحمن البزاز مبادئ القانون المقارن 691

 348.022 العراق–وزارة العدل  1949مجموعة القوانين واألنظمة  692

 348.022 العراق–وزارة العدل  1945مجموعة القوانين واألنظمة  693

 343 حميد السعدي النظرية العامة لجريمة السرقة 694
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 347.91 صالح الدين الناهي المدنية والتجاريةالوجيز في المرافعات  695

 336.201 يونس احمد البطريق النظم الضريبية 696

 349.37 جبرائيل الينا دروس في القانون الروماني 697

 348.022 العراق –وزارة العدل  مجموعة القوانين واألنظمة 698

 348.022 العراق –وزارة العدل  1954مجموعة القوانين واألنظمة  699

 348.022 العراق –وزارة العدل  1967مجموعة القوانين واألنظمة  700

 348.022 العراق –وزارة العدل  1951مجموعة القوانين واألنظمة  701

 348.022 العراق –وزارة العدل  1957مجموعة القوانين واألنظمة  702

 348.022 العراق –وزارة العدل  1967مجموعة القوانين واألنظمة  703

 الهيئة العليا لإلصالح قوانين اإلصالح الزراعي 704
 الزراعي العراق

343.076 

 333.313 بدر الدين السباعي التوزيع والتراكم واالستهالك  705

 658.15 محمد علي ابراهيم اإلدارة المالية المتقدمة 706

 658.15 احمد يوسف عريقات إدارة العمليات اإلنتاجية 707

 658 علي عباس  الرقابة اإلدارية 708

 658.8 ثامر البكري بحوث التسويق أسس وحاالت 709

 658.8 ثامر البكري  استراتيجيات التسويق األخضر  710

اإلصالح الزراعي في العراق والتنمية  711
 االقتصادية

عبد الحسين وداي 
 العطية

333.313 

 657.61 جبرائيل كحالة مبادئ المحاسبة 712

 657 رضوان حلوة حنان مبادئ المحاسبة المالية 713

 320 علي هادي جبرين الفكر ألعملياتي قضايا إدارية منهجية 714

 025.4 احمد المدادحة نظم التصنيف الحديث 715

 657.46 خليل عواد ابو حشيش المحاسبة الضريبية 716

 519.03 هالل عبود البياتي قاموس اإلحصاء 717

 343.03 عادل العلي العامة والقانون المالي والضريبي المالية 718

 للثروةالمديرية العامة  األبقار والجاموس في العراق 719
 الحيوانية

636.23 

 025.47 احمد نافع المدادحة الفهرسة الموضوعية والتكشيف 720

 658.402 بشار سليم الجبوري المسح التصويري التحليلي 721

 657 ياسر صالح الفريجات الماليةمبادئ المحاسبة  722

 658 علي هادي جبرين إدارة اإلعمال المزرعية 723

 657.6 اسماعيل يحيى التكريتي المحاسبة اإلدارية 724

 346.04363 د.جعفر الفضلي الوجيز في العقود المدنية 725

 333.7محمد صالح تركي  مقدمة في علم اقتصاد البيئة 726
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 القريشي

 613.2 ايمن سليمان مزاهرة في الصحة والمرض التغذية 727

مبادئ القانون اإلداري وتطبيقاته في دولة  728
 العربية المتحدة اإلمارات

 342.0491 نواف كنعان

 658.3 مؤيد سعيد السالم إدارة الموارد البشرية المعاصرة 729

 الدائرة القانونية المجلس  مجموعة تشريعات القطاع الزراعي 730
 الزراعي االعلى

343.076 

 004 عالء حسين الحمامي ةـسيد األجيال القادم 731

 341.24 د.علي يوسف الشكري ةـالمنظمات الدولي 732

 005.74 عالء حسين الحمامي تنقيب البيانات 733

 338.19 بغداد –بيت الحكمة  األمن الغذائي العربي 734

 004 محمد عبودزياد  أساسيات الحاسوب واالنترنيت 735

 658.38 احمد اسماعيل المعاني إدارة المعرفة 736

 658 جالل محمد النعيمي البحث العلمي في إدارة اإلعمال 737

كمال حسن جمعة  محاسبة التكاليف الصناعية 738
 الربيعي

657.42 

 810.93 بيت الحكمة عيون اإلخبار البن قتيبة  739

محمد صالح تركي  الـاقتصاديات اإلعم 740
 القريشي

331 

إدارة التسويق مدخل تحليلي استراتيجي  741
 متكامل

 658.8 ناجي معال

المرجعية الدينية في العراق واالنتخابات  742
 دة ـالبرلمانية وتعزيز الوح

 322.9 صالح عبد الرزاق

 658.4034 غسان قاسم الالمي تقنيات ونظم معاصرة في إدارة العمليات 743

 658.802 محمد عبد حسين الطائي نظم المعلومات التسويقية 744

 005.13 سعد عبد العزيزالعاني البـالبرمجة بلغة مات 745

 001.4 خضير كاظم حمود منهجية البحث العلمي 746

 658.402 مؤيد سالم القوة التنظيمية 747

النمو التعويض لمعالجة مشاكل السالالت  748
 لفروج اللحم الحديثة

 636.51 سعد عبد الحسين ناجي

االتصال والعالقات العامة في إدارة المكتبات  749
 ومراكز معلومات

 021 محمد الدبس السردي

 352.44 شوقي ناجي جواد إدارة سلسلة التوريد عالقات الموردين  750

 333.1 خليل ابر اهيم الخالد تاريخ إحكام األراضي في العراق 751

 658.001 خضير كاظم حمود الجامعية في إدارة اإلعمالالكفاءة  752

 657.48 رضوان حلوة حنان الطبعة الثانية/مبادئ المحاسبة المالية 753

 636.5 اثير كساب  مساكن الدواجن  754
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 636.5 سردار ياسين تغذية وإدارة الدواجن في األجواء الحارة 755

 342.029 الشكريد.علي يوسف  مبادئ القانون الدستوري  756

تحقيق الدقة في إدارة الجودة مفاهيم  757
 وتطبيقات 

 352.357 محمد عبد العال النعيمي

 541 عمر محمود غياين الكيمياء االستعراضية 758

بحوث ودراسات في تكنولوجيا اإلعالم  759
 والتعليم

 569.143 حارث عبود

 658.403 مزهر شعبان العانيد.  العملية اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات 760

أزمة حصانة الجنود  -كراسة إستراتيجية 761
 المتعاقدين األمريكان في العراق

 956.305 حكمت شبر

 658 علي هادي جبرين المدخل االستراتيجي والتشغيلي للنوعية 762

مؤيد عبد الرحمن  إدارة المشتقات المالية 763
 الدوري

332 

 الياءى إلبادئ المحاسبة المالية من اإللف م 764
 جزء اولال /

 
 

 657 فيصل محمود الشواورة

اء يال إلىمبادئ المحاسبة المالية من اإللف  765
 منطلقات 

 ثانيالجزء ال/ نظرية وتطبيقات عملية
 

 657 فيصل محمود الشواورة

إدارة العالقات العامة مفاهيم ومبادئ  766
 وسياسات 

 657 يونسطارق شريف 

زاهد عبد الحميد  إدارة المبيعات والبيع االلكتروني 767
 السامرائي

658.8 

 520 حميد مجول النعيمي علم الفلك إلىمفاهيم المدخل  768

 011.376 مزهر شعبان العاني معالجة الصور الرقمية باستخدام حزمة 769

محمد صالح تركي  علم اقتصاد التنمية 770
 القريشي

338.9 

 352.4 علي عباس اإلدارة المالية 771

 658.802 ثامر البكري تسويق الخدمات المالية 772

 657.48 وليد ناجي الحيالي االتجاهات الحديثة في التحليل المالي 773

حقوق اإلنسان في اإلسالم والمواثيق الدولية  774
 والدساتيرالعربية

 218 نواف كنعان

 /  341 رياض صالح ابو العطا القانون الدولي العام 775

 352.23 د.علي يوسف الشكري رئيس الدولة في االتحاد الفدرالي 776

 330 محمد الطاقه أساسيات علم االقتصاد 777

 658.8 ثامر البكري 1999/إدارة التسويق 778
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إخفاء المعلومات الكتابة المخفية والعالمة  779
 المائية

 005.8 عالء حسين الحمامي

التناسب بين سلطة رئيس الدولة ومسؤوليته  780
 في الدساتير العربية

 342.029 د.علي يوسف الشكري

 658.8 يوسف أبو فارة إدارة األسعار 781

أزمة ميناء مبارك  -كراسة إستراتيجية 782
 الكويتي وأثارها على العراق

 386.83 قاسم محمد عبيد

 637.1 حسين طه النجم علم األلبان 783

 658.8 الهام فخري طملية استراتيجيات التسويق إطار نظري وتطبيقي 784

محمد علي ابراهيم  إدارة محافظ االستثمار  785
 العامري

332.6 

 323.6 منيف الرزاز معالم الحياة العربية الجديدة  786

 658.1511 سعد محمود الشرقاوي 2009/مبادئ المحاسبة المالية 787

العراق في القرن السابع  الحياة الفكرية في 788
 الهجري

 956.3 محمد مفيد أل ياسين

دراسة العمل في إطار إدارة اإلنتاج  789
 والعمليات

 338.001 جالل محمد النعيمي

أساليب البحث العلمي واإلحصاء كيف نكتب  790
 بحثا علميا

 001.4 احمد إسماعيل المعاني

فن كر االستراتيجي فالقائد والم ---المدير  791
 التفاعل مع االخرين ومهارات

صالح عبد القادر 
 النعيمي

658.315 

 658.8 حميد الطائي  مقدمة في التسويق العقاري 792

 657.3 خالد جمال الجعارات 2007معايير التقارير المالية الدولية  793

 004.42 عبد هللا فالح المنزل مناهج البحث في العلوم التربوية والنفسية 794

 005.133 عالء حسين الحمامي C++ جةرممفاهيم وإسرار لغة الب 795

 956.4032 فؤاد معمر الشهيد ناجي العلي 796

 813.081 ول وايريل ديورانت قصة الحضارة )عصر لويس الرابع عشر ( 797

 813.081 ول وايريل ديورانت قصة الحضارة )نشأة الحضارة ( 798

 813.081 ول وايريل ديورانت (وجيرانهاقصة الحضارة )الهند  799

 813.081 ول وايريل ديورانت الشرق األقصى اليابان 800

 813.081 ول وايريل ديورانت قصة الحضارة )حياة اليونان( 801

قصة الحضارة )قيصر والمسيح الحضارة  802
 اليونانية(

 

 813.081 ول وايريل ديورانت

قصة الحضارة )عصر اإليمان ( الجزء  803
 الثاني 

 813.081 ول وايريل ديورانت

قصة الحضارة )عصر اإليمان ( الجزء  804
 الرابع

 813.081 ول وايريل ديورانت
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قصة الحضارة )عصر اإليمان ( الجزء  805
 السادس

 813.081 ول وايريل ديورانت

 813.081 ديورانت ول وايريل قصة الحضارة النهضة الجزء الثاني  806

 813.081 ول وايريل ديورانت قصة الحضارة النهضة الجزء الرابع 807

الجزء  قصة الحضارة )اإلصالح الديني ( 808
 الثاني

 813.081 ول وايريل ديورانت

الجزء  قصة الحضارة )اإلصالح الديني ( 809
 الرابع

 813.081 ول وايريل ديورانت

 813.081 ول وايريل ديورانت فولتير(قصة الحضارة )عصر  810

 813.081 ول وايريل ديورانت )أوربا الوسطى(قصة الحضارة  811

 813.081 ول وايريل ديورانت )روسو والثورة(قصة الحضارة  812

اإلسالم والشرق اإلسالمي قصة الحضارة  813
 تي(انالشمال البروتست

 813.081 ول وايريل ديورانت

 813.081 ول وايريل ديورانت )عصر نابليون(جزء األول قصة الحضارة  814

 813.081 ول وايريل ديورانت )عصر نابليون(جزء الثالثقصة الحضارة  815

 813.081 ول وايريل ديورانت قصة الحضارة )فهارس قصة الحضارة ( 816

 711.14 محمد حماد التفاصيل المعمارية 817

المركز القومي  15العدد  التنمية االدارية/ 818
 لالستشارات

354 

 813.081 ول وابريل ديوانت قصة الحضارة )عصر لويس الرابع عشر ( 819

 813.081 ول وابريل ديوانت قصة الحضارة )بداية عصر العقل( 820

 813.081 ول وابريل ديوانت قصة الحضارة )اإلصالح الديني( 821

محمدحسين السيد  1الميزان في تفسير القران مجلد  822
 الطباطبائي

221.512 

 2الميزان في تفسير القران مجلد  823

 
 

السيد محمدحسين 
 الطباطبائي

221.52 

السيد محمد حسين  3الميزان في تفسير القران مجلد  824
 الطباطبائي

221.53 

السيد محمد حسين  4الميزان في تفسير القران مجلد  825
 الطباطبائي

221.54 

السيد محمد حسين  5تفسير القران مجلد الميزان في  826
 الطباطبائي

221.52 

السيد محمد حسين  6الميزان في تفسير القران مجلد  827
 الطباطبائي

221.55 

السيد محمد حسين  7الميزان في تفسير القران مجلد  828
 الطباطبائي

221.56 

السيد محمد حسين  8الميزان في تفسير القران مجلد  829
 الطباطبائي

221.57 
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السيد محمد حسين   9الميزان في تفسير القران مجلد  830
 الطباطبائي

221.59 

السيد محمد حسين  10الميزان في تفسير القران مجلد  831
 الطباطبائي

221.61 

السيد محمد حسين  11الميزان في تفسير القران مجلد  832
 الطباطبائي

221.63 

السيد محمد حسين  12الميزان في تفسير القران مجلد  833
 الطباطبائي

221.66 

السيد محمد حسين  13الميزان في تفسير القران مجلد  834
 الطباطبائي

221.68 

السيد محمد حسين  14الميزان في تفسير القران مجلد  835
 الطباطبائي

221.7112 

السيد محمد حسين  15الميزان في تفسير القران مجلد 836
 الطباطبائي

221.7213 

السيد محمد حسين  16الميزان في تفسير القران مجلد   837
 الطباطبائي

221.73243 

السيد محمد حسين  17الميزان في تفسير القران مجلد  838
 الطباطبائي

221.7516 

السيد محمد حسين  18الميزان في تفسير القران مجلد  839
 الطباطبائي

221.7789 

السيد محمد حسين  19الميزان في تفسير القران مجلد  840
 الطباطبائي

221.812362

4 

السيد محمد حسين  20الميزان في تفسير القران مجلد  841
 الطباطبائي

221.8678 

 2الوسيط في شرح القانون المدني مجلد  842

 الجزء األول

عبد الرزاق احمد 
 السهنوري

343.02 

عبد الرزاق احمد  2الوسيط في شرح القانون المدني مجلد  843
 السهنوري

343.02 

الوسيط في شرح القانون المدني اإلثبات  844
 واثأر االلتزام

عبد الرزاق احمد 
 يالسهنور

343.02 

الوسيط في شرح القانون المدني األوصاف  845
 االنقضاء –الجوالة 

عبد الرزاق احمد 
 يالسهنور

343.02 

الوسيط في شرح القانون المدني البيع  846
 على الملكية العقود التي تقع

عبد الرزاق احمد 
 يالسهنور

343.02 

الوسيط في شرح القانون المدني الهيئة  847
 والقرض والدخل الدائم والشراكة

عبد الرزاق احمد 
 يالسهنور

343.02 

الوسيط في شرح القانون المدني اإليجار  848
 والعادية

عبد الرزاق احمد 
 السهنوري

343.02 

المدني  العقود  الوسيط في شرح القانون 849
 الواردة على العمل

عبد الرزاق احمد 
 السهنوري

343.02 

 343.02عبد الرزاق احمد  الوسيط في شرح القانون المدني حق الملكية  850
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 السهنوري

عبد الرزاق احمد  الوسيط في شرح القانون المدني عقد إيجار 851
 السهنوري

343.02 

عقود الوسيط في شرح القانون المدني  852
 الغرر

عبد الرزاق احمد 
 السهنوري

343.02 

الوسيط في شرح القانون المدني أسباب  853
 كسب الملكية

عبد الرزاق احمد 
 السهنوري

343.02 

الوسيط في شرح القانون المدني أسباب  854
 كسب الملكية 

عبد الرزاق احمد 
 السهنوري

343.02 

الوسيط في شرح القانون المدني التأمينات  855
 الشخصية والعينية

عبد الرزاق احمد 
 يالسهنور

343.02 

محمد جعفر االشيخ  إعراب القران  الفاتحة /البقرة/أل عمران 856
 ابراهيم الكرباسي

225.16 

محمد جعفر االشيخ  إعراب القران النساء /المائدة/اإلنعام  857
 ابراهيم الكرباسي

225.16 

إعراب القران  858
 األعراف/األنفال/التوبة/يس/هود

محمد جعفر االشيخ 
 ابراهيم الكرباسي

225.16 

يونس إعراب القران  859
 الرعد/إبراهيم/الحجر/النمل/اإلسراء/الكهف/

محمد جعفر االشيخ 
 ابراهيم الكرباسي

225.16 

إعراب القران  860
 النور/ مريم/طه/األنبياء/الحج/المؤمنون/

 النمل الشعراء/ الفرقان/

محمد جعفر االشيخ 
 ابراهيم الكرباسي

225.16 

إعراب القران  861
 القصص/العنكبوت/الروم/لقمان/السجدة/

 . ص الصافات/ فاطر/يس/ سبا/ األحزاب/

محمد جعفر االشيخ 
 ابراهيم الكرباسي

225.16 

إعراب القران  862
الزمر/محمد/غافر/الفتح/فصلت/الحجرات 

الشورى/ق/الزخرف/الذاريات/الدخان/الطور/
 الرحمن القمر/ االحقاف/ النجم/ الجاثية/ /

محمد جعفر االشيخ 
 ابراهيم الكرباسي

225.16 

سورة  إلىإعراب القران من سورة الواقعة  863
 الناس

محمد جعفر الشيخ 
 الكرباسي

225.16 

ابي جعفر محمد بن  التبيان في تفسير القران الفاتحة /البقرة 864
 الحسن الطوسي

222.352 

ابي جعفر محمد بن  البقرة/أل عمرانالتبيان في تفسير القران  865
 الحسن الطوسي

222.352 

ابي جعفر محمد بن  أل عمران/المائدةالتبيان في تفسير القران  866
 الحسن الطوسي

222.352 

جعفر محمد بن ابي  المائدة/األعرافالتبيان في تفسير القران  867
 الحسن الطوسي

222.352 

ابي جعفر محمد بن  األعراف/هودالتبيان في تفسير القران  868
 الحسن الطوسي

222.352 
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ابي جعفر محمد بن  هود/اإلسراءالتبيان في تفسير القران  869
 الحسن الطوسي

222.352 

ابي جعفر محمد بن  الكهف/الفرقانالتبيان في تفسير القران  870
 الحسن الطوسي

222.352 

ابي جعفر محمد بن  ص الشعراء/التبيان في تفسير القران  871
 الحسن الطوسي

222.352 

ابي جعفر محمد بن  الصف الزمر/التبيان في تفسير القران  872
 الحسن الطوسي

222.352 

ابي جعفر محمد بن  الناس الجمعة/التبيان في تفسير القران  873
 الحسن الطوسي

222.352 

 414.01 محمد تقي التستري 1جزء البهج البالغة في شرح نهج البالغة  874

 414.01 محمد تقي التستري 2جزء البهج البالغة في شرح نهج البالغة  875

 414.01 محمد تقي التستري 2جزء البهج البالغة في شرح نهج البالغة  876

 414.01 محمد تقي التستري 3جزء البهج البالغة في شرح نهج البالغة  877

 414.01 محمد تقي التستري 4جزء البهج البالغة في شرح نهج البالغة  878

 414.01 محمد تقي التستري 5جزء البهج البالغة في شرح نهج البالغة  879

 414.01 محمد تقي التستري 6جزء البهج البالغة في شرح نهج البالغة  880

 414.01 محمد تقي التستري 7جزء البهج البالغة في شرح نهج البالغة  881

 414.01 محمد تقي التستري 8جزء البهج البالغة في شرح نهج البالغة  882

 414.01 محمد تقي التستري 9جزء البهج البالغة في شرح نهج البالغة  883

بهج البالغة في شرح نهج  884

    10ءجزالالبالغة

 414.01 التستريمحمد تقي 

بهج البالغة في شرح نهج البالغة جزء  885

11 

 414.01 محمد تقي التستري

بهج البالغة في شرح نهج البالغة جزء  886

12 

 414.01 محمد تقي التستري

بهج البالغة في شرح نهج البالغة جزء  887

13 

 414.01 محمد تقي التستري

 سوعة اإلمام المهدي تاريخ الغيبةمو 888
 الصغرى

 246.2 محمد الصدر

 246.2 محمد الصدر موسوعة اإلمام المهدي تاريخ الغيبة الكبرى 889

موسوعة اإلمام المهدي تاريخ ما بعد  890
 الظهور

 246.2 محمد الصدر

 موسوعة اإلمام المهدي اليوم الموعود 891
 

 246.2 محمد الصدر

موسوعة الغدير في الكتاب والسنة واآلداب  892

 1جزء ال

 213.4 كمال الحيدري

 213.4 كمال الحيدري موسوعة الغدير في الكتاب والسنة واآلداب 893
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 2جزء ال

 موسوعة الغدير في الكتاب والسنة واآلداب 894

 3جزء ال

 213.4 كمال الحيدري

 موسوعة الغدير في الكتاب والسنة واآلداب 895

 4جزء ال

 213.4 كمال الحيدري

 في الكتاب والسنة واآلداب موسوعة الغدير 896

 5جزء ال

 213.4 كمال الحيدري

 موسوعة الغدير في الكتاب والسنة واآلداب 897

 6جزء ال

 213.4 كمال الحيدري

 موسوعة الغدير في الكتاب والسنة واآلداب 898

 7جزء ال

 213.4 كمال الحيدري

 موسوعة الغدير في الكتاب والسنة واآلداب 899

 8جزء ال

 213.4 الحيدريكمال 

 موسوعة الغدير في الكتاب والسنة واآلداب 900

 9جزء ال

 213.4 كمال الحيدري

 موسوعة الغدير في الكتاب والسنة واآلداب 901

 10جزء ال

 213.4 كمال الحيدري

 موسوعة الغدير في الكتاب والسنة واآلداب 902

 11جزء ال

 213.4 كمال الحيدري

 الكتاب والسنة واآلدابموسوعة الغدير في  903

 12جزء ال

 213.4 كمال الحيدري

 موسوعة الغدير في الكتاب والسنة واآلداب 904

 13جزء ال

 213.4 كمال الحيدري

 موسوعة الغدير في الكتاب والسنة واآلداب 905

 14جزء ال

 213.4 كمال الحيدري

 موسوعة الغدير في الكتاب والسنة واآلداب 906

 15جزء ال

 213.4 الحيدريكمال 

 موسوعة الغدير في الكتاب والسنة واآلداب 907

 16جزء ال

 213.4 كمال الحيدري

 موسوعة الغدير في الكتاب والسنة واآلداب 908

 17جزء ال

 213.4 كمال الحيدري

 موسوعة الغدير في الكتاب والسنة واآلداب 909

 18جزء ال

 213.4 كمال الحيدري

 الكتاب والسنة واآلدابموسوعة الغدير في  910

 19جزء 

 213.4 كمال الحيدري

 موسوعة الغدير في الكتاب والسنة واآلداب 911

 20جزء 

 213.4 كمال الحيدري
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  موسوعة الغدير في الكتاب والسنة واآلداب 912

 21جزء ال

 213.4 كمال الحيدري

 268.1 محمد مهدي النراقي جزء األولالجامع السعادات  913

 268.1 محمد مهدي النراقي جزء الثانيال السعاداتجامع  914

 268.1 محمد مهدي النراقي جزء الثالثالجامع السعادات  915

 307.12 كارل ايثر وجون ستانز التنمية الزراعية في العالم  916

ابو علي الفضل بن  / الجزء االول مجمع البيان 917
 الحسن الطبرسي

221.512 

ابو علي الفضل بن  / الجزء الثاني مجمع البيان 918
 الحسن الطبرسي

221.253 

ابو علي الفضل بن  / الجزء الثالث مجمع البيان 919
 الحسن الطبرسي

221.545 

ابو علي الفضل بن  / الجزء الرابع مجمع البيان 920
 الحسن الطبرسي

221.568 

ابو علي الفضل بن  / الجزء الخامس مجمع البيان 921
 الطبرسيالحسن 

221.5963 

ابو علي الفضل بن  / الجزء السادس مجمع البيان 922
 الحسن الطبرسي

221.6471 

ابو علي الفضل بن  / الجزء السابع مجمع البيان 923
 الحسن الطبرسي

221.71132 

ابو علي الفضل بن  / الجزء الثامن مجمع البيان 924
 الحسن الطبرسي

221.73351 

ابو علي الفضل بن  / الجزء التاسع مجمع البيان 925
 الحسن الطبرسي

221.76384 

ابو علي الفضل بن  / الجزء العاشر مجمع البيان 926
 الحسن الطبرسي

221.841994 

ابو علي الفضل بن  / الجزء الحادي عشر مجمع البيان 927
 الحسن الطبرسي

221.5 

موسوعة فلسفية الشاملة )من الفلسفة  928
إحكام وفهرس هجائي لمواد إلىاليونانية 

 1/القانون الفلسفة اإلسالمية( 

محمد بن عبد الرحمن 
 مرحبا

189.53 

موسوعة فلسفية الشاملة  )من الفلسفة  929

 2/الفلسفة اإلسالمية( إلىاليونانية 

محمد بن عبد الرحمن 
 مرحبا

189.53 

 340.28 غازي فيصل مهدي ات ومقاالت في نطاق القانون العامقتعلي 930

قواعد اإلثبات الشرعي دراسة في اإلثبات  931
 بالقرار والشهادة الشرعي

 342.16 صباح المفتي

 342.346 صباح صادق جعفر المفوضية العراقية المعنية بالنزاهة العامة 932

األسس الجغرافية للتخطيط االقتصادي في  933
 العالم العربي

 338.59 دولت صادق
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اإلسالم منه المنان رفع أشعة من عقائد  934
 الشبهات عن األنبياء عليهم كلمة في البداء

 251.12 محمد الصدر

أضواء على ثورة اإلمام الحسين شذرات من  935
 تاريخ اإلمام الحسين فلسفة

 956.042 محمد الصدر

 215.16 محمد الصدر منبر الصدر نظرة في فلسفة اإلحداث 936

فقه األخالق األسرة في اإلسالم محاضرات  937
 في األخالق

 218.2 محمد الصدر

 270.2 محمد الصدر منهج الصالحين العبادات 938

 270.2 محمد الصدر منهج الصالحين المعامالت 939

 270.2 محمد الصدر جزء األول والثانيالما وراء الفقه  940

 270.2 محمد الصدر جزء الثالث والرابعالما وراء الفقه  941

 270.2 محمد الصدر جزء الخامس والسادسالما وراء الفقه  942

 270.2 محمد الصدر جزء السابع والثامنالما وراء الفقه  943

 270.2 محمد الصدر جزء التاسع والعاشرالما وراء الفقه  944

فقه  فقه الموضوعات الحديثة فقه الطب  945
 القضاءفقه  العشائر 

 270.2 الصدرمحمد 

بيان الفقه اإلفحام المدعي االختالف في  946
 اإلحكام

 270.2 محمد الصدر

 270.2 محمد الصدر الصراط القويم مجمع مسائل وردود 947

 270.2 محمد الصدر منهج األصول جزء األول والثاني 948

 270.3 محمد الصدر منهج األصول جزء الثالث والرابع والخامس 949

 270.3 محمد بن يعقوب الكيني 2-1ج/أصول الكافي لثقة اإلسالم  950

 270.3 محمد بن يعقوب الكيني 5-3ج/ فروع الكافي 951

 270.3 محمد بن يعقوب الكيني  5-3ج/ فروع الكافي 952

 270.3 محمد بن يعقوب الكيني 8-6ج/ فروع الكافي 953

 270.3 محمد بن يعقوب الكيني فروع الكافي 954

 270.3 محمد بن يعقوب الكيني موسوعة الكتب األربعة أصول الكافي 955

 270.3 محمد بن يعقوب الكيني 5-3ج/ فروع الكافي 956

 270.3 محمد بن يعقوب الكيني فروع الكافي روضة الكافي 957

 270.3 الشيخ الصدوق من ال يحضره الفقيه 958

 270.3 الشيخ الطوسي االستبصار فيما اختلفت فيه من اإلخبار 959

من اإلخبار  فيهتهذيب اإلحكام فيما اختلفت  960

 5-1جزء ال

 270.3 الشيخ الطوسي

تهذيب اإلحكام فيما اختلفت فيه من اإلخبار  961

 10-6جزء ال

 الشيخ الطوسي
 

270.3 

 239.4المجمع العالمي الهل إعالم الهداية في حياة المعصومين )عليهم  962
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 )ع( البيت محمد مصطفى السالم(

إعالم الهداية في حياة اإلمام جعفر بن محمد  963
 علية السالم الصادق

المجمع العالمي الهل 
 البيت )ع(

239.4 

 413.11 لياقوت الحموي 1معجم األدباء مجلد  964

 413.11 لياقوت الحموي 2مجلد  معجم األدباء 965

 413.11 لياقوت الحموي 3مجلد  معجم األدباء 966

 413.11 لياقوت الحموي 4مجلد  معجم األدباء 967

 413.11 لياقوت الحموي 5مجلد  معجم األدباء 968

 413.11 لياقوت الحموي 6مجلد  معجم األدباء 969

 413.11 لياقوت الحموي 7مجلد  معجم األدباء 970

 413.11 لياقوت الحموي 8مجلد  معجم األدباء 971

 413.11 لياقوت الحموي 9مجلد   معجم األدباء 972

 413.11 لياقوت الحموي 10مجلد  معجم األدباء 973

 345.01 جندي عبد الملك بك اشتراك( –الموسوعة الجنائية )اتجار  974

 345.01 جندي عبد الملك بك الموسوعة الجنائية )إضراب وتهديد( 975

جرائم  -الموسوعة الجنائية جريمة  976
 خطف أطفال - الحشيش

 345.01 عبد الملك بك جندي

ظروف  –الموسوعة الجنائية )رشوة  977
 جريمة(

 345.01 جندي عبد الملك بك

 345.01 جندي عبد الملك بك قتل وجرح(–الموسوعة الجنائية )عقوبة  978

 658.152 جندي عبد الملك بك تجارية(العالم التجارة )معجم المصطلحات  979

 العالقات –عالم التجارة )المصارف  980
 االقتصادية(

 658.802 ادوار جميل

 658.802 ادوار جميل تنظيم(–التخطيط –عالم التجارة) التامين  981

 658.54 ادوار جميل العالقات العامة واإلعالن حديث عالم التجارة 982

 658.503 ادوار جميل االجتماعات –عالم التجارة اإلدارة العامة  983

 658.8 ادوار جميل االحتكار–عالم التجارة التسويق   984

 658.503 ادوار جميل عالم التجارة إدارة اإلنتاج الحديث 985

 658.11 ادوار جميل عالم التجارة القانون التجاري 986

 658 ادوار جميل عالم التجارة القاموس التجاري 987

 658.153 ادوار جميل عالم التجارة الضرائب واالقتصاد 988

 658.1511 ادوار جميل عالم التجارة المحاسبة المالية 989

الفتوحات المكية في معرفة اإلسرار المالكة  990
 مجلد األولالوالملكية 

محي الدين محمد بن 
 علي بن محمد 

242.2 

الفتوحات المكية في معرفة اإلسرار المالكة  991
 مجلد الثانيال والملكية

محي الدين محمد بن 
 علي بن محمد 

242.2 



45 
 

الفتوحات المكية في معرفة اإلسرار المالكة  992
 مجلد الثالث ال والملكية

محي الدين محمد بن 
 علي بن محمد 

242.2 

ية في معرفة اإلسرار المالكة كالفتوحات الم 993
 مجلد الرابعال والملكية

محي الدين محمد بن 
 علي بن محمد 

242.2 

الفتوحات المكية في معرفة اإلسرار المالكة  994
 مجلد الخامس ال والملكية

محي الدين محمد بن 
 علي بن محمد 

242.2 

الفتوحات المكية في معرفة اإلسرار المالكة  995
 مجلد السادس ال والملكية

محي الدين محمد بن 
 علي بن محمد 

242.2 

الفتوحات المكية في معرفة اإلسرار المالكة  996
 مجلد السابع ال الملكيةو

محي الدين محمد بن 
 علي بن محمد 

242.2 

الفتوحات المكية في معرفة اإلسرار المالكة  997
 مجلد الثامن ال والملكية

محي الدين محمد بن 
 علي بن محمد 

242.2 

الفتوحات المكية في معرفة اإلسرار المالكة  998
 مجلد التاسع ال والملكية

 

محي الدين محمد بن 
 علي بن محمد 

242.2 

الحكمة المتعالية في اإلسفار العقلية األربعة  999
 مجلد الثانيال

صدر الدين محمد 
 الشيرازي

202.1 

الحكمة المتعالية في اإلسفار العقلية األربعة  1000
 مجلد الثاني ال

صدر الدين محمد 
 الشيرازي

202.1 

الحكمة المتعالية في اإلسفار العقلية األربعة  1001
 مجلد الثالث ال

صدر الدين محمد 
 الشيرازي

202.14 

الحكمة المتعالية في اإلسفار العقلية األربعة  1002
 مجلد الرابعال

صدر الدين محمد 
 الشيرازي

202.12 

الحكمة المتعالية في اإلسفار العقلية األربعة  1003
 مجلد الخامسال

ين محمد صدر الد
 الشيرازي

202.13 

الحكمة المتعالية في اإلسفار العقلية األربعة  1004
 مجلد السادسال

صدر الدين محمد 
 الشيرازي

202.11 

الحكمة المتعالية في اإلسفار العقلية األربعة  1005
 مجلد السابعال

صدر الدين محمد 
 الشيرازي

202.13 

الحكمة المتعالية في اإلسفار العقلية األربعة  1006
 مجلد الثامن ال

صدر الدين محمد 
 الشيرازي

202.2 

الحكمة المتعالية في اإلسفار العقلية األربعة  1007
 مجلد التاسع ال

صدر الدين محمد 
 الشيرازي

202.37 

لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث  1008
 جزء األول ال

 956.3 علي الوردي

لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث  1009
 جزء الثاني ال

 956.3 علي الوردي

لمحات اجتماعيةمن تاريخ العراق الحديث  1010
 جزء الثالث ال

 956.3 علي الوردي

لمحات اجتماعيةمن تاريخ العراق الحديث  1011
 جزء الرابع ال

 956.3 علي الوردي
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لمحات اجتماعيةمن تاريخ العراق الحديث  1012
 جزءالخامس ال

 956.3 علي الوردي

لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث  1013
 جزء الخامس  ال

 956.3 علي الوردي

لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث  1014
 جزء السادسال

 956.3 علي الوردي

لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث   1015
 جزء السادسال

 956.3 علي الوردي

جزء ال لفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالما 1016
 األول 

 956.01 جواد علي

جزء اللفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ا 1017
 الثاني 

 956.01 جواد علي

جزء ال لفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالما 1018
 الثالث 

 956.01 جواد علي

جزء اللفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ا 1019
 الرابع 

 956.01 جواد علي

جزء اللفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ا 1020
 الخامس 

 956.01 جواد علي

جزء اللفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ا 1021
 السادس 

 956.01 جواد علي

جزء اللفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ا 1022
 السابع 

 956.01 جواد علي

جزء اللفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ا 1023
 الثامن 

 956.01 جواد علي

جزء اللفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ا 1024
 التاسع 

 956.01 جواد علي

جزء اللفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ا 1025
 العاشر 

 956.01 جواد علي

جزء ال لفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ا 1026
 الحادي عشر 

 956.01 جواد علي

عز الدين ابي الحسن  جزء األول الالكامل في التاريخ  1027
 علي بن ابي الكرم

228.22 

عز الدين ابي الحسن  جزء الثاني ال الكامل في التاريخ 1028
 علي بن ابي الكرم

228.22 

عز الدين ابي الحسن  جزء الثالث ال الكامل في التاريخ 1029
 علي بن ابي الكرم

228.22 

عز الدين ابي الحسن  جزء الرابع ال الكامل في التاريخ 1030
 علي بن ابي الكرم

228.22 

عز الدين ابي الحسن  جزء الخامس ال الكامل في التاريخ 1031
 علي بن ابي الكرم

228.22 

عز الدين ابي الحسن  جزء السادس ال التاريخالكامل في  1032
 علي بن ابي الكرم

228.22 
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عز الدين ابي الحسن  جزء السابع الالكامل في التاريخ  1033
 علي بن ابي الكرم

228.22 

عز الدين ابي الحسن  جزء الثامن ال الكامل في التاريخ 1034
 علي بن ابي الكرم

228.22 

عز الدين ابي الحسن  جزء التاسع ال الكامل في التاريخ 1035
 علي بن ابي الكرم

228.22 

عز الدين ابي الحسن  جزء العاشر ال الكامل في التاريخ 1036
 علي بن ابي الكرم

228.22 

عز الدين ابي الحسن  جزء الحادي عشر ال الكامل في التاريخ 1037
 علي بن ابي الكرم

228.22 

عز الدين ابي الحسن  جزء الثاني عشر ال الكامل في التاريخ 1038
 علي بن ابي الكرم

228.22 

عز الدين ابي الحسن  جزء الثالث عشر ال الكامل في التاريخ 1039
 علي بن ابي الكرم

228.22 

 239.4 دار كريس انترناشيونال موسوعة األديان في العالم )العلويون( 1040

 239.4 دار كريس انترناشيونال المسيحية  موسوعة األديان في العالم  1041

الطائفة  موسوعة األديان في العالم  1042
 المارونية 

 239.4 دار كريس انترناشيونال

 239.4 دار كريس انترناشيونال الديانات القديمة موسوعة األديان في العالم  1043

الكنائس  موسوعة األديان في العالم  1044

 1الشرقية 

 239.4 دار كريس انترناشيونال

الكنائس  موسوعة األديان في العالم  1045

 2الشرقية 

 239.4 دار كريس انترناشيونال

 239.4 دار كريس انترناشيونال الموحدونالدروزموسوعة األديان في العالم  1046

اإلصالح الديني  موسوعة األديان في العالم  1047
 المسيحي

 239.4 دار كريس انترناشيونال

 239.4 دار كريس انترناشيونال الفرق اإلسالمية موسوعة األديان في العالم  1048

 239.4 دار كريس انترناشيونال اإلسالم  موسوعة األديان في العالم  1049

المذاهب في  موسوعة األديان في العالم  1050
 الفقه اإلسالمي

 239.4 دار كريس انترناشيونال

 225.1103 ابن منظور جزء األول ال لسان العرب 1051

 225.1103 ابن منظور جزء الثاني ال لسان العرب 1052

 225.1103 ابن منظور جزء الثالث ال لسان العرب 1053

 225.1103 ابن منظور جزء الرابع ال لسان العرب 1054

 225.1103 ابن منظور جزء الخامس ال لسان العرب 1055

 225.1103 منظورابن  جزء السادس ال لسان العرب 1056

 225.1103 ابن منظور جزء السابع ال لسان العرب 1057

 225.1103 ابن منظور جزء الثامن ال لسان العرب 1058
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 225.1103 ابن منظور جزء التاسعاللسان العرب  1059

قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام  1060

2010 

 وزارة العدل
 

340.115 

وزارة الثقافة دار الكتب  ببليوغرافية متخصصةأطفال العراق  1061
 والوثائق

011.0083 

قانون إيجار أراضي اإلصالح الزراعي  1062

سنة  -35الزراعية واإلفراد رقم للشركات 

1983 

 346.043 ذاكر خليل العلي

 1979لسنة 107قانون اإلثبات رقم  1063

 وتعديالته

 347.06 نبيل عبد الرحمن حياوي

 344.5671 صباح صادق جعفر العمل وتعديالتهقانون  1064

 343.098 صباح المفتي 2004(سنة 86قانون المرور رقم ) 1065

 346.04 ذاكر خليل العلي قانون هيئة دعاوي الملكية 1066

( سنة 65قانون مجلس شورى الدولة رقم ) 1067

1979 

 342.05 صباح صادق جعفر

 632.8 عبد اللطيف  فيروسات النبات 1068

المركز الدولي للتوطين  1069
 والتنميةالريفيةلجمهورية مصر

 307.1 وزارة الزراعة

 343.094 وزارة العدل قانون النقل 1070

استخدام أسلوب تنسيق الخطط والبرامج  1071
اإلنمائية في دعم التعاون االقتصادي بين 

 أقطار الخليج

 337.9 محمود محمد داغر

 342.029 عبد الجبار الشويلي  الدستور بين السياسة والقضاء  1072

 1979لسنة  107قانون االثبات رقم  1073

 وتعديالته

 347.06 حياوينبيل عبد الرحمن 

لسنة  65قانون االحوال المدنية رقم  1074

1972  

 وتعديالته

 346.01 صباح صادق االنباري

 لسنة  83قانون المرافعات المدنية رقم  1075

 وتعديالته 1969

 345.05042 نبيل عبد الرحمن حياوي 

فارس رشيد فهد  الموظف..... الوظيفة .... 1076
 الجبوري

342 

 1969لسنة  111قانون العقوبات رقم  1077

 وتعديالته 

 345.567 صباح صادق االنباري 

 344.02 صادق االنباري صباح قانون تنظيم اعمال التامين 1078

واجب الموظف العام بالحيادية السياسية  1079
 وتطبيقاته في شؤون الوظيفة العامة 

 342 عثمان سلمان العبودي
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 346.14344 عصمت عبد المجيد بكر احكام بيع وايجار اموال الدولة 1080

دليل التشريعات القانونية الخاصة بالوظيفة  1081
 العامة

 344.04632 وزارة العدل 

 1951لسنة  40القانون المدني رقم  1082

 هوتعديالت

 340.56 نبيل عبد الرحمن حياوي

لسنة  34قانون الخدمة المدنية رقم  1083

 هوتعديالت 1960

 340.56 نبيل عبد الرحمن حياوي

صباح صادق جعفر  مجموعة قوانين الضرائب 1084
 االنباري

343.04 

 1984لسنة  23قانون الكمارك رقم  1085

 هوتعديالت

 343.056 نبيل عبد الرحمن حياوي

قانون هيئة حل النزاعات الملكية العقارية  1086

 2006لسنة  2رقم 

 343.02 ذاكر خليل العلي

 2006لسنة  12قانون التضمين رقم  1087

 والتعليمات

 343.05243 صباح المفتي

 344.09 ذاكر خليل العلي قانون حماية حق المؤلف 1088

 1974لسنة  16قانون رسم الطابع رقم  1089

 هوتعديالت

صباح صادق جعفر 
 االنباري

343.09923 

لسنة  27قانون التقاعد الموحد رقم  1090

 هوتعديالت 2006

صباح صادق جعفر 
 االنباري

342.0686 

 346.07 نبيل عبد الرحمن حياوي  1984لسنة  30قانون التجارة رقم  1091

لسنة  3قانون مؤسسة الشهداء رقم  1092

2006  

 343.014 صباح المفتي

صباح صادق جعفر  المفوضية العراقية المعنية بالنزاهة العامة 1093
 االنباري

342.04 

 345.02 صباح المفتي قانون المحكمة االتحادية العليا 1094

شروط مبداء الثبوت بالكتابة في القانون  1095
 المدني العراقي

 347.06 عبد الستار عثمانقيس 

 347.02 صباح المفتي والعدالةالهيئة الوطنية العليا للمساءلة قانون 1096

لسنة  65قانون مجلس شورى الدولة رقم  1097

 وتعديالتة 1979

صباح صادق جعفر 
 االنباري

342.02 

 1981لسنة  12قانون االستمالك رقم  1098

 وتعديالتة

 346.043 ذاكر خليل العلي

صباح صادق جعفر  المفتشون العموميون 1099
 االنباري

342.068 

 24قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم  1100

 وتعديالتة 2002لسنة 

صباح صادق جعفر 
 االنباري

342.0686 
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قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام  1101

 وتعديالتة 1991لسنة  14رقم 

صباح صادق جعفر 
 االنباري

342.0686 

 344.0728 نضال حميد قانون مكافحة غسيل االموال  1102

 1979لسنة  87قانون ايجار العقار رقم  1103

 وتعديالتة

 346.043 نضال حميد

 343.094 صباح المفتي قانون المرور 1104

 342.09 صباح المفتي قانون ادارة البلديات 1105

لسنة  13قانون هيئة دعاوي الملكية رقم  1106

2010 

 346.04 ذاكر خليل العلي

لسنة  13قانون مكافحة االرهاب لسنة  1107

2005 

 341.68 ذاكر خليل العلي

صباح صادق جعفر  قانون التنفيذ وتعديالتة 1108
 االنباري

347.09 

 38قانون مخصصات االيفاد والسفر لسنة  1109

 المعدل 1980لسنة 

 342 نبيل عبد الرحمن حياوي

 343.093 وزارة العدل قانون النقل 1110

قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام  1111

 2008لسنة  22رقم 

 342 صباح المفتي

اثر التطور االلكتروني في مبادىء الوظيفة  1112
 العامة

 343.099 عثمان سلمان غيالن

مبادىء النظام االداري والوظيفي في نهج  1113
 البالغة

 342 غيالنعثمان سلمان 

 23قانون اصول المحاكمات الجرائية رقم  1114

 وتعديالتة 1971لسنة 

صباح صادق جعفر 
 االنباري

345.01 

 344.01 عدنان العابد قانون الضمان االجتماعي 1115

صباح صادق جعفر  مجموعة قوانين الشركات 1116
 االنباري

343.0662 

الكهربائية شروط المقاولة العمال الهندسة  1117
 والميكانيكية والكيمياوية

 

 346.022 خليل ابراهيم المشاهدي

الشروط العامة لمقاوالت اعمال الهندسة  1118
 المدنية

 346.022 نبيل عبد الرحمن حياوي

الدستور ومجموعة قوانين االقاليم  1119
 والمحافظات

 342 نبيل عبد الرحمن حياوي

 والسالمة العامةدليل الدفاع المدني الوقاية  1120
 

مديرية الدفاع المدني 
 العامة  وزارة الداخلية

363.35 

اربعون عاما في السلك الدبلوماسي العراقي  1121
مذكرات السفير السابق الدكتور وهبي 

 808.883 وزارة الخارجية
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 القرغولي

التدخل والتكامل بين الوظيفتين الدبلوماسية  1122
 والقنصلية 

 320.4 سعد عباس السعدي

مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية  1123
2000-2004 

 338.9 مملكة المغربية

 333.8232 محمد ابراهيم السقا استخدام العوائد النفطية حالة دولة الكويت 1124

 200 حيدر عبد  االمير رشيد حوار االديان في الفن االسالم والمسيحية 1125

عبد علي كاظم  عولمة القتل الحضارة االميريكية الجديدة  1126
 المعموري

956.305 

السياسة الخارجية االميريكية حيال الخليج  1127
 2003العربي بعد عام 

 956.305 فكرت نامق عبد الفتاح 

 338.2 حيدر حسين طعمة العجز المزدوج في بلدان الريع النفطي 1128

االمريكية تجاة ايران بعد االستراتيجية  1129
 2001احداث ايلول عام 

 955.054 بهاء عدنان السعيري

 332.67 ماجد احمد عطا هللا ادارة االستثمار 1130

تحديد المواقع ونظم المعلومات الجغرافية  1131
cis    7011من خالل برنامج are  pad 

 303.483 شريف فتحي الشافعي

 657.4 القاضيحسين  نظرية المحاسبة 1132

 380.03 فهمي محمود الشكري المعجم التجاري واالقتصادي 1133

 658.802 ثامر البكري التسويق اسس ومفاهيم معاصرة 1134

 658.802 نعيم العبد عاشور مبادىء التسويق 1135

 332.63 لما احمد كولجان التحكيم في عقود االستثمار  1136

 339 طوروسوديع  االقتصاد الكلي  1137

 332.6 سيد سالم عرفه ادارة المخاطر االستثمارية 1138

 354 سعد غالب ياسين االدارة االستراتيجية 1139

الحديث في االقتصاد القياس بين النظرية  1140
 والتطبيق

عبد القادر محمد عبد 
 عطية

330.4 

 330.1 عدنان داود العزاوي االقتصاد القياسي نظرية وحلول 1141

اسامة عبد المنعم  المحاسبة من صناديق االستثمار 1142
 الخولي

657.7 

االزمة المالية العالمية واثرها على اسواق  1143
 المال باستخدام منهج دراسة الحدث

 

 338.54 محمد عبد الحميد عطيه

دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات  1144
 االستثمارية

 338.76 احمد فريد مصطفى

 332.56 وجدي حامد حجازي تخطيط وادارة السيولة النقدية  1145

 332.4 ضياء مجيد اقتصاديات النقود والبنوك 1146

 657.2 كريسين سيمون المحاسب ودوره في االدارة االستراتيجية 1147

 مبادىء واساسيات االستثمار 1148
 

 332.6 محمد صالح الحفاوي
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العمليات قانون تعويض المتضررين جراء  1149
الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات 

 2009( لسنة 20االرهابية رقم )

 344.028 صباح المفتي

قانون هيئة حل النزاعات الماكية العقارية  1150
 2006لسنة  2رقم 

 346.043 ذاكر خليل العلي

 352.2 عبد الملك يونس محمد اساس مسؤولية االدارة وقواعدها  1151

 657 محمد عبد الحسين المعلومات المحاسبيةنظم  1152

 382 هاني حامد  التسويق الدولي 1153

 657.45 حامد طلبة محمد اصول المراجعة  1154

 697.93 اشرف السعيد احمد تكنولوجيا المعلومات وادارة االزمات 1155

 330 محمد طاقة اساسيات علم االقتصاد )الجزىء والكلي( 1156

المراة في المشاركة المجتمعية مكانة  1157
 )انسانية المراة(

 301.412 فاطمة فوزي

 341.48 غسان مدحت خير الدين القانون الدولي االنساني / التدخل الدولي 1158

 341.33 عبد الكريم عوض خليفة قانون العالقات الدبلوماسية والقنصلية 1159

 657.45 حسين احمد مراجعة الحسابات المتقدمة )الجزء االول( 1160

 657.45 حسين احمد مراجعة الحسابات المتقدمة )الجزء الثاني( 1161

التسويق االلكتروني / عناصر المزيج  1162
 التسويقي عبر االنترنت

 658.8 يوسف احمد ابو فارة

فن التدريب االبداعي )البرنامج المتكامل  1163
 لتاهيل وصناعة المدرب المحترف(

 370.118 سالي زكي

 327.1 سهيل حسين الفتالوي العولمة واثارها في الوطن العربي 1164

الدبلوماسية )نشاتها وتطورها وقواعدها  1165
 ونظام الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية

 327.1 سليم الحص

 001.4 صالح مراد طرائق البحث العلمي تصميماتها واجراءاتها 1166

يل المبتدئين في استخدام التحليل دل 1167
 االحصائي باستخدام برنامج اموس

 519 عباس نظير

نظرية العالقات الدولية بين سياسات االسالم  1168
 والفكر الوضعي

 327 السيد ابو عطية

 001.4 عزت محمود البحث العلمي وفقية الكتابة العلمية 1169

مقارنة في العنف ضد المراة )دراسة قانونية  1170
 القانون الدولي العام والقانون العام الداخلي(

 346.015 شهبال دزبي

 658.4056 يوسف ابو فارة ادارة االزمات  1171

 346.092 رواء يونس محمود النظام القانوني لالستثمار االجنبي 1172

دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم  1173
 المشروعات الصناعية

 338.9 مدحت القريشي

 658.15 محمد علي العامري االدارة المالية الدولية 1174

االستراتيجيات الحديثة في ادارة الشركات  1175
)مقارنة بين االدارة التقليدية وادارة الجودة 

 الشاملة(

 658.045 صالح الدين حسن 
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 343.08 طالب حسن موسى قانون التجارة الدولية 1176

 338.95212 ايمان عطية الجزئيةالنظرية االقتصادية  1177

 346.092 رالة سعيد  النظام القانوني لبنوك االستثمار  1178

 657.48 حسين القاضي المحاسبة المالية المتقدمة 1179

مسؤولي المنظمات الدولية )عن اعمالها  1180
 والقضاء المختص بمنازعاتها(

 341.24 عبد الملك يونس

االحصاء االستداللي وتطبيقاته في الحاسوب  1181
 spssباستخدام االحصائية 

 519.53 عبد هللا فالح 

 567.48 سعود جايد التضخم والمعالجات المحاسبية  1182

 341.48 محمد مدحت غسان الحماية الدولية لحقوق االنسان 1183

 342 احمد محمود التحقيق االداري في الوظيفة العامة 1184

 331.891 حمادة عبد الرزاق b.o.tعقود البوت  1185

 346.22 محمد ماجد خلوص العقود الهندسية المحلية والدولية 1186

التنافسية كالية من اليات العولمة االقتصادية  1187
ودورها في دعم جهود النمو والتنمية في 

 العالم

 330.09 مصطفى احمد

 332.1 فالح حسن ثويني تطور النقود والمصارف في العراق 1188

 332.1754 عبد الغفار حنفي اساسيات االستثمار الراسمالي وتقييم االداء 1189

 306.3 الياس بن ساسي الخيارات االستراتيجية لنمو المؤسسة 1190

 658.042 طارق عبد العال حماد ادارة السيولة في الشركات والمصارف  1191

والتنافسية االستثمار االجنبي المباشر  1192
 الدولية

 332.6731 عبد الكريم كاكي

اخالقيات وقيم العمل في الجهاز الحكومي  1193
 والمنظمات العامة

 174 مصطفى محمود ابو بكر

التزوير والتزييف مدنيا وجنائيا في ضوء  1194
 الفقه والقضاء

 345.51 عبد الحميد الشواربي

اقتصاديات الموارد الطبيعية والبشرية  1195
 والغذائية والبيئية

 331.333 محمد احمد السريتي

التخطيط والرقابة باستخدام الموازنات  1196
 والمحاكاة 

 352.35 امين السيد احمد لطفي

النظام القانوني لذوي الدرجات الخاصة في  1197
 العراق

 342 مالك منسي الحسيني

 658.301 احمد ماهر تخطيط القوى العاملة 1198

 االقتصاد الهندسي 1199
 

 338.71 محمد احمد السريتي

استراتيجيات االستثمار في بورصة االوراق  1200
 المالية 

 332.632 عبد الغفار منفي

 338.9 كامل كاظم بشير الكناني ارجوحة التنمية في العراق 1201

محدادات االستثمار االجنبي المباشر في  1202
 عصر العولمة

 332.673 رضا عبد السالم
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مسؤولية مراقب الحسابات عن كشف الغش  1203
 والفساد وغسل االموال

 339.26 عبد الوهاب نصر علي

المنظور االستراتيجي للتحوالت االقتصادية  1204
 للقرن الحادي والعشرين 

 338.54 عبد المطلب عبد الحميد

 340.03 محمد امين المهدي  لغة القانون في ضوء علم لغة النص 1205

محمود حامد محمد عبد  االقتصاد الجديد 1206
 الرزاق

330 

تصنيف ديوي العشري والكشاف النسبي /  1207
 مجلد الثاني

 

 025.431 يونس احمد اسماعيل

تصنيف ديوي العشري والكشاف النسبي /  1208
 مجلد االول

 025.341 يونس احمد اسماعيل

 354.88 محمد صالح الحسناوي االستثمار في البورصة مدخل اتخاذ القرارات  1209

استقاللية البنوك المركزية ودورها في  1210
 فعالية السياسة النقدية في الدول العربية

 332.11 سهام محمد السويدي

 338.1 السعودمحمدي فوزي ابو اقتصاديات الموارد والبيئة  1211

السوق المالي والقطاع فاعلية اداء  1212
 المصرفي في النمو االقتصادي

 725.25 الهام وحيد دحام

االقتصاد العراقي الماضي والحاضر  1213
 وخيارات المستقبل

 330.563 محمد علي زيني

 658.503 بالل خلف السكارنة التخطيط االستراتيجي  1214

الشراكة بين مشاريع القطاعين العام  1215
 والخاص

 338.730 هللا القهويليث عبد 

عبد العزيز عبد المنعم  االسس العامة للعقود االدارية 1216
 خليفة

346.023 

 341.026 ابراهيم جوهر ابراهيم الدفع باتفاق التحكيم  1217

 658.4056 اسماعيل عبد الفتاح  االزمات واالعالم والعالقات العامة 1218

 923.6 الواحد كرمعبد  معجم المصطلحات القانونية  1219

 650.11 فريد النجار ادارة الوقت في المجتمع العربي 1220

 346.02 محمود محمد علي صبرة الصياغة القانونية  tاصول  1221

السياسات النقدية والمالية واالستقرار  1222
 االقتصادي

 658.152 وحيد مهدي عامر

 341.522 حسن محمد هند التحكيم في المنازعات االدارية 1223

 354.59 سالم محمد عبود تسويق الخدمات التامينية 1224

 333.0736 حسوني جدوع عبد هللا التصحر تدهور النظام البيئي 1225

 613 ايمن مزاهرة صحة االنسان وسالمة الغذاء 1226

مدى التزام الدولة بغير اراداتها في القانون  1227
 الدولي العام

محمد عبد الرحمن 
 الدسوقي

341 

خلف رمضان محمد  دور المنظمات الدولية في تسوية المنازعات 1228
 الجبوري

341.058 

 658.04 محمد محمود العجونيدراسة الجدوى االقتصادية وتقييم  1229
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 المشروعات 

االثار المترتبة عن انضمام العراق الى  1230
منظمة التجارة العالمية على مستقبل القطاع 

 الزراعي

 338.1 دهش فاضل جواد

 304.2 علي سالم الشواورة جغرافية المدن 1231

االستثمار والتمويل واستراتيجيات تسعير  1232
 االوراق المالية

 332.444 عصران جالل عصران

ادارة التغيير التحديات واالستراتيجيات  1233
 للمدراء المعاصرين

 658.406 خضر مصباح الطيطي

الوجيز في القانون الدستوري بدولة  1234
 34االمارات العربية المتحدة 

 342 اماني عمر حلمي

 342 عبد قريطم التفويض في االختصاصات االدارية 1235

الرقابة القضائية على سلطة االدارة في ابرام  1236
 العقود االدارية بطريق المناقصات

 353.46 ابو بكر صديق عمر

النيابية في العراق انتخابات االنتخابات  1237
 1954 -1948حزيران عامي 

 324.6 عادل تقي عبد البلداوي

تعويض الموظف الدولي عن الضرر  1238
 الناشىء عن الخطا المنظمة الدولية

غسان شاكر محسن ابو 
 طيخ

658.3254 

 345.05042 عدلي خليل  الصيغ القانونية في المواد الجنائية 1239

 341.67 سعدي محمد الخطيب سان وضماناتها الدستوريةحقوق االن 1240

االدارة االستراتيجية والميزة التنافسية في  1241
 المنظمات الحديثة

 352.365 احمد عبد السالم

 910.133 محمد دلف احمد جغرافية التنمية 1242

االمن الدولي واستراتيجيات التغيير  1243
 واالصالح

 341.72 رواء زكي الطويل

 272.001 هشام ابراهيم توفيق التعويض االتفاقي الشرط الجزائي 1244

 320.15 يسار صالح العراقيون والدولة المذهبية 1245

االدعاء المباشر ضد الموظف العام في  1246
 االجراءات الجنائية

 345.05 حمدي رجب عطية

 328.36 طارق حرب الحياة االدارية في العراق 1247

 342.05 اشرف فايز اللمساوي الدستورية في التشريعات الوطنية المبادىء 1248

 352.293 طارق حرب الوجيز في الوزارة العراقية 1249

موسوعة التعليق عن االعالن الدستوري  1250
الصادر من المجلس االعلى للقوات المسلحة 

 2011مارس 

 342 عبد الناصر ابو سمهدانه

 340.115 منذر الشاوي دولة القانون  1251

 321.001 منذر الشاوي فلسفة الدولة 1252

ضوابط تنفيذ احكام المحكمين االجنبية  1253
 والوطنية

ابراهيم عبد المنعم 
 الشواربي

348 

محمد حماد مرهج  -موضوعها–ماهميتها  –جرائم الحاسوب  1254
 الهيتي

346.048 
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استراتيجيات واليات دعم وتنمية  1255
المتناهية الصغر والصغيرة المشروعات 

والمتوسطة ودورها في التنمية االقتصادية 
 واالجتماعية

صالح الدين حسن 
 السيسي

338.73 

محمد ايمن عزت  االدارة التمويلية في الشركات 1256
 الميداني

332.4 

التسويق الصحاب الشركات الصغيرة  1257
 واالعمال  الحرة

 658.872 توماس غريبر

العولمة ومنظمة التجارة العالمية على اثر  1258
 اقتصاديات الدول النامية

 328.7 بدوي ابراهيم

دليل المبتدئين في استخدام التحليل  1259
 االحصائي

 519 عباس البرق

احكام المسؤولية التقصيرية في قانون  1260
 المعامالت المدنية االماراتي

 346.031 فاروق االباصيري

 658.503 محمد ابديوي الحسين هومراقبتتخطيط االنتاج  1261

التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في  1262
 القطاع العام

 652.6 موفق محمد الضمور

 332.1754 حميد باسم الجميلي الجدوى االقتصادية وتقييم المشاريع  1263

 025.4 احمد المدادحة نظم التصنيف الحديث 1264

المكتبات ومراكز المدخل لدراسة علم  1265
 المعلومات

 020 جمال بدير

العراق دراسة في التطورات السياسية  1266
 1963شباط  8 1958تموز  14الداخلية 

 020 عبد الفتاح علي البوتاني

 956.317 صالح احمد العلي الكوفة واهلها في صدر االسالم 1267

اسس اعداد دراسات الجدوى وتقييم  1268
 الجزء االول( 1المشروعات )

 658.404 قاسم ناجي حمندي

االدارة االستراتيجية لالمدادات )الكتاب  1269
 االول(

 330.126 جيمس ستوك

االدارة االستراتيجية لالمادات )الكتاب  1270
 الثاني(

 330.126 جيمس ستوك

االحصاء في العلوم االدارية والمالية  1271
 (1)االحصاء 

 219.5 ثائر فيصل شاهر

تاثير صندوق النقد الدولي والمنظمات  1272
 االقتصادية الدولية على القرارات الدول 

 

 332.06 يوسف حسن يوسف

السياسة والحكم النظم السلطانية بين  1273
 االصول وسنن الواقع 

 328.36 حسن الترابي

 371.01 حسين الجبوري  مـالتخطيط االستراتيجي في التعلي 1274

 973.931 يفجيني بريماكوف سبتمبر وغزو العراق 11العالم بعد  1275
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السياسات االقتصادية االردنية عدلي شحادة  1276
 قندح

339.565 339.565 

 328.1741 وليد عبد الحي انعكاسات العولمة على الوطن العربي 1277

دراسة العمل في اطار ادارة االنتاج  1278
 والعمليات 

 338.09 جالل محمد النعيمي

 658.5 محمد عبد العال النعيمي قدم ـاالحصاء المت 1279

 338.4791 مصطفى رجب ادمـر القـالعولمة ذلك الخط 1280

 332.7 حمزة محمود الزبيدي ادارة االئتمان المصرفي والتحليل االئتماني 1281

 352.43 علي عباس  الرقابة االدارية في منظمات االعمال 1282

 659.2 طارق شريف يونس العامة مفاهيم ومبادىءادارة العالقات  1283

 030 عبد الصاحب مهدي علي موسوعة مصطلحات الترجمة 1284

 337 بول مايسون انهيار االقتصاد العالمي 1285

 658 باسم الحميري ةـاالستشارات االداري 1286

 370.11 رياض بدري ستراك هـتخطيط التعليم واقتصاديات 1287

 658.84 زكي خليل المساعد هـالخدمات وتطبيقاتتسويق  1288

-1831الدبلوماسية البريطانية في العراق  1289

1914 

 327.1 صالح خضر محمد

 658.4062 توم فينداراك ر مدارسناـل عملي لتطويـقيادة التغيير دلي 1290

 658.11 محمود العبيدي يـادارة المشاريع منهج كم 1291

 338.4791 ابراهيم خليل بظاظو GISالتخطيط والتسويق السياحي باستخدام  1292

 378 احمد فتحي ابو كريم ادة في االدارةـالشفافية والقي 1293

 332.15 فليح حسن خلف يـل الدولـالتموي 1294

 332.41 حسين بن سالم ادـالتضخم والكس 1295

الحسين طارق عبد  ةـاقتصاديات الموارد البشري 1296
 العكيلي

658.3 

ادارة المصارف استراتيجية تعبئة الودائع  1297
 وتقديم االئتمان 

 332.1 حمزة محمود الزبيدي

 658 ناصر محمد سعود ادارة االستراتيجية منظور تكاملي حديث  1298

 001.4 موفق الحمداني مناهج البحث العلمي اساسيات البحث العلمي 1299

االساليب االحصائية لالعمال اساسيات  1300
وتطبيقاتها في العلوم المالية واالدارية 

 واالقتصادية

 519.53 وليد اسماعيل السيفو

 333.314 علي احسان شوكت اقتصاديات االقاليم  1301

الجوانب االخالقية والمهنية في تكنولوجيا  1302
 المعلومات

 174.3 سعد عبد الستار مهدي

 ةـالقومياصول المحاسبة  1303
 

 657.6 حامد طلبة محمد

الموسوعة االدارية القضاء االداري الجزء  1304
 الثاني

 347.013 محمد وليد العبادي

 332.17 محمد توفيق عبد الفتاح ة ـاثار الحساب الجاري في العمليات المصرفي 1305
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العالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية  1306
 يـفي النظام البريطان

 322.4 مهند صالح الطراونة

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية  1307
 في الشريعة االسالمية

 260 محمد علي السالم

المحاسبة الحكومية واعداد موازنة البرامج  1308
 واالداء

 657.48 خلف عبد هللا الوردات

 956.3 وليد كاصد الزيدي بغداد في مذكرات الرحالة الفرنسيين 1309

صالح الدين حسن  االسواق المالية قضايا اقتصادية معاصرة 1310
 السيسي

332.21 

 381.44 لوريتا نابوليوني االقتصاد العالمي الخفي 1311

 025.48 احمد نافع المدادحة الفهرسة الموضوعية والتكشيف 1312

 332.1754 عصام حنفي محمود صكوك التمويل واالستثمار 1313

االسعار في االسواق التقليدية ادارة  1314
 وااللكترونية واسواق المياة

 338.52 يوسف ابو فارة

االحتالل االمريكي للعراق وابعاد الفيدرالية  1315
 الكردية

 325.344095 دهام محمد العزاوي

 631 فهمي بشاي نحو التنمية الزراعية المستدامة في العراق 1316

التحريرية معجم مصطلحات الترجمة  1317
 والشفهية

 423 عبد الصاحب مهدي علي

 337.3 غريغوري كالرك االقتصاد العالمي 1318

ادارة الجودة الشاملة في المكتبات ومراكز  1319
 المعلومات الجامعية

 358 محمد عوض الترتوري

التعويضات المدنية موسوعة الشاملة  1320
 )الجزء االول(

 347.012 شريف احمد الطباخ

الموسوعة الشاملة في التعويضات  1321
 المدنية)جزء الثاني(

 347.012 شريف احمد الطباخ

الموسوعة الشاملة في التعويضات  1322
 المدنية)جزء الثالث(

 347.012 شريف احمد الطباخ

الموسوعة الشاملة في التعويضات  1323
 المدنية)جزء الرابع(

 347.012 شريف احمد الطباخ

الشاملة في التعويضات الموسوعة  1324
 المدنية)جزء الخامس(

 347.012 شريف احمد الطباخ

اسس اعداد دراسات الجدوى وتقييم  1325
 (2المشروعات )

 658.404 قاسم ناجي حمندي

 323.44 خالد عيسى طه ةـالعراق ومسيرة الدم الطريق الى الحري 1326

موسوعة الدفوع في قانون المرافعات في  1327
 ه والقضاء )المجلد االول(ـضوء الفق

 

 348.024 محمد عزمي البكري

موسوعة الدفوع في قانون المرافعات في  1328
 د االول(ـضوء الفقه والقضاء )المجل

 348.024 محمد عزمي البكري

 348.024 محمد عزمي البكريموسوعة الدفوع في قانون المرافعات في  1329
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 اء )المجلد االول(ـضوء الفقه والقض

 001.7 ضرغام محمد صالح XP ي ـس بـدوز اكـم وينـتعلي 1330

 006.7 مازن مغايري تعلم ويندومي 1331

شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة  1332
 1991لسنة  14والقطاع العام رقم 

 342 عثمان سلمان

 342 فارس رشيد الموظف الموظيفة 1333

 348.956 حسن فؤاد منعم تنفيذ االحكام االجنبية في العراق 1334

 342.0686 علي حسين الثامر ن ـمرشد المحامين والمتقاعدي 1335

 346.022 عيطانصالح احمد محمد  ةـالشكلية في العقود االلكتروني 1336

 346.07 ذاكر خليل العلي قانون مجموعة قوانين االستثمار 1337

 341.242 صباح صادق 1969اتفاقية فينا لعقد المعاهدات  1338

 347.010 ذاكر خليل العلي قانون مجموعة قوانين االستثمار 1337

 346.048 ذاكر خليل العلي قانون مجموعة قوانين االستثمار 1337

 346.92 ذاكر خليل العلي مارـن االستثـمجموعة قواني 1341

تعليمات قانون استقطاع ضريبة الدخل رقم  1342
 2007( لسنة 1)

 343.052 صباح المفتي

 343.055 صباح صادق جعفر 1974لسنة  16قانون رسم الطابع رقم  1343
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المكتبات والمعلومات العربية بين الواقع  1344
 والمستقبل

محمد فتحي عبد 
 الهادي

020 

 025 عبدهللا انيس الطباع االدارة والتنظيم علم المكتبات 1345

 658,023 محمود الشكرجي ادارة المشاريع الصناعية 1346

 651,351 فؤاد السعيد حجازي قـالوثائ 1347

 025 محمود االخرس وم المكتباتـمقاالت في عل 1348

 301 حامد عمار المنهج العلمي في دراسة المجتمع 1349

محمد فتحي عبد  علم المكتبات والمعلومات  1350
 الهادي

020,6 

 330 حسين عمر نسخة(2)نظرية السوق والسلوك االقتصادي  1351

 060 حسن الحكاك نظرية المنظمة 1352

 302,2 محمود عودة اسس علم االجتماع 1353

 570,15195 عدنان محمود حيدر االحصاء للمكتبيين  1354

 خضير،بسام ابو مدخل الى علم االقتصاد 1355
 حسين بني هاني

330 

 338,9 هانسون-هـ -أ التنمية االقتصادية –المشروع العام  1356

عبد الستار محمد  االدارة الحديثة للمخازن والمشتريات 1357
 العلي

658,785 

 330 د.حامد عبدالمجيد  مبادئ االقتصاد العام 1358

 330,9 د.محمد ربيع االقتصاد والمجتمع 1359

جوان روبنسون،جون  مقدمة في علم االقتصاد الحديث 1360
 ايتويل

330 

  330 جون كينيث جالبرت جديدة على الفكر االقتصادياضواء  1361

 330 هربرت مورتون التحليل االقتصادي 1362

 330 د.محمد مظلوم حمدي مبادىء االقتصاد التحليلي 1363

اقتصاديات العالم العربي من الخليج الى  1364
 المحيط

  330 د.راشد البراوي

 338,9 اوسكار النجه مسائل االقتصاد السياسي لالشتراكية 1365

 330 سموحي فوق العادة مدخل الى االقتصاد 1366

  330,13 د.دومنيك سلفادور نظرية اقتصاديات الوحدة 1367

 338,9 محمد دويدار مبادىء االقتصاد السياسي 1368
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 361,1 محمد علي رفعت مشاكل مصر االقتصادية) ووسائل معالجتها( 1369

301,329536 د.صالح الدين نامق والتنمية االقتصاديةالتضخم السكاني  1370
1 

الوضع الحالي للتربية والتعليم والرؤى  1371
 الجديدة 

 370,1 عالء الدين العلوان

 304,6 فتحي محمد ابو عيانه جغرافية السكان 1372

 331 محمد وجيه بدوي دراسة العمل  1373

 330 س.أي.تولبانوف االقتصاد السياسي للبلدان النامية 1374

عماد محمد علي عبد  اندماج االسواق المالية الدولية  1375
 اللطيف العاني

725,25 

عالء الدين جاسم  البناء االجتماعي والتغير في المجتمع الريفي 1376
 البياتي

301,2  

 658,83 عبد المنعم البيه تحليل في القيمة والتوزيع  1377

حشمت  –احمد بدر  المكتبات المتخصصة 1378
 محمد علي قاسم

026 

 650 منصور فهمي ادارة القوى البشرية في الصناعة 1379

عبد الباسط محمد  التنمية االجتماعية 1380
 حسن

307,1 

 300 مصطفى الخشاب دراسة المجتمع 1381

 330,019567 خير الدين حسيب مصادر الفكر االقتصادي العربي في العراق 1382

 001,51 وليم د.جارفي االتصال اساس النشاط العلمي 1383

القاموس الثالثي للمصطلحات االحصائية  1384
 والديموغرافية

المركز الديموغرافي 
لشمال افريقيا 

 بالقاهرة

403,1 

حمدي امين عبد  تنظيم العالقات الصناعية 1385
 الهادي

331 

 301,54 عبدالحسين زيني االحصاء السكاني 1386

 335 لينين مرحلة االنتقال الى االشتراكية 1387

 330,9 فيدل كاسترو ازمة العالم االقتصادية واالجتماعية 1388

 309,2 احمد كمال السياسة االجتماعية 1389

 347,07 كامل السامرائي القوانين الخاصة بالشركات  1390

الموازنة التخطيطية في النظام المحاسبي  1391
 الموحد

  657,3 مرعيعبد الحي 

 330 فؤاد شريف اقتصاديات المنافع العامة 1392

 307,1 محمد الحسني النظرية االجتماعية ودراسة التنظيم 1393

  330,1673 ديمتري كوسوالس مفتاح التقدم االقتصادي 1394

 657,48 مختار محمود الهانس الرياضة المالية والتجارية 1395
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 179,9 رمزي زكي ذاتـاالعتماد على ال 1396

   658,58 صبيح الحافظ مـما هو المايكروفل 1397

  310 مبارك حجير التوازن االقتصادي وامكانياته بالدول العربية 1398

 30-17الصناعة في العراق في خالل ثورة  1399

 1968تموز 

 338,1 روؤف الفلوجي

  155,89 مصطفى سويف مقدمة لعلم النفس االجتماعي 1400

  307,1 محمد الحسني دراسات في التنمية االجتماعية 1401

جماعة من االساتذة  موجز القاموس االقتصادي 1402
 السوفيت

330,1 

 330,1543 محمد علي الليثي مقدمة في االقتصادالرياضي 1403

 السامرائيسعيد عبود يـمقدمة في التاريخ االقتصادي العراق 1404
 

330 

 306 لوسي مير االنثروبولوجيا االجتماعيةمقدمة في  1405

 338,9 محمد سلمان حسن االقتصاد السياسي 1406

 330,962 جاد لبيب بناء االقتصاد المصري 1407

محمود محمد  دليل العالقات العامة للمؤسسات والشركات 1408
 الجوهري

659,2 

 363,9 دارين س.تومسون مشكالت السكان 1409

 657 عبد المنعم محمود اصولها العلمية والعمليةالمراجعة  1410

  330 محمد مصطفى منير يـاالقتصاد التعاون 1411

 301 مصطفى الخشاب االجتماع ومدارسه )الكتاب االول( علم 1412

 304,62 مارستون بيتس االنفجار السكاني 1413

 338,9 شوقي احمد اإلسالم والتنمية االقتصادية 1414

 338,9      نورمان سي يوكائان التنمية االقتصاديةوسائل  1415

 330,9 اسماعيل محمد هاشم محاضرات في التطوير االقتصادي 1416

 330,9 اسماعيل محمد هاشم مذكرات في التطور االقتصادي 1417

ماء الصناعي وقواعده االساسية في االن 1418
 العراق

 336,19 السامرائيسعيد عبود

 330 عبدالرحمن يسرى االقتصاديالتحليل  1419

 658,785 علي شريف ادارة المشتريات والمخازن 1420

حسن عبد هللا ابو  بحوث العمليات وتطبيقاتها في مجال االدارة 1421
 ركبة

658,4034 

 338,5 اسماعيل محمد هاشم المدخل الى اساسيات االقتصاد التحليلي 1422

 658,42 ماتسوموتوكوجي  التنظيم لرفع اإلنتاجية 1423

 353,7 د.الياس فرح في الثقافة والحضارة 1424

 307,1 هند النقيب التنمية االجتماعية واثرها في توطين البدو 1425
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 الدولالمحلي وتنمية المجتمع في  الحكم 1426
 النامية

 320,8 محي الدين صابر

                                                                            بول، اياران ةـاالقتصاد السياسي والتنمي 1427
337,142 

  329,006 عليوة حسن 1967-1948القوى السياسية في إسرائيل  1428

 330 يونس احمد اإلحداث الرئيسية في التطور االقتصادي 1429

 337,142 فتح هللا ولعلو االقتصاد السياسي وتوزيع المداخيل النقود واالئتمان 1430

 100 عبداالمير االعسم الفلسفة واإلنسان العربي في القرن الحادي والعشرين 1431

 657 يس عبد السيد المحاسبة العملية الحديثة  1432

 371,9 لويد لوفكويست التوجيه المهني لذوي العاهات 1433

التنمية الصناعية العربية وسياسات الدول  1434
 2000حتى عام  الصناعية

 338,956 فرهنك جالل

 346,04 العراق مجموعة البيانات واالعالنات 1435

 330,9 حسين عمر االقتصاد القومي في الحرب والسلم 1436

 338,887 سيروب اشيانيان منظمة البلدان المصدرة للنفط اوبك 1437

 341.04 عز الدين عبد هللا القانون الدولي الخاص المصري 1438

 330 حسين عمر موضوع االقتصاد  1439

 330 حسين عمر  االقتصاد التحليلي 1440

التجارة الخارجية باالقليم المصري ومصادر  1441
 تمويلها

 354,74 يسري علي مصطفى

 330 محمد سلمان التطور االقتصادي في العراق 1442

 343,04 محمد حلمي مراد قوانين الضرائب في الدول العربية 1443

 338,9 صالح الدين محمود  الحاصالت البستانية 1444

 659,2 محمد ناجي دور العالقات العامة في التنمية 1445

حكمت شريف  استثمار االرصدة العربية 1446
 النشاشيبي

332,6 

 005 موفق احمد   أساسيات البرمجة بلغة الكوبول 1447

العربي الطاقة مصادرها العالمية ومكانة النفط  1448
 بينها

 354,43 محمد علي عمر الفرا

 338,1 عبد الوهاب مطر اقتصاديات التعاون الزراعي 1449

بعض التطبيقات العملية للنشاط المصرفي في  1450
 ةـالدول االشتراكي

 332,1 محمد نبيل ابراهيم

 351 ابراهيم درويش ل االداريـالتحلي 1451

 330  د ـاآلن والغ 1452

 332 عبد المنعم البية اقتصاد النقود والبنوك 1453

 333,7محمد عبد العزيز  1963الموارد االقتصادية / لسنة   1454
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 عجيمة

 369,4 نجم الدين سهرودي رعاية الشباب  1455

عبد الرحمن يسرى  تطور الفكر االقتصادي  1456
 احمد

306,42 

سلسلة الدراسات الموسعة الثروة المائية  1457
 للدول العربية

 628,11 عبد الرحمن الخولي

-1950تقييم النمو االقتصادي في العراق  1458

 الجزء االول/ تجربة التخطيط 1970

 330,9567 جواد هاشم

 352,530 محمد رشاد الحمالوي ادارة المشتريات الصناعية  1459

 نحو تخطيط االقتصاد العراقي  1460
 

 338,9567 صبري زاير السعدي

 السيد عبد المقصود تصميم النظام المحاسبي في المنشات المالية 1461
 محمد

 

محو االمية الوظيفي دراسة في القطاع  1462
 الصناعي في العراق

صالح الدين عبد 
 المجيد

 379,24 

 

 332,1 السامرائيسعيد عبود النظام النقدي والمصرفي في العراق 1463

 343 حسين ابراهيم صالح المخففة النظرية العامة للظروف 1464

 658,8 محمد علي حالوي خلق السوق 1465

مدخل الى دراسة الشركات االحتكارية متعددة  1466
 الجنسيات 

 331 محمد صبحي 

 547,198 محمد صالح البنداق قانون الهيدروكاربون واالنظمة 1467

سليمان ابراهيم  التجارة والمالحة في الخليج 1468
 العسكري 

382 

 372,3 ماريان بيسر التنشئة العلمية  1469

 351,3 عبد السالم بدوي ادارة القطاع العام في االقتصاد المصري 1470

الوحدة االقتصادية العربية تجاربها وتوقعاتها  1471
 1ج 

 337,1 لبيبمحمد 

 658 كمال دسوقي سيكولوجية ادارة االعمال  1472

حمري امين عبد  نظرية الكفاية في الوظيفة العامة 1473
 الهادي

361 

 378 عبد الرحمن عيسوي تطوير التعليم الجامعي العربي 1474

 370 جميل صليبا مستقبل التربية في العالم العربي 1475

 636,085 محمود فؤاد بدر تغذية الحيونات المزرعية 1476

 331 محمد زكي اقتصاديات المشروع  1477

 338 مجموعة باحثين 1973التطور االقتصادي عام  1478

 620,132 وليم دي. اسس الجيومورفولوجيا 1479

 379,154 بارنس التنبؤ بالحاجات التربوية  1480
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 338,953 مانع سعيد العتيبة اقتصاديات ابو ظبي قديما وحديثا 1481

 658,154 العال الصكبانعبد  الميزانية والضرائب المباشرة في العراق  1482

 338 عبد العزيز هيكل التصنيع والزراعة في البلدان النامية 1483

 658 محمد سامي الس ـاالف 1484

 323 كريم محمد حمزة يـاالختالالت البنيوية في الكيان الصهيون 1485

 

 658 محمد سعيد ادارة المشتريات والمخازن  1486

في واجهة تغيرات مستقبل المصارف العربية  1487
 النفط العربي

اتحاد المصارف 
 العربية

332.1 

 338.9 توماس بالوك سياسة االعمار االقتصادي في العراق 1488

 657 احمد انور تصميم وادارة النظام المحاسبي  1489

 658.15 حمزة محمود  االدارة المالية بين النظرية والتطبيق 1490

 658.15 محمود الشكرجي ادارة المشاريع الصناعية  1491

 651.3 هشام الونداوي االدارة البيروقراطية 1492

 953.49 جورج خوري  1969الوثائق الفلسطينية العربية  1493

 368.32 عبدالودود التامين على الحياة 1494

 333,176 عبد الواحد كرم في االصالح الزراعي 1495

 341.63 شمس مرغي علي التحكيم في منازعات المشروع العام  1496

 341.63 ابراهيم محمد  اللجوء اللى التحطيم الدولي 1497

نخبة من الباحثين  ش والسالح ـالجي 1498
 العراقين

623.442 

 658.4092 رنسيس ليكوت  القيادة الحديثة في المؤسسات الجماهيرية  1499

 339.4 خضير عباس المهر دراسة موجزة في نظريات التوزيع  1500

 330,15 يوجين فارجا راسمالية القرن العشرين  1501

 348.022 وزارة العدل 1954مجموعة القوانين واالنظمة لسنة  1502

 658.404 محمود االكرجي ادارة المشاريع الصناعية  1503

 354.74 فؤاد هاشم عوض التجارة والخارجية والدخل القومي 1504

 332.45 محمد عباس زنكي االجنبيميزانية النقد  1505

عبد العزيز فهمي  اساليب تقييم االستثمارات  1056
 هيكل

332.63221 

 658,3 سعد الدين عشماوي اسس االدارة 1507

عبد الكريم صادق  دراسة في االقتصاد المالي 1508
 بركات

332,2 

 338,27280 حامد ربيع والسياسة البتروليةالتعاون العربي  1509

 352,6 رنسيس ليكرت انماط جديدة في االدارة 1510

  330,9567 يسعيد عبودالسامرائ اقتصاديات العراق 1511
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دور التربية في التنمية االجتماعية  1512
 واالقتصادية للدول النامية

 360 محمد لبيب النجيحي

التجارة المدنية/  القوانين الخاصة بالشركات 1513
 الطبعة الخامسة 1967

  348,004 كامل السامرائي

توزيع الثروة  بين النظامين الراسمالي  1514
 واالشتراكي

 339,41  صالح الدين نامق

 
 

 347.4 شكري حبيب د والشراءـالتعاق 1515

 348 وزارة العدل 1947مجموعة قوانين  1516

الخدمة لمعلمي تخطيط برامج التدريب اثناء  1517
 المرحلة االبتدائية في العراق

 بديع محمود مبارك
 

372.13 

 373 نبيل احمد  التعليم الثانوي في البالد العربية  1518

 368.4 محمد طلعت عيسى التامين االجتماعي فلسفته وتطبيقاته 1519

 301.55 ريمون ارون ثمانية عشر درسا عن المجتمع الصناعي 1520

 339 سامي عطو االقتصاد الكلي مبادئ 1521

 371.624 رودي شنملر طرق االحصاء في التربية الرياضية  1522

 338.272 شارل عيسوش اقتصاديات بترول الشرق االوسط 1523

 658.1 سيد الهواري مـالتنظي 1524

 354.27 مجموعة باحثين ادارة التنمية في العراق ومصر     1525

 371.302 فؤاد جميل ة ـن الدراسـف 1526

االصول العلمية والعملية في محاسبة التكاليف  1527
 الزراعية

 657.4 احمد بهاء

االدرارات القانونية في المؤسسات العامة  1528
 47والهيئات العامة والوحدات التابعة لها رقم 

 1973السنة 

 340 عدلي تادرس

 378.155 باسل فلتعر رـالجامعات في العالم المعاص 1529

 658 ارنست ديل مـرواد االدارة والتنظي 1530

القواعد االساسية االقتصاد الدوليالكتاب االول  1531
 التبادل

 337 محمد علي الجاسم

في السياسة العربية الثورية قبل النكسة  1532
 وبعدها

 323.2 الياس فرح

 519 محمد مراد الشطي ي ـاسس التنظيم والتصميم االحصائ 1533

 3.33.8232 محمد عبد العزيز ةـالموارد االقتصادي 1534

 150 ابراهيم الغمري ي ـالسلوك االنسان 1535
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 337 محمد علي الجاسم  القواعد االساسية االقتصاد الدولي 1536

 375.001 محمد ابراهيم كاظم تطورات في قيم الطالبة  1537

سليمان محمد  القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني  1538
 الطماوي

953.4 

 659.2 حسن محمد  العالقات العامة المبادءى والتطبيق 1539

 519.5 الفتاحعبداللطيف عبد المدخل في االحصاء ورياضياته 1540

 330.12 صالح الدين نامق ة المعاصرة ـالنظم االقتصادي 1541

 361 هشام متولي ة االقتصادية ـالتخطيط والتنمي 1542

 330.956 برهان الدجاني محاظرات عن التنمية االقتصادية لالردن  1543

 657.4 سمير بباوي بحوث العمليات في االدارة والمحاسبة  1544

بعينات فرصة رسياسات النفط العربية في اال 1545
 ؤولية سمو

 338.272 يوسف صايغ

مجموعة القوانين واالنظمة والتعليمات  1546
 العسكرية

 344.95 اسماعيل ابراهيم 

 البحث االجتماعي مناهجه وادواته 1547
 

 301 ابراهيم ابو لغد

في السياسة العربية الثورية قبل النكسة  1548
 وبعدها

 323.2 الياس فرح

–القواعد االساسية االقتصاد الدولي العالقات  1549
 النظريات 

 337 محمد علي الجاسم

 347.4 حسين يونسعلي  ةـالعقود التجاري 1550

 658.154 عبد العزيز سيد البرامج واالداء 1551

 354 عالوديو نابوليولي الفكر االقتصادي في القرن العشرين 1552

 658 سليمان محمد الوجيز في نظم الحكم االدارة 1553

الكتب والمكتبات المدخل الى علم المعلومات  1554
 والمكتبات

 020 عامر ابراهيم

 658.022 نويل برانتوان ادارة المشاريع التجارية 1555

 386.3 كمال عبد القارولي المالحة النهرية في العراق 1556

 330.3 حسين عمر موسوعة المصطلحات االقتصادية  1557

 657.42 محمد احمد خليل  محاسبة التكاليف الصناعية  1558

 658.403 محمد حسين رارـالمشكلة االدارة وصناعة الق 1559

انماط التنمية االقتصادية في الوطن العربي  1560
 االنفاق العام واالستهالك 1960-1975

المعهد العربي 
 للتخطيط

338.956 

 338.1 السامرائيسعيد عبود التخطيط الزراعي في العراق 1561

 370.956 محمد منير التعليم العام في البالد العربية 1562

 657 خيرت ضيف المحاسبةتمارين نماذج من  1563

 349.56 محمود نديمالفهرست العام للقوانين واالنظمة والبيانات  1564
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 والتعليمات 

 338.272 هارفي اركونور االزمة العالمية للبترول  1565

مسؤؤلية المقاول والمهندس في مقاوالت  1566
 البناء والمنشات الثابتة

 324.34 محمد جابر

 310.7 محمد محمد صفوت االحصائيمراحل البحث  1567

 341,57 علي حسن يونس القانون البحري 1568

 331.3 مدحت محمد  العوامل الديموغرافية والقوة البشرية  1569

 379.154 محمد علي  مـالتخطيط للتربية والتعلي 1570

 330.9 نعمة نجيب  ديـالنظرية االقتصادية االقتصاد التحليل الوح 1571

 338,2728 حسين عبد هللا رولـات البتـاقتصادي 1572

االعتماد على الذات بين االحالم والنظرية  1573
 ةـوالواقع والشروط الموضوعي

 330 رمزي زكي 

تطور النظام االقتصادي مقدمة الدراسة  1574
 االقتصاد السياسي

 330.12 زكريا احمد

 665.5 محمد عجالن البترول والعرب 1575

 341.25 سامي حكيم الجامعة والوحدة العربية ميثاق 1576

 361 برهان الدجاني التنمية االقتصادية لالردن 1577

  330 محمد سلمان حسن اد السياسيـاالقتص 1578

 341.52 احمد ابو الوفا التحكيم بالقضاء وبالصلح 1579

 34,2477 سامي حكيم مـالسلوك االنساني في التنظي 1580

 636.3 مصطفى كمال عمر الضان والصوفانتاج  1581

 344.01 شاب توما منصور قانون العمل  1582

 658.3 عادل حسن ادارة االفراد  1583

 338.272 شارل عبودي اقتصاديات بترول الشرق االوسط 1584

 354.12 فؤاد يونس وزارة الخزانة في بريطانيا 1585

 332.4 صبحي تادرس النقود والبنوك  1586

 305.4 احمد جمال ظاهر المراة في الدول الخليج العربي  1587

االقتصاد االشتراكي المخطط في جمهورية  1588
 المانيا الديمقراطية

 335.34 جبر هارد شول

نظرية هوبهاوس في التنمية االجتماعية  1589
وتطبيقاتها على سياسة المجتمع العشائري في 

 العراق

 361 عادل عبد الحسين

 330 حسين عمر الرفاهية االقتصادية 1590

 332.456 وجيه شندي المدفوعات الدولية وازمة النقد العالمية 1591

في الشرق والغرب تحويل الملكية العامة الى  1592
 القطاع الخاص

 338.925 محمد مصطفى

 330.9 فالح عبد الجبارقوانين التخلف  /2االقتصاد السياسي للتخلف / 1593
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 والية الداخلية 

 332.03 حسن الفكهاني موسوعة العمل والتامينات  1594

 310 محمد مظاوم حمدي طرق االحصاء 1595

 001,64 انعام عبود جعفر اساليب البرمجة الحديثة 1596

 650 جميل احمد توفيق مذكرات فب ادارة االعمال  1597

 338.1 نوري خليل الرازي الصناعة ومشاريع التصنيع في العراق 1598

 

 338.1 نوري خليل الصناعة ومشاريع التصنيع في العراق 1599

 351 كمال دسوقي سيكولوجية ادارة االعمال 1600

 351 انتون رابتنكر الوجه االقتصادي الوربا 1601

اساس المسوؤلية القيصرية ومسؤولية عديم  1602
 التمييز

 260.1 فخري رشيد 

 511.62 دانتجتوبياد  العدد لغة العلم 1603

 630.7 مصطفى علي اساسيات البحوث الزراعية 1604

 304.6 بيار جورج جغرافية السكان 1605

 386.3 محمد كامل عقد النقل النهري في التشريع العربي  1606

 386.3 محمد كامل عقد النقل النهري في التشريع العربي  1607

 500 فاروق رسام البرمجة بلغة فورترات 1608

 354.27 مركز دراسات الوحدة التنمية المستقلة في الوطن العربي 1609

 320.1 جاندلر-بومول جزء االولالعلم االقتصاد  1610

 320 محمد طه اصول علوم السياسة  1611

 320 جاندلر–بومول  جزء الثانيالعلم االقتصاد  1612

 330.9 صالح الدين نامق نظرية النمو االقتصادي 1613

 691.962 عزيز ياسين صناعة مواد البناء في مصر 1614

 303.44 مصطفى الخشاب التخطيط للتنمية االجتماعية  1615

 301.153 فاروق زكي تنمية المجتمع في الدول النامية 1616

 330 برهان الدجاني 1علم االقتصاد الحديث /ج 1617

 330 برهان الدجاني 2علم االقتصاد الحديث/ج 1618

 347.014 كامل السامرائي قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية 1619

 354.45 قسطنطين كانداروف نظرية التاميم 1620

 332.4566 عبد الحسن زلزله التعاون النقدي العربي مجاالته وامكانياته 1621

حسابات الحكومة والهيئات والمؤسسات  1622
 العامة

 657.1835 عبد الحي الخولي

 337 محمد علي رضا دروس في العالقات االقتصاجية الدولية 1623

 658.72 جالل محمد  االدارة المالية 1624
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 347.956 كامل السامرائي القانون المدني 1625

 338.9 هشام متولي االقتصاد السياسي النقد /التسليف 1626

 304.62 فيليب هاوزر ةـاالزمة السكاني 1627

 361 هيفاء الرفيعي البيئة والتنمية 1628

 330 صادق محمود النماذج االقتصادية االجمالية 1629

 001.642 عدنان عبد االمير ات ـجداول البيان 1630

 307.3366 مصطفى الخشاب علم االجتماع ودراسة 1631

 310 لطفي هندي يـاالحصاء التجريب 1632

 403.1 خضير االنصاري م االرضـمعجم مصطلحات عل 1633

 310 بدر الدين المصري 1مذكرات في االحصاء /ج 1634

الجنوب االوسط للقارة االسيوية دراسة في  1635
 تركيب السياسي واالجتماعي واالقتصادي

 954 وفيق حسن

 155.65 روبرت بنكون وـن النمـف 1636

 330 محمود يونس اساسيات علم االقتصاد 1637

 330.122 شريف حتاته االراسماليالقوانين االساسية لالقتصاد  1638

دراسات في المجتمع المصري الواحات  1649
 الخارجية

 361 علية حسن

 026 احمد بدر المكتبات المتخصصة ادارتها وتنظيمها  1640

من الفكر السياسي االشتراكي النظريات  1641
 السكانية وتفسيرها االقتصادي

 301.32 ه–سدني 

 344.01 عصمت الهدى في منازعات العملالموسوعة القضائية  1642

 33232.1  658 حمدعباس م ليات البنوكعم 1643

 657 محمد كمال عطية نظم محاسبة التكاليف  1644

 790.18 عالء الدين البكري السياحة في العراق 1645

 330 مصطفى رشدي علم االقتصاد من خالل التحليل الجزئي 1646

 330.62 حسين عمر نظرية القيمةمقدمة علم االقتصاد  1647

 330.956 محمود محمد  اقتصاديات العراق  1648

ندوة التنمية التخطيط والتنفيذ في الوطن  1659
 العربي

 330.9 مروان المعشر

 657.04 محمد كامل المحاسبة الراقية ومسك الدفاتر 1650

 330.956 غريب الجمال اقتصاديات الوطن العربي 1651

 330 صادق محمود  النماذج االقتصادية االجمالية 1652

 330 عبد العزيز مرعي اصول علم االقتصاد التوازن االقتصادي 1653

 310 احمد عباده مقدمة االحصاء 1654
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 354 يونس صالح طريقة الوحدة االقتصادية والبالد العربية 1655

 310 سرحاناحمد عبادة  سياسة االعمار االقتصادي في العراق 1656

 380.13 روؤل بربيش نمو سياسة تجارية جديدة للتنمية 1657

 330.9 دان الوشر قياس النمو االقتصادي  1658

 310 بدر الدين المصري مذكرات في االحصاء 1659

 338.272 اندره نوشى الصراعات البترولية في الشرق االوسط 1660

المعقودة بين مجموعة المعاهدات واالتفاقيات  1661
 العراق والدول االجنبية

 341.0265 حسن الراوي

 330 احمد فاليد  تطور الفكر والوقائع االقتصادية 1662

مقدمة في علم المالية العامة والمالية العامة  1663
 في العراق

 336.01 عبد العال الصكبان

النظام المحاسبي الموحد والمعالجة الدفترية  1664
 للحسابات 

 657.2 حميد صاحب

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها  1665
المحكمة االدارية العليا في عشر سنوات 

 الجزء االول 1950-1965

 642.06 احمدسمير

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها  1666
-1955المحكمة االدارية العليا عشر سنوات 

 الجزء الثاني 1965

 642.06 احمد سعيد

 311 محمد مظلوم حمدي طرق االحصاء  1667

 375.001 حكمت عبد هللا البزاز التسرب في التعليم 1668

 658.4034 محمد الحناوي بحوث العمليات في مجال االدارة 1669

 354.45 عبد اللطيف الشواف حول قضية النفط في العراق 1670

 310 عبد العزيز هيكل مبادءى االساليب االحصائية 1671

 330.1543 بالل-ج الرياضيات االساسية لالقتصاديين 1672

 310 احمدعبادة سرحان مقدمة االحصاء 1673

 330 عبد الحسن زلزلة العمل العربي المشترك واالعتماد على الذات  1674

القانون الدولي الخاص في التنازع السلطات  1675
 وتنازع االختصاص

 341.04 جابر جاد

 330.9 محمد يحيى االقتصادية المعاصرةركة المشا 1676

 311.8 عبد المنعم ناصر مبادءى االحصاء 1677

 354.45 سعد عالم موسوعة التشريعات البترولية للدول العربية 1678

 379.154 محمد علي حافظ التخطيط للتدريب والتعليم 1679

 332.4 احمد مراد النظام المالي في البلدان االشتراكية  1680

 330.9 جورج  التبعية االقتصادية 1681

مبادءى االحصاء واالختبارات البدنية  1682
 والرياضية

 310 نزار مجيد الطالب
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 354.74 فؤاد هاشم عوض التجارة الخارجية والدخل  1683

 347.3956 سليمان مدقس محاضرات االثراء على حسب الغير 1684

 310 سرحان احمد عبادة مقدمة الطرق االحصائية  1685

 332.9567 السامرائيسعيد عبود النظام النقدي والمصرفي في العراق 1686

 331.309561 جون وي ام تقرير عن مؤسسات االحصاء في العراق 1687

 338.9 مجيد مسعود موضوعات التنمية والتخطيط  1688

مبادءى المحاسبة الحسابات الختامية  1689
 والميزانية

 657 السيد محي الدين

التطور االقتصادي في مصر منذ الكساد  1690
 العالمي الكبير

 338.962 جمال الدين محمد

 361 سالم توفيق النجيفي مقدمة في اقتصاد التنمية  1691

  راضي الوقفي التخطيط الدراسي  1692

 379.1 جريفت     0ل0ه التخطيط التربوي في البالد النامية 1693

 338.19567 كمال محمد سعيد القطاع الزراعي في العراق  1694

 658.1 سيد ابو بكر  دراسات في تنظيم المجتمع 1695

تنظيم المحفوظات لدى المنظمة العربية للعلوم  1696
 االدارية 

 352.25 حنا سليم

 338.9 محمد سلمان االقتصاد السياسي 1697

 341.72 عالء الدين حسين استخدام القوة من القانون الدولي  1698

 338 محمود محمد  اقتصاديات العراق ادارية وتحليلية 1699

 352.365 احمد رشيد سسات العامة ادارة المؤ 1700

فهرس مخطوطات مكتبة االوقاف العامة في  1701
 الموصل

 025.47 سالم عبد الرزاق

في التسوية السياسية للصراع العربي  1702
 الصهيوني

 327.16 المعاطيةسميع 

 330.1 المسينيف 0م0م نظريات النمو االقتصادي للبلدان النامية 1703

 330.1 ماجد النجار محو نظام اقتصادي دولي جديد 1704

 309.2 عبد الجبار كريم التخطيط االجتماعي والتنظيم  1705

 362 علي عبد الواحد االسرة والمجتمع  1706

 332.6 جميل احمد توفيق االوراق الماليةاالستثمار وتحليل  1707

 335.9 عبد السالم البدوي العام من المجتمع االشتراكيادارة القطاع  1708

 579.8 ايان موريس مقدمة الطحالب  1709

 307.76 الرحيمعبد المجيد عبد علم االجتماع الحضري 1710

 370 نظمي لوقا التعليم ورقة عمل القطاع 1711

 343.04 محمد حلمي مراد الظرائب في الدول العربية قوانين 1712

 330.1 ماجد النجار نحو نظام اقتصادي دولي جديد 1713
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 330.1543 محمد فتحي  مقدمة االقتصاد الرياضي 1714

 330.4791 انطوان زحالن صناعة االنشاءات العربية  1715

-1947قرارات االمم المتحدة حول فلسظين  1716

1972 

 953.41 مسلمسامي 

 711.4 فؤاد محمد التخطيط االقليمي 1717

 553.282 حكمت سامي نفط العراق 1718

 330.9 منير هللا وبردي دور التكنولوجيا السياسية في تخلف الدول  1719

 353 احمد رشيد ادارة االفراد 1720

سعيد عبود  التنمية االقتصادية في العراق 1721
 السامرائي

361 

 330 مبارك مجيد التوازن االقتصادي وامكانياتة بالدول العربية 1722

 330.3 حسين عمرذ موسوعة المصطلحات االقتصادية  1723

 658.848 سعيد النجار التجارة الدولية 1724

 577 انور محمود  لبيئةمكافحة تلوث ا 1725

 347.9621 عبد المنعم فرج محاظرات في القانون المدني 1726

 330.9 سعيد عبود  التطور االقتصادي الحديث 1727

 621 علي لطفي دراسات في االقتصاد الرياضي والقياسي 1728

 354.74 فؤاد هاشم التجارة الخارجية والدخل القومي 1729

 338.176 حسين طه النجم علم االلبان 1730

 301.153 حازم البيالوي المجتمع التكنولوجي الحديث  1731

 650 كمال دسوقي سيكولوجية ادارة االعمال 1732

 345 حسين جميل نحو قانون عقابي موحد للبالد العربية 1733

 330.1 احمد سويلم االتجاهات االقتصادية والسياسية الحديثة 1734

 340.015 عبد المنعم الشافعي تعمر السكان ونتائجة االقتصادية واالجتماعية 1735

 331.2 كيث لودن االجور التشجيعية 1736

 352.44 توماس كوكرن تطور االعمال التجارية في العام الجديد 1737

 330.9 ر يوسفعبد القاد التاريخ االقتصادي 1738

 320 مبارك حجير التنمية النموذجية االقتصاديات الدول العربية 1739

قضايا التنمية والتحرر االقتصادي في العالم  1740
 الثالث

 330.9 عليفايز محمد 

 370.956 جورج شهال الوعي التربوي ومستقبل البالد العربية 1741

 658.003 محمد علي حالوي مصطلحات ادراية مختارة  1742

 330.9 احمد مراد بعض قضايا التعاون االقتصادي العربي 1743

 657 لطفي محمود عيسوي المحاسبة العامة بين النظر والتطبيق 1744

 343.1 طه ابو الخير الدفاعحرية  1745

 388 فاضل مصطفىكلفة النقل وتوطين الصناعة في افريقيا  1746
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 الغربية

 330.449 سهيل  مقومات التنمية االجتماعية وتحدياتها 1747

 338.1 عباس فاضل  منطقة الزاب الصغير في العراق  1748

 657.48 محمد طاهر المحاسبة المخزنية 1749

 345.203 كامل السامرائي العقوبات البغداديقانون  1750

 371.203 عطية محمود التوجية التربوي والمهني 1751

 340 حسن الفكهاني الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية 1752

 347.9612 محمود القاضي تشريعية في ليبياالنظام القضائي والحركة ال 1753

 370.956 جورج شهال العربيةالوعي التربوي ومستقبل البالد  1754

 338.272 عادل حسين النفط من خالل الثورة  1755

 347.064 حسين المؤمن نظرية االثبات المحررات او االدلة  1756

الموسوعة الشاملة للمبادءى القانونية في  1757
 مصر والدول العربية

 340.5 محمد عبد الرحيم

 338.9 عبد االله ابو عياش تالخليج العربيافاق التنمية الصناعية في دول  1758

 340.5 محمد عبد الرحيم  10الشاملة للمبادءى القانونية ج/الموسوعة  1759

 340.5 محمد عبد الرحيم 8الموسوعة الشاملة للمبادءى القانونية ج/ 1760

 354.74 الرحيممحمد عبد  اقتصاديات التجارة الخارجية  1761

 338.272 جمال حمدان دراسة في الجغرافية البشريةبترول العرب  1762

 338.9 جواد هاشم العلم والتكنولوجيا والتنمية الصناعية  1763

 330 كامن بكري مبادءى االقتصاد 1764

الجبر الخطي تطبيقاته في العلوم االدارية  1765
 واالحصائية

 310 عادل ابراهيم

 330.1 سلمانعبد الرسول  معالم الفكر االقتصادي 1766

 354.27 اسماعيل صبري في التنمية العربية 1767

 338 عيسى عبده التصنيع ومشكالته 1768

 304.6 صالح الدين الشريف تعمر السكان ونتائجة االقتصادية واالجتماعية 1769

 307.72 علي فؤاد احمد مشكالت المجتمع الريفي في العالم العربي 1770

المكتبي في الدراسة والبحث عند قياس االتجاه  1771
 طلبة جامعتي بغداد والمستنصرية

 020 كريم ايدام

 658.230 محمد جمال برعي التخطيط للتدريب في مجاالت التنمية  1772

في فهرس مخطوطات مكتبة االوقاف العامة  1773
 الموصل

 017.1 سالم عبد الرزاق

 658 عمر القباني قياس العمل  1774

 330 برهان الدجاني علم االقتصاد الحديث  1775

 650 علي السلمي مقدمة في ادارة االعمال  1776

 310 احمد عبادة سرحان االحصاءات التطبيقية 1777

 382.91 الشافعي محمد السوق االوربية المشتركة 1778
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 060 محمد حسنين هيكل 1968المؤتمر الصهيوني السابع والعشرون  1779

 658.022 يعرب فهمي المشروعات الحكومية ادارة 1780

 379.24 محمود رشدي مشكلة االمية دعوة وتحليل وخطة 1781

 658.5 صالح الدين الشيخلي المدخل في ادارة االنتاج  1782

صناعة الحديد والصلب العربية مستقبلها  1783
 واحتياجاتها 

 338.273 ماجد الصدري

 338  العربيةمشكالت التصنيع في البلدان  1784

 330.9 صالح الدين نامق اسس علم االقتصاد االشتراكي 1785

 346 عبد الحي حجازي عقد المدة او العقد المستمر والجوري التنفيذ 1786

 657 ميخائيل سليمان المحاسبة دراسات تطبيقية  1787

 363.68 محمد طلعت عيسى الخدمة االجتماعية العمالية 1788

 658.022 صديق محمد عفيفي االدارة في مشروعات االعمال  1789

 348.47 احمد ابو اسماعيل  هيكل الصناعة التحويلية 1790

 االدعاء العام والرقابة االدارية فقها وقضاء 1791
 

 342 مصطفى رضوان

المنظمة العربية للعلوم االدارية اساليب  1792
 واستراتيجية تنظيم العمل

 651.32 كمال نور الدين

 354.367 احمد سومان ري سامراء في عهد الخالفة العباسية  1793

 339.2 خير الدين حسيب تقرير الدخل القومي في العراق 1794

االحصاء في رالبحوث النفسية والتربوية  1795
 واالجتماعية

 310 السيد محمد خيري

 361 محمود الحمصي التخطيط االقتصادي  1796

 333.083 طلعت الشيباني المكتبة الزراعية في العراقواقع  1797

 330.9 كامل بكري االقتصاد التجمعي  1798

 551.6 محمود عزو صفر المناخ والحياة 1799

 658.816 عبد النافع حسون ادارة المشتريات  1800

 632 محمد حسن ومتهاالمحاصيل والبساتين وطرق مقا افات 1801

 305.90 مكي الجميل البدو والقبائل الرحالة في العراق  1802

 330.122 عمر الديراوي الراسمالية المعاصرة 1803

 651.58 خليل حسن خليل السكان والسياسات الدولية 1804

 336.39 احمد عبد الباقي النفقات العامة من الميزانية العراقية  1805

 338.1 نضال كامل االسس النظرية في التنمية الزراعية العراقية  1806

 680 يزيد صائغ العسكرية العربيةالصناعة  1807

تحليل العالقات االقتصادية بين جمهورية  1808
 العراق واقطار الخليج العربي

 336 مدحت الحيالي

 331.88 احمد رضوان  نقابات العمال في المجتمع الحديث 1809

 330.9 محمد محمود عمر اقتصاديات النجاح 1810



76 
 

 557 احمد رشيد  علم البيئة  1811

 354.27 الشاذلي العياري اقتصاد التنمية تحليل حقيقي ونقدي 1812

 303.38 فؤاد دياب الراي العام وطرق قياسه 1813

 310 عبد المنعم ناصر مبادءى االحصاء  1814

 342.04 محمدفؤاد مهنا وتطبيقاتهاسياسة الوظائف العامة  1815

 330.9 علي علي البنا الجغرافية االقتصادية 1816

الوضع القانوني القليم عربستان في ظل  1817
 القواعد الدولية

 341.3 عبد المجيد اسماعيل

 627.5 حسن احمد الشربيني هندسة الري والصرف 1818

 658.1 محمد توفيق رمزي التنظيم االداري 1819

 320 جورج يونس مدخل الى علم السياسة 1820

 658 جميل احمد مذكرات في االدارة المالية 1821

 361 السامرائيسعيد عبود التنمية االقتصادية في العراق 1822

تطلعات  العالم الثالث في مواجهة البالد الغنية 1823
 2000اللعام 

 330 مصطفى عدنان 

 330 محمد صبحي عبد موارد الثروة االقتصادية  1824

جورج خوري نصر  1969الوثائق الفلسطينية العربية لعام  1825
 هللا

953.409 

 620.132 وفيق حسين الخشاب اسس الجيومورفولوجيا 1826

 636.0852 محمود فؤاد بدر تغذية الحيوانات المزرعية 1827

 658.154 عبد العال الصكبان الميزانية والضرائب المباشرة في العراق 1828

 547.01987 محمد صالح البنداق قانون الهيدروكاربون 1829

المدخرات العربية انواعها ونوعية المدخرين  1830
 والعوامل المؤثرة على حجرها وتطورها

 332.3 خليل محمد حسن

 965 فؤاد يوسف مزانجي 1975االنتاج الفكري العراقي لعام  1831

 338.2728 احمد السلمان حسن اقتصادات الشرق االوسط  1832

 368.01 بهاء بهيج شكري النظرية العامة للتامين  1833

 330.1 عزمي رجب مبادءى االقتصاد السياسي 1834

 370.19 نازلي صالح احمد التربية والمجتمع 1835

 338.9 عمر الفباني التخطيط والتنمية االقتصادية 1836

 338.9 حسين عمر التخطيط االقتصادي  1837

 338.47 احمد ابو اسماعيل اقتصاديات الصناعة  1838

 338.091 عبد الحميد محمد تمويل التنمية االقتصادية في البلدان المتخلفة 1839

 658.503 صباح كجه جي التخطيط في العراق اسلوبة واجهزتة 1840

 658.4032 فريد راغب النجار والعمليات االدارية والتنظيمية النظم  1841

 339 السامرائيسعيد عبود القطاع العام في العراق 1842
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 354.74 محمد صبحي االتربي التجارة الخارجية والتنمية االقتصادية 1843

 338.9 مصطفى حسن علي تسوية التنميةشركاء في  1844

 118 علي احمد عتيقة موارد الطاقة العالمية 1845

جامعة الدول العربية ووكاالتها المتخصصة  1846
 بين النظرية والواقع 

 341.24 عزير شكريمحمد

 338.9 عبد الفتاح قنديل اقتصاديات التخطيط  1847

مقدمة في دراسات الجدوى للمشروعات  1848
 االستثمارية 

 332.6712 عبد المنعم عوض هللا

 338.1 فيسالم توفيق النج المشكلة الزراعية العربية 1849

صاحب حميد  المحاسبة 1850
 المستوفي

657 

 658.022 عامر محمد علي سلطة االدارة في تنفيذ المشاريع الكبرى 1851

 658 محمود سليمانحنفي  السلوك االداري 1852

 657 حسن كمال اسعد حسابات الجمعيات التعاونية 1853

 665.7 راشد البراوي حرب البترول في الشرق االوسط 1854

 354.27 حميد جاعد محسن التنمية والتخطيط االعالمي 1855

 330 طارق شكر محمود اقتصاديات االقطار المصدرة للنفط اوبك 1856

 001.42 غازي حسين عناية مناهج البحث 1857

افاق التطورات النقدية الدولية والتعاون  1858
 النقدي العربي خالل الثمانينات

 332.4 منصور خالد

مجموعة المعاهدات واالتفاقيات المعقودة بين  1859
 العراق والدول االجنبية

 353.13 حسين الراوي

 330.973 احمد صالح حلمي االساس االقتصادي للحضارة االمريكية 1860

 334.01 عبد الواحد كرم قانون العمل وشروحاته 1861

 902 طارق نافع الحمداني نصوص بغدادية نادرة 1862

مكانة العراق والعراقيين في كتب التاريخ  1863
 والتراث

محمد جاسم 
 المشهداني

909.0956 

محمود عبد الواحد  العراق المعاصر رؤى اجنبية 1864
 محمود

909.8563 

 928.1 طالل سالم الحديثي علي الوردي واالدب الحي 1865

 812.057 عباس لطيف مظفر النواب يفتح االبواب 1866

 808.543 مها محمد حسن زوجة الظل  1867

 320.6 حسين جميل 1930-1908العراق شهاده سياسية  1868

 956.311 سعدي عبد الرزاق من ذيل تاريخ مدينة السالم بغداد 1869

مجموعة من  تاريخ المدرسة المستنصرية في بغداد 1870
 المؤلفين 

956 

 810.9027 كريم عبد الحسن فرجانستاس ماري الكرماس ثقافة وفكريا في  1871
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 تاريخ العراق

 819 مجيد مخلف مراد مفهوم االخالق عند ابي حيان التوحيدي 1872

 791.02 عدنان منصر االخراج المسرحي في العراق  1873

 956.311 عماد عبد السالم االصول التاريخية لمحالت بغداد 1874

تاريخية المدرسة المرجانية في بغداد دراسة  1875
 معمارية

 956.311 خالد خليل حمودي

 811.16 عبد المعطي الخفاف عمر بن ابي ربيعة 1876

 811.16 عبد اللطيف حمود  ديوان عدي بن حاتم الطائي 1877

تنزه الصباح في –المعلم نابليون ماريني  1878
 مدينة بغداد

 956.311 طارق نافع الحمداني

 204.22 الجنابيميثم  حكمة الروح الصوفي 1879

 649.3 علي اسماعيل الجاف االم والطفل والتغذية  1880

الخليفة المقتفي المر هللا ودوره في تحرير بغداد من  1881
 النفوذالسلجوقي

محمد جاسم 
 المشهداني

956.0541 

الكتابة التاريخية في القرن السادس الهجري  1882
 في بغداد

 956.055 باسم سلمان محمود

 910.92 جعفر الخياط 1838ر الى بغداد في رحلة فريز 1883

 956.305 مهدي الحافظ اضاءات على الماضي القريب  1884

 956.311 صالح احمد العلي ةـمعالم بغداد االدارية والعمراني 1885

محمد جاسم  التدوين التاريخي عند العرب 1886
 المشهداني

907.202 

 956.0542 جورج المقدسي الهجريخطط بغداد في القرن الخامس  1887

 726.2 محمد سعيد الراوي خير الزاد في التاريخ مساجد وجوامع بغداد 1888

 956.344 حسب هللا يحيى الكورد قراءة في الثقافة 1889

 956.311 حسن زيدان خلف  معارك الدفاع عن بغداد ومحاوالت اقتحامها 1890

 341.35 صالح خضر محمد في بغدادنشاة ونشاط القنصلية البريطانية  1891

 811.18 كريم محسن الخياط موسيقى الساكن 1892

شهاب شيخ طيب  دور توفيق وهبي من اللغة الكردية 1893
 طاهر

491.597 

 413.11 عبد اللطيف شنيان وس العوام من دار السالمـصفحات عن قام 1894

 726.01 الدينميعاد شرقي  تاريخ المشهد القادري في بغداد 1895

 417.303 علي ثويني االلسنة العراقية 1896

 812.92 كفاح الجواهري الجواهري قصائد وتاريخ ومواقف 1897

 956.311 بشير يوسف بغداد في عهد الخالفة العباسية  1898

المقابر والمشاهد بجانب مدينة السالم  1899
 زمواضع قبور الخلفاء

 726.8 علي بن انجب

 956.311 وادي حميد مخلفاالوضاع االقتصادية في بغداد بعد االحتالل  1900
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 814المغولي لها لغاية 

 920.092 علي ثويني المعماري محمد صالح مكية 1901

 956.311 جميل الطائي الزورخانات البغدادية 1902

 811.05 محمد مردان تيار الشعر الكالسكي التركماني 1903

محمد حسين  والمولد شذرات من العامي 1904
 االعرجي

413.123 

 802 عدنان كريم لطائف الظرفاء من طبقات الفضالء 1905

تاريخ العراق السياسي الحديث منذ تاسيس  1906
 1921الدولة العراقية 

 956.3011 المحامي جواد الظاهر

 584.4 عصام صبا ابراهيم اوبرا صرخات اوركيديا 1907

 843 جون تولي زوجة الظل  1908

 823 عبد الهادي فنجان من مراد الى مراد 1909

 306.09 الفوازعلي حسن  لة الثقافة العراقيةاسئ 1910

 956.311 البن الفقية الهمداني بغداد مدينة السالم 1911

 813.03 اسماعيل شاكر رواية –عربة خضراء  1912

 381.18 حمدان عبد المجيد اسواق بغداد 1913

 554.366 عبد السالم رؤوف مشاريع مياه الشرب القديمة في بغدادتاريخ  1914

 818.03 احمد محمد الشحاذ بغداد في الف ليلة وليلة 1915

 حفريات في الذاكرة العراقية 1916
 

 956.3 انغام مهدي علي

صالت النهرية ووسائط النقل طرق الموا 1917
 المائي العثماني في والية بغداد

 956.311 جميل موسى 

 201.4 نعيم عبد مهلهل العراق برداءه االبيض –المندائية  1918

المقدمات التاريخية والخطاب –يهود العراق  1919
 الثقافي

 296.0 شامل عبد القادر

 956.311 عباس عبود بغداد تبوح باسرارها 1920

 741.09 شاكر العيبي ضياء العزاوي مرغوغرافيا 1921

 956.311 شامل عبد القادر ذاكرة بغداد المصورة  1922

سدد مقاربات تنظيرية وتطبيقية في مرايا ال 1923
 السرد العراقي

 810.9023 زهير الجبوري

 دراسة في طبيعة سكان السهل الرسوبي 1924
 

 956.342 محمد يوسف حسين

فؤاد طه محمد  الصحائف البغداية 1925
 الهاشمي

802 

 801.95 جاسم محمد النقد االدبي الحديثمسارات في  1926

 813.01 وارد بدر السالم دانــالمع 1927

 811.98 حسن رحيم الخرساني بياض السواد 1928



80 
 

 956.311 صالح احمد العلي بغداد مدينة السالم 1929

 306.09 كريم شغيدل خطاب الحداثه 1930

 813.085 سعيد شامايا الطفل ذو الصندوق الخشبي 1931

 956.311 يحيى بن علي الحكيم ختار مختصر تاريخ بغدادم 1932

 790.189 محمود الكرخي السياحة الدينية في العراق 1933

 ليون االصالة التاريخية والمواطنةالكرد الفي 1934
 ةالمهدور

 956.344 احمد ناصر الفيلي

 781 عبد االمير الصراف تبسيط علم الهرموني 1935

 344.009 عبد الستار نايف علي المخرمي القاضيمدرسة  1936

 811.99 هنادي جليل  الحياة في عطلتها شعر 1937

 956.05 عماد عبد السالم مدارس بغداد في العصر العباسي 1938

 912.09 مصطفى جواد طة بغداد المفصلردليل خا 1939

 956.311 نوار علي السراج من محالت الجانب الشرقي من بغداد 1940

بغداد في رؤى الكتاب المؤرخين العراقيين من  1941
 مجلة المقنطف المصرية

 956.311 طارق الحمداني

رحلتي مع االيام مذكرات عبد الرزاق الظاهر  1942
1917-1963 

 818.05 اسماء عبد الرزاق 

 956.311 عبد الحسين مهدي الخدمات العامة في بغداد 1943

 956.3011 رفائيل بطي 1923تقويم العراق لسنة  1944

 956.3011 ابراهيم السامرائي خطط البصرة وبغداد 1945

 9560311 غادة موسى رزوقي اياـمدينة الحك 1946

 811.009 محمد يونس البنية الشعرية المنهج والقيمة 1947

موسيقى الساكن بحث تطبيقي على شعر  1948
 المتنبي

 782 كريم محسن 

 811.956 دحسين القاص في الشعر العراقي الحديث القصيدة االعالمية 1949

 811.980 مهند ناطق صالح داد لي قمرــفي بغ 1950

الخطيب البغدادي واثره في مؤرخي اعالم  1951
 بغداد

 814.956 حسن عيسى

 956.311 عثمان عبد العزيز مؤرخو بغداد من خالل تاريخ بغداد 1952

 956.311 بدري محمد فهد تاريخ بغداد 1953

 214.3 الشيخ محمد حسن تاريخ المشهد الكاظمي في بغداد 1954

 347.014 عبد الرزاق علي النظام القضائي في بغداد  1955

 956.3011 زهير صاحب نــرة الطيـذاك 1956

 811.93 عبد الحميد الرشودي اويــالزه 1957

 342.03 عثمان خليل القانون الدستوري 1958

واجبات االطراف الثالثة فلسطينية /دراسات  1959
 في الحروب المعاصرة

 342.628 منذر عبتاوي
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 340 منير محمود الوتدي القانون  1960

عبد الرزاق  الوسيط في شرح القانون المدني 1961
 السنهوري

347.9 

 332.415 كارل ماركس 3نقد االقتصاد السياسي ج –راس المال  1962

 814 صدام حسين الغربيهكذا نخاطب العقل  1963

 910.02 ابراهيم المشهداني مبادءى واسس الجغرافية الزراعية 1964

 658.8 سمير التنير تطور السوق العربية المشتركة 1965

 953.4 فضل شرورو حقائق في زحمة الصراخ 1966

 953.4 احمد الشفيري الطريق الى مؤتمر جنيف 1967

 335.34 محمد صقر علم االقتصاد االشتراكي 1968

 382.9142 صالح الدين نامق السوق االوربية المشتركة 1969

 657.3 محمد احمد خليل المحاسبة الحكومية القومية 1970

مصطفى صفوت  تكنولوجيا االسماك 1971
 محمد

333.956 

–الوسيط في شرح القانون المدني/االوصاف  1972
 الحواله االنفضاء

 347.961 عبد الرزاق احمد

 370 عبد هللا عبد الدائم التربية العامة 1973

 347.06 احمد نشات 1وساله االثبات في التعهدات ج 1974

شرح القانون المدني العراقي العقود المسماة  1975
 عقد البيع –

 347.9621 حسن علي 

 343.014 شفيق عبد المجيد  النظام االنظباطي لموظفي الدولة في العراق 1976

 355.02 محمود شيت العسكرية االسرائيلية محمود شيت 1977

 338.25 وهيب مسيحة االسعار والنفقات  1978

 342 مصطفى بكر تاديب العاملين في الدولة  1979

شرح القانون المدني العراقي الحقوق العينية  1980
 االصلية

 347.295 حسن علي الذنون

 651.5 جالل شمس ادارة المحفوظات 1981

 361 صباح الدين علي الخدمة االجتماعية 1982

محمد فتحي محمد  مقدمة في علم االحصاء 1983
 علي

310 

اسحق موسى  عروبة بيت المقدس 1984
 الحسيني

953.4 

 953.4 اسعد رزوقي الصهيونية وحقوق االنسان العربي 1985

 658.4032 عليحمدي فؤاد  االتجاهات الحديثة في االدارة البرمجة الخطية  1986

 338.88 فايز محمد علي الشركات اللراسمالية االحتكارية 1987

 953.4 وليد ابي مرشد  1968الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  1988
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منيس اسعد عبد  اقتصاديات المالية العامة  1989
 الملك

336 

 347.94 سليمان مرقس من طرق االثبات )االدلة الخطية واجراءاتها( 1990

تشريعات االستثمار واستراتيجية التعاون  1991
 المالي العربي

 337.01 بدر غيالن

 355.47 بلتير0لويس س الجغرافية العسكرية 1992

 070.17 حسن الحسن االعالم والدولة  1993

 377 مسارع الراوي التعليم الصناعي في العراق واقعة مشكالته  1994

 338.18 عزيز شاهو الزراعيةسياسة التنمية  1995

 330.956 مبارك حجير من المشاكل والحلوا االقتصادية للجول العربية 1996

 658.15 محمد مدحت  عالقات المشروع العام بالعمالء والموردين 1997

 208.5 سليمان محمد الحركة العمالية في مصر 1998

 336.201 عبد المنعم فوزي ريبيةالنظم الض 1999

 343.04 محمد حلمي قوانين الضرائب في الدول العربية  2000

 301.32 خليل حسن  السكان والسياسات الدولية 2001

 370.973 ليلى اللبابيري احاديث عن التعليم في امريكا 2002

 345.05 محمد زكي اثار الجهل والغلط في المسؤولية الجنائية 2003

 657 الجزارمحمد محمد  الرقابة على التكاليف 2004

 331.137 مصطفى كمال فايد البطالة ووسائل التوظف الكامل 2005

عبد المجيد عبد  التربية والحضارة 2006
 الرحيم

354.56 

 636.295 روس كوكريل الجاموس في العالم 2007

 330.1 صالح الدين نامق قضايا التخلف االقتصادي 2008

 338.54 منتلوبزلي  الدورات االقتصادية واسبابها 2009

 301.364 عاطف وصفي دراسات في علم االجتماع الحضري  2010

تطور نظام التامين االجتماعي في الجمهورية  2011
 العربية الليبية

  الطاهر عبد هللا

 338.95691 هشام متولي ابحاث في االقتصاد السوري العربي 2012

االساليب الكمية في اتخاذ القرارات وحاالت  2013
 عملية من البيئة الكويتية

 658.403 محرم الحداد

 338.9 شارل تبلميم التخطيط والتنمية 2014

 338.9 سلوى علي سليمان السياسة االقتصادية 2015

 801 محمد بركات حمدي مفهوم المعنى بين االدب والبالغة 2016

 346.04 غالب علي الداودي القانون الدولي الخاص 2017

 338.9 شارل تبلميم والتنميةالتخطيط  2018

القطاع المالي في البلدان العربية وتحديات  2019
 المرحلة المقبلة

 336.012 محمد القيش
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الحماية والنمو الصناعي في العراق دراسة  2020
 1976-1960-نظرية 

 338 مدحت كاظم القريشي

 1950/  339.3 محمد فهمي الدخل االهلي انواره وظلماته 2021

 338.9 امجد نافع اثر التعليم الزراعي في التنمية االقتصادية 2022

 657 رياض الشيخ دراسات في نظم المحاسبة االقتصادية القومية 2023

شرح القانون المدني العراقي العقود المسماة  2024
 عقد البيع–

 347.9621 حسن علي الذنون

عبد الرزاق  مصادر الحق في الفقة االسالمي 2025
 السنهوري

340.59 

 336.24 عادل الحياري الضريبة على الدخل العام دراسة مقارنة 2026

 330.9567 لورد سولتر اعمار العراق خطة العمل 2027

البترول العربي واستراتيجية تحرير االرض  2028
 المحتلة

 553.282 حامد عبد هللا ربيع

 380.5 صالح الدين علي النقل دراسة جغرافية 2029

 338.7 عبد الوهاب مطر  التحليل االقتصادي لعمليات االنتاج الزراعي 2030

البيئة النفسية واثرها في عملية صنع القرار  2031
 في سياسة االردن الخارجية

 658.403 سعد ابو دية

 361 سمير عبده الوطن العربي بين التخلف والتنمية 2032

العامة العالقات االدارية في المؤسسات  2033
 والشركات

 658.15 محمود فهمي 

 338.49 ابراهيم خوري 1880-1780الثورة الصناعية  2034

 658.81 محمد سعيد  ادارة المبيعات  2035

 347.9621 زكي مصطفى  القانون المدني السوداني تاريخة وخصائصة 2036

 331.11 زكي محمود هاشم ادارة الموارد البشرية 2037

 338.1 مشعل حمودات النفط في العراقصناعة  2038

 342 محمود عاصم مجموعة احكام مجلس الدولة  2039

 957.9 منصور حامد بحوث في محاسبة المنشات المتخصصة 2040

 370 وايلدر0ه0المر اصول التربية الحديثة 2041

 339.2 سامي عطو الدخل القومي واالستخدام  2042

 342.066 عدنان الخطيب نظرية الدعوى-1-االجراءات االدارية  2043

 338.9 شارل تبلميم التخطيط والتنمية 2044

 330.122 كوركس0س0اوليفر  الراسماية نظاما 2045

امانة الثقافة واالعالم  حول العمل والعمال 2046
 والشباب

331.12042 

 657.42 علي توفيق علي التكاليف الصناعية 2047

 658.22 علي خليفةالعامة في الدول الجزيرة ادارة المشروعات  2048
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 العربية المنتجة للنفط

صول العلمية في التعليم االداري اال 2049
 للمستشفيات

 362.11 زهير حنفي

 338.272 عبد الحميد العلوجي االصول التاريخية للنفط العراقي  2050

التعاون معالم رئيسية في قواعد وتنظيمات  2051
 التعاونياالتجاه 

 334 عبد الحميد نصر

 657.42 عبد الحي مرعي محاسبة التكاليف الغراض التخطيط والرقابة 2052

 657.42 محمد توفيق محاسبة التكاليف في منشات االنتاج الصناعي 2053

 657.61 حنا رزوقي المحاسبة الحكومية الكتاب االول  2054

 657 حسينعمر السيد  تصميم النظام المحاسبي 2055

االصول العلمية والعملية في محاسبة التكاليف  2056
 الجزء االول

 657.42 مفيد القصير

فاروق عبد العال  المحاسبة القومية والحكومية 2057
 محمد

657.835 

 657.42 احمد رجب عبد العال المدخل المعاصر في محاسبة التكاليف  2058

 344.01 محمد نجيب توفيق الخدمات العملية بين التطبيق والتشريع  2059

جزء ال/برهان الدجاني االقتصاد العربي بين الماضي والمستقبل 2060
 الخامس

330 

جزء ال/برهان الدجاني االقتصاد العربي بين الماضي والمستقبل 2061
 الرابع

330 

جزء ال/برهان الدجاني االقتصاد العربي بين الماضي والمستقبل 2062
 السادس

330 

 657.42 محمد احمد خليل محاسبة التكاليف في المجال االداري  2063

 658.5 محمود الشكرجي ادارة المشاريع الصناعية  2064

 658.154 خيرت ضيف الميزانيات التقديرية /دراسة نظرية عملية 2065

 335 محمد مرسياحمد  مؤشرات تقييم االداء في قطاع االعمال  2066

 346.022 سليمان محمد ة ـاالسس العامة للعقود االداري 2067

 347.06 احمد نشات رسالة االثبات 2068

علي محمود عبد  نظم التكاليف الصناعية  2069
 الرحيم

657.42 

 658.4032 مصطفى احمد عبيد دراسة العمل 2070

 338.9 كنونةامين رشيد  التخطيط االقتصادي دراسة نظرية 2071

 657.42 سمير بباوي  التحليل الرياضي لمشاكل التكاليف  2072

 657.836 خيرت ضيف المحاسبة في شركات التامين  2073

 331.137  البطالة ووسائل التوظف الكامل 2074

 336.01 عبد المنعم فوزي المالية العامة والسياسة المالية 2075

 953 محمود شيت البالد العربية اهداف اسرائيل التوسعية في 2076
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2077 
 التخطيط االقتصادي االشتراكي

 338.9 لودفيت رومانجيك

 345.01 سامي النصراوي دراسة في اصول المحاكمات الجزائية  2078

 910 صالح الدين علي جغرافية النقل والمواصالت  2079 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها  2080
 االداري في المواد االداريمحكمة القضاء 

 342 محمود احمد

 658.22 عبد المعطي محمد  ادارة المشروعات العامة 2081

تطور الصراع نحو السيطرة على البترول  2082
 العالمي

 553.282 مصطفى خليل

 658.3145 زكي بدوي عالقات العمل في مختلف الصناعات  2083

 577.273 الوهاباحمد عبد  تلوث البيئة الزراعية 2084

 346.92 غالب علي الداودي القانون الدولي الخاص 2085

 343.04 حسن الغكهاني موسوعة الضرائب والرسوم 2086

 711.76 حسن النجيفي اليبوع الدولية )اليبوع البحرية( 2087

2088 
 تنظيم وتطوير المشروع الصناعي

 658.404 سمير التنير

 338.28382 عبد الكريم الزامل واثارها على التنميةالمشاركة النفطية  2089

البترول العربي واستراتيجية تحرير االرض  2090
 المحتلة

 553.282 حامد عبد هللا

الشعب الفلسطييني في الداخل خلفيات  2091
 االنتفاضة السياسية واالقتصادية واالجتماعية

 956.94 كميل منصور

 354.9 الحميدسيد عبد  سيكالوجية المهن 2092

 343.1 حسن صادق  اصول االجراءات الجنائية 2093

 338.9 عمرو محي الدين التنمية والتخطيط االقتصادي  2094

 338 فؤاد مرسي ازمة التنمية االقتثادية العربية  2095

 553.28 ابراهيم شحاته حظر تصدير النفط العربي 2096

 342.956 محمد حلمي مراد العربيةقوانين االدارة المحلية في الدول  2097

 553.28 ستانتول هوب معركة البترول 2098

 338.18 خير الدين حسيب االصالح الزراعي بين المبداء والتطبيق 2099

 342 ثروت بدوي مبادءى القانون االداري 2100

 658.4033 فؤاد الشيخ سالم االساليب الكمية في اتخاذ القرارات االدارية 2101

 301.32 عالء الدين جاسم علم االجتماع بين النظرية والتطبيق 2102

 658.18 سيد الهواري االدارة المالية منهج اتخاذ القرارات  2103

 636.085 محمود فؤاد  تغذية الحيوانات المزرعية 2104

المحاسبة الحكومية )شرح االسس العامة  2105
 للمحاسبة الحكومية وتحليل انواع الحسابات

 في العراق

 657.835 حنا رزوقي الصائع
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 347.07 عباس الحسني قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد 2106

طبيقاتها نظرية القانون االشتراكي وبعض  2107
 للشريعة

 340.1 صفاء الحافظ

–تاريخها  –التنمية االقتصادية )نظريتها  2108
 سياستها(

 338.9 جيرالد ماير

ربحية منشات الصناعة التمويلية في القطاع  2109
 العام في العراق 

 657.48 حمزة محمود 

محمد صبحي عبد  الموارد االقتصادية في الوطن العربي 2110
 الحكيم

339.956 

 338.23 الوهابعبد الملك عبد مستقبل اسعار النفط 2111

 819.19 حميد المطبحي المؤرخ صالح احمد العلي 2112

 338.125 احمد حسين العلوي التدربس االعالمي في الدول العربية 2113

 341.25 محمد مجازي عشرون عاما من مسيرة منظمة االوبك 2114

ا لخليج العربي دراسة في الجغرافية جزر  2115
 االقليمية

 304.6 سالم سعدون المبادر

 334.9 الخير كمال حمدي ابو مشكالته -نطمه –التعاون االستهالكي تاريخه  2116

محاضرات في مبادىء التنظيم القضائي في  2117
 العراق

 347.9567 ضياء شيت حطاب

 3479567 حسين علي ذنون احكام االلتزام 2118

دراسات في العالقات الصناعية وادارة  2129
 المستخدمين

محمد محمد علي 
 سالم

331.12 

لسنة 24شرح قانون الخدمة المدنية رقم  2120

 المعدل 1960

علي محمد ابراهيم 
 الكرباسي

340.56 

 658.4032 محمد علي حالوي تحليل القيمة 2121

 953.41 انجلينا الحلو اسرائيل السياسية والعسكرية واالقتصادية 2122

 658.4092 طارق محمد سكري القيادة ممارسات ميدانية 2123

 519.53 احمد حسن االشعي الوجيز في االحصاء التطبيقي 2124

 338.1 عثمان احمد الخولي  القواعد االقتصادية الزراعية 2125

 658.151 نجيب انطوان المحاسبة االدارية  التخطيط والرقابة 2126

ميزان القوى العسكرية بين الدول العربية   2127
 اسرائيلو

 953.41 انيس صايغ

 953.409 عبد الوهاب الكيالي الموجز في تاريخ فلسطين الحديث 2128

التمويل واالدارة المالية في المشروعات  2129
 التجارية

 658.759 حسن احمد توفيق

 004.66 حسن حمدان مقدمة في تركيب البيانات  2130

 347.9 عبد الرحمن العالم قواعد المرافعات العراقي 2131
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 الدول الصناعية الحديثة 2132
 

 338.9 يحي علي اديب

المالية مقدمة في اساسيات في المحاسبة  2133
 المحاسبة

 657.3 احمد نور

 338.5212 رفعت المحجوب 0د الطلب الفعلي 2134

علي عبد العليم  االدارة العامة وتنمية المجتمع 2135
 كحجوب

568 

التنمية االقتصادية ضمن  النظرية  2136
 واستراتيجية

 361 جالل محمد علي احمد

 330.95341 يوسف عبد هللا صايغ االقتصاد االسرائيلي 2137

الواليات المتحدة االمريكية وعالقاتها  2138
 االقتصادية مع اقطار الخليج العربي

 338 عبد المنعم السيد علي

 334.4 حسن محمد كمال الجمعيات التعاونية الزراعية 2149

احكام الظروف االستثنائية في التشريع  2140
 العراقي

 342.3 سعدون الجنابي

 637 حسين طه النجم صتاعات االلبان  الجبن الزبد 2141

 368.7956 حسن الفكهاني موسوعة االمن الصناعي للدول العربية 2142

-1921االقليمة اليهودية في العراق بين سنة 2143

1952 

 301.4 خلدون ناجي معروف

 330.9 ترجمة  2الدخل والعمالة والنمو االقتصادي ج 2144

عبد الوهاب مطر 0د االقتصادي لعمليات االنتاج الزراعيالتحليل  2145

 الداهري

338.1 

 658 ترجمة عمر القباني قياس االدارة 2146

 حسين عمر0د المنشاة والصناعة والتوازن االقتصادي 2147

338 

 

دراسات وقضايا من المجتمع العربي الخليجي  2148
 3ج

 

يوسف الياس 0د

 واخرون

309 

لطفي محمود  2المحاسبة المتخصصة جدراسات في  2149
 عسيسوي

657.8 

محمد صبحي عبد 0د الموارد االقتصادية في الوطن العربي 2150

 الكريم

339.56 

 337.21 غانم سعيد العبيدي التقويم والقياس في التربية والتعليم 2151

 657 محمد احمد خليل0د مقدمة في علم المحاسبة 2152

الجنسية ودورها االستغاللي الشركات متعددة  2153
 في نهب ثروات الشعوب

 956.091 ناطق شاكر محمود
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 721.03 ابراهيم صبحي الموسوعة الهندسية في المقاوالت المعمارية 2154

بية وتشريعات العمل تاريخ الحركة النقا 2155
 باالقليم المصري

 

 331.8809 محمد فهيم امين

-1947العراق الهجرة الداخلية للسكان في  2156

1965 

رياض ابراهيم 0د

 السعدي

 

 312.9 احمد ابراهيم عيسى السكان حسب العمر والنوع طرق 2157

توماس /فالح عبد  االقتصاد السياسي للكلف 2158
 الجبار

330.9 

 347.9621 الوسواسىعالء الدين تخريج القانون المدني العراقي 2159

 657 حسن محمد كمال للمشروعالتخطيط والتنظيم المحاسبي  2160

 651.8 جالل محمد/علي احمد االدارة العلمية لالعمال المكتبية 2161

 956.1 عبد الوهاب الكيالي تاريخ فلسطين الحديثالموجز في  2162

عوامل تكوين اسرائيل السياسية والعسكرية  2163
 واالقتصادية 

 956.0934 انجلينا الحلو

 553.280 ستانتول هوب معركة البترول 2164

 553.28 ابراهيم شحاته حظر تصدير النفط العربي 2165

 370.118 فيكتور مارتن التدريب المهني العاجل للكبار 2166

قضايا التغيير السياسي واالجتماعي في  2167
 البحرين

 306.2 محمد الرميحي

 338.93 جمال الدين محمد الوحدة االقتصادية بين مصر وسوريا 2168

 كميل منصور الشعب الفلسطيني في الداخل  2169
 

956.94 

 306.42 وجية سمعان الثقافة والمجتمع  2170

البترول العربي واستراتيجية تحرير االرض  2171
 المحتلة

 553.282 حامد عبد هللا

 330.1 صالح الدين نامق                           قضايا التخلف االقتصاد 2172

تاريخ الحركة النقابية وتشريعات العمل  2173
 باالقليم المصري

 

 338.8809 محمد فهيم امين 

المسالة الزراعية واالمن الغذائي في الوطن  2174
 العربي

 631.34 حسن فهمي جمعة 

 330 احمد اسماعيل ادـــاالقتص 2175

 354.3 جورج قرم التنمية المفقودة  2176

واستراتيجية تحرير االرض البترول العربي  2177
 المحتلة

 553.28 حامد عبد هللا

حركة السكان المكانية في العراق واالساليب  2178
 االحصائية ممكنة تحديد اتجاهاتها

 304.8 وليد خليفة
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 389 احمد فؤاد اساسيات علم القياس 2179

 347.1 امينة النمو القواعد العامة في التنفيذ 2180

االقتصادي العربي وقضايا التحرر الفكر  2181
 ميةنوالت

 330.9 محمود عبد الفضيل

 310 عبد المنعم ناصر االحصاء مبادئ 2182

 338.9 سمير التنير نموذج تطبيقي للتنمية في البلدان العالم الثالث 2183

 338.1 عبد الصاحب العلوان االقتصاد الزراعي ومشكالته 2184

 336.1621 حسين خالف العامة في مصر الحديثةتطور االيرادات  2185

محاضرات في المحاسبة الحكومية وحسابات  2186
 الموازنة

 657.835 ماهر موسى

التخطيط االقتصادي في ظل غياب االحصاءات  2187
 االساسية

 338 عبد الحميد الغزالي

اصول التنظيم واالدارة في المشروعات  2188
 الحديثة

 658 محمد ماهر

 307.72 محي الدين صابر البدو والبداوة مفاهيم ومناهج 2189

 301.34 عبد المنعم شوقي تنمية المجتمع وتنظيمة  2190

 553.28 محمد مغربي السيادة الدائمة على مصادر النفط 2191

 332.4 مصطفى رشدي االقتصاد النقدي والمصرفي  2192

 347.2 عبد المجيد الحكيم دراسة في قانون التسجيل العقاري  العراقي 2193

 345 منذر كمال اثار االحكام الجنائية االجنبية 2194

 657.3 عادل محمد النظم المحاسبية 2195

 338.9 فؤاد مرسي المفهوم المادي للتنمية االقتصادية 2196

 354.27 عبد الجابر تيم مستقبل التنمية في الوطن العربي 2197

 658.403 ارد واى تبر ادارة االعمال العامة فن القيادة والتوجية في 2198

 658.15 عبد الكريم صادق عالم المالية العامة 2199

 657.42 احمد بهاء الدين االصول العلمية والعملية في محاسبة التكاليف 2200

 352.357 تركي ابراهيم ضبط الجودة في الصناعة  2201

 330.1 نامقصالح الدين  تطور الفكر االقتصادي 2202

 658.409 جيمس منزليس كيف تكون مديرا ناجحا 2203

 333.91 طومسون كنيج الماء معجزة الطبيعة 2204

 658 زكي محمود االدارة العلمية 2205

 330 يوسف محمد رضا دراسات في االقتصاد والسياسي 2206

 953.4 ر.ك.رمضاني ايران والصراع العربي االسرائيلي 2207

تكنولوجيا الحاسب االلكتروني في استخدام  2208
 التنمية

 005.101 نادر احمد

 330 صالح الدين نامق االقتصاد المبادءى واالسس 2209
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 310.34 احمد كمال تنظيم المجتمع مجاالت واجهزة وحاالت  2210

 330.126 مجيد مسعود التخطيط والعمل االقتصادي 2211

القانون المسؤولية الدولية دراسة الحكام  2212
 الدولي ولتطبيقاتها التي تهم الدولة العربي

 341.956 محمد حافظ

اسس التخطيط االجتماعي في النظاق القومي  2213
 والعملي

 307.1 حامد عمار

 378 خليل محمد حسن 1967دراسة تنظيم جامعة بغداد تموز  2214

 337.1 محمود صالح التكتالت االقتصادية الغربية 2215

 330.1 ممدوح حقي المذاهب االقتصادية 2216

المجتمع المحلي قواعد وخبرات في اساليب  2217
 تنمية

 307 رفعت هباب

 307.1 محمد طلعت دراسات في تخطيط االجتماعي  2218

 338.9 وديع شرايحة التنمية االقتصادية في االردن 2219

 351 حسين الدوري مبادءى االدارة العامة 2220

 354.45 والترب يور البترول علم وصناعة 2221

 010 احمد انور مصادر المعلومات 2222

 344.1 سامي احمد نظرة في قوانين العمل  2223

 333.7 محمد عبد العزيز الموارد واقتصادياتها 2224

تنمية الموارد البشرية والنمو االقتصادي في  2225
 البلدان العربية

 303.4956 طاهر حمدي

 658.5 مالك منصور االنتاجية وبناء المجتمع الجديد 2226

مفاهيم  –اسس  –التنمية الزراعية المستدامة  2227
 تطبيق -تخطيط  –

د دلف احمد محم
 محمد كريم ابراهيم

8/631 

 307.76 محمد عاطف علم االجتماع الحضري 2228

 331.11 علي عبد القادر تحويالت العاملين العرب بالخارج 2229

مجموعة المعاهدات واالتفاقيات الثنائية بين  2230
 العراق والمملكة العربية السعودية

 340.295 حسن الراوي

السالح والخبز االتفاق العسكري في الوطن  2231
 1970العربي 

 358 عبد الرزاق فارس

 741.09 صدام حسين التراث العربي والمعاصرة  2232

 338.73 يسرى خضر تخطيط المشروعات  2233

 320.6 حازم عبد الرزاق مبادءى الحرب في العصر الحديث 2234

 330.1 محمد ابراهيم في مبادءى االقتصاد نظرية القيمة والتوزيع 2235

استراتيجيات التنمية والبترول في مملكة  2236
 العربية السعودية

 553.28 عبد الهادي حسن
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 371.03358 هاشم جاسم التلفزيون التربوي 2237

الجهاز المصرفي العراقي ودوره في التنمية  2238
 االقتصادية

 332.28 سعيد عبود

 330.9538 محمد علي مقدمة اقتصاديات المملكة العربية السعودية 2239

اقتصاديات التخلف والتبعية مع االهتمام  2240
 بالشرق االوسط

 330.9 سعد ماهر

 658.835 فاروق عبد العال حلول اسئلة المحاسبة القومية والحكومية 2241

 352.43 عبد الفتاح الصحن الرقابة المالية 2242

 304.6 عبد المنعم عبد الحي علم السكان 2243

 351 حسن توفيق االدارة العامة في جمهورية العربية المتحدة 2244

 330 عنايات الطحاوي اقتصاديات شبه الجزيرة العربية 2245

 553.28 عبد الحميد العلوجي للنفط العراقياالصول التاريخية  2246

 338.956 سليمان الرياشي دراسات في التنمية العربية الواقع واالفاق 2247

 341.0265 قاسم محمد 1996معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية  2248

 330.9 محمد السيد غالب مبادءى الجغرافيا االقتصادية  2249

التنمية االقتصادية والتحول المجتمع الطموح  2250
 االجتماعي في المجتمع االسالمي

 330.9538 نهاد ابراهيم

 305.233 ديفد الكلد االطفال والمراهقون 2251

 351 كمال دسوقي دراسة االدارة العامة 2252

 658.3123 فوزي حبيش تصنيف الوظائف وتحديد رواتبها 2253

 343.2 حسينعلي  الوسيط شرح قانون العقوبات  2254

 341.1 محمد نوري شرح قانون العقوبات 2255

 339.621 محمد محمود الموارد االقتصادية جمهورية العربية المتحدة 2256

 340.1 عبد الفتاح عبد الباقي نظرية الحق 2257

 956.7 عبد الرزاق الحسني تاريخ الوزارات العراقية  2258

 330.0182 السيد ابراهيمعباس  اسس الرياضة لالقتصادين  2259

 332.6 جيل برتان االستثمار الدولي 2260

 338.1 عبد الوهاب مطر اسس ومبادءى االقتصاد الزراعي 2261

قضايا التغيير السياسي واالجتماعي في  2262
 البحرين

 

 306.24 محمد الرميحي

 7/330 محمد عبد العزيز دراسات في المشاكل االقتصادية المعاصرة 2263

دراسة في جغرافية العراق الزراعية ظواهر  2264
 التركيز والتنوع الزراعي

 333.707 عبد الرزاق محمد

 658.8 يحيى عدوركي السوق العربية المشتركة 2265
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 330.1 علي احمد نظرة في علم االقتصاد 2266

 010.42 اوديت مارون البيلومتريكس او قياس  2267

 347.9 فريد فتيان مقدمة القانون المدني 2268

 301 ببير جورج عالم اليوم واقعة ومشاركلة  2269

 330.1 مصطفى كامل عقد العمل 2270

التخطيط من اجل التنمية االقتصادية  2271
 واالجتماعية 

 338.9 محمد محمود

 338.9 موراى.برايس التنمية الصناعية 2272

السيد عبد المعبود  النظرية االقتصادية  2273
 ناصف

330.1 

 338.9 علي خليفة الكواري دور المشروعات العامة في التنمية االقتصادية  2274

 631.25 عبد المعطي حسن صناعة المعدات الزراعية  2275

 347.762 فريد شوقي اصول القانون التجاري المصري 2276

اد والتدريب االداري بين النظرية االعد 2277
 والتطبيق

 658.3124 حسين الدوري

 347.7 علي حسن الشركات التجارية  2278

 001.424 ماهر رشيد برمجة الحاسبات بلغة باسكال 2279

 658.503 علي السلمى ادارة االفراد لرفع الكفاءة االنتاجية 2280

 657.42 علي محمود نظم التكاليف الصناعية 2281

من الفكر السياسي واالشتراكي االشتراكية في  2282
 الخطط الهند

 338.943 شريمان نارايان

 331 عدنان روؤف دراسات في اقتصاد العمل 2283

 332.66 و.يشف. تمويل المشروعات 2284

 658.3 ابراهيم الغمري االفراد والسلوك التظيمي 2285

 332.76 حسن النجيفي شرح االعتمادات المستندية 2286

 658.4013 حسين كامل الخارجيةالرقابة على النقد والتجارة  2287

 332.46 سعيد عبود السياسة المالية في العراق 2288

 301.36 جون فريدهان التحول الحضري  2289

مبادءى المحاسبة االلكترونية ومدخل البرمجة  2290
 فورتران

 001 رعد حسون

 339 محمد عبد العزيز يةالموارد االقتصاد 2291

 339.2 عبد الفتاح قنديل 1979الدخل القومي  2292

 347.759 محمود سمير القانون البحري الليبي 2293

 347.596 توفيق حسن نظرية االستغالل في القانون المدني المصري 2294

 001.5 ابراهيم امام قضية التخطيط االعالمي في الوطن العربي 2295

 330 عبد القادر محمد التخطيط االقتصادي 2296

 658.15 خلدون ابراهيم وتحليل مالي ادارة 2297
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 338 سعد ماهر التنمية االقتصادية والجمود االجتماعي 2298

 658.802 علي عبد المجيد االصول العلمية للتسويق  2299

الزراعة والصناعة والعمل االقتصادي العربي  2300
 المشترك

 330.9 خالد تحسين

 230.1 مجيد مسعود العربيةاجهزة التخطيط في االقطار  2301

 330 صباح الورد التطور الصناعي في العراق 2302

 331.11 محمود البكري بحوث ندوة تخطيط القوى العاملة 2303

 382 محمد حمزة التجارة الخارجية 2304

 339 خزعل البيرماني االقتصاد الكلي مبادئ 2305

 347.79621 محسن شفيق الوسيط في القانون التجاري 2306

 336.269 هاشم محمد مجموعة القوانين واالنظمة الكمركية 2307

 347.7 علي الزيني اصول القانون التجاري 2308

 491.597 حاجي ميرزا ديواني فاديم 2309

 338.9 محمد احمد التخطيط الصناعي 2310

 347.7 مصطفى كمال االوراق التجارية 2311

 346.029 محمد رضا  الوكالة في الشريعة والقانون  2312

 370 بدر الدين ابو غازي التنظيم الثقافي 2313

 310 عبد المنعم ناصر مبادءى االحصاء 2314

 658.312 حنفي محمود السلوك التنظيمي واالداء 2315

 658.802 علي عبد المجيد عناصر التسويق 2316

 الخدمات الصحية مفاهيم ومعلومات للتخطيط 2317
 واالدارة الوطنية

 362.04 ك.ل.هوايت

 338 سعيد عبد العزيز اقتصاديات الخدمات والمشروعات العامة 2318

 158.7 نورمان ماير علم النفس في الصناعة  2319

 344.01 كامل السامرائي قوانين العمل والعمال 2320

الصراع الدولي في منطقة الخليج العربي  2321
 وتاثيره على اقطار الخليجوالمحيط الهندي 

 321.2 برزان التكريتي

 342.06 مصطفى كيره نظرية االعتداء المادي في القانون االداري 2322

 519.53 احمد حسن الوجيز في االحصاء والتطبيقي 2323

 658.409 طارق محمود القيادة ممارسات ميدانية 2324

 339.31 جواد هاشم الحسابات القومية  2325

 658.18 محمد حسن دراسات في تنظيم االداري 2326

 355.54 محمد خالد تقدير الواقف 2327

 اسس السكرتارية والحفظ 2328
 

 651.347 محمود فهمي

 330 عدنان فرحان القدرة التنافسية للدول العربية 2329



94 
 

جمعية المهندسين  مشروع تصريف المياة القذرة ومياه االمطار 2330
 العراقين

577.6 

 304.6 صادق مهدي السكان والقوى العاملة  2331

 338.5212 فواز جار هللا التحليل االقتصادي الجزئي 2332

 338.9 طيب تيريني التخطيط لتنمية عربية 2333

 658 محمد بديع القادسية الكبرى  2334

 351 ابراهيم عبد العزيز اصول االدارة العامة 2335

 331 عدنان روؤف المصنعحول عالقات العمل في  2336

االصالح المالي بين نهج صندوق النقد الدولي  2337
 والخيار البديل

 658.152 اكرام عبد العزيز

 323.2 بول بايروك مازق العالم الثالث 2338

 347.9 عبد الرزاق احمد الوسيط في شرح القانون المدني 2339

 658 العجيماهر  دليل الجودة في المؤسسات والشركات 2340

 355.47 صبري فارس الخليج العربي دراسة جغرافية السياسة 2341

 338.1 عبد المعطي الخفاف ادارة المكننة الزراعية 2342

استعمال االالت المحاسبة في تجهيز  2343
 المعلومات من عينات الصخور

  ل.فترج.

 321.158 شبلي العيمي الوحدة العربية من خالل التجزئة  2344

 352.25 عبد القادر الشيخلي لجان المجلس البلدي  2345

 342 محمود عاصم مجموعة احكام مجلس الدولة  2346

االتحاد العام لغرف  دراسات اقتصادية  2347
 التجارة

330.6 

 370.118 مصرق جميل التعليم والتنمية االقتصادية  2348

 304 عبدهمحمد  الضبط االجتماعي في المجتمعات القبلية  2349

 338.001 نديم البيطار النظرية االقتصادية والطريق الى الوحدة 2350

 519.1 احمد عبادة لرياضيامقدمة االحصاء  2351

 370.1 نوري جعفر فلسفة التربية 2352

 389.86 سهام قندل وحدات القياس 2353

 341.482 حسن الهنداوي الجنسية ومركز االجانب 2354

 301.3 ك.د.س الدينغرافيا 2355

 330.1 وديع شريحة مشاكل التنمية االقتصادية 2356

 330.9 شيلسو فورتادر النمو والتخلف 2357

 310.001 محمد علي طرق االحصاء وتصميم التجارب 2358

تطور القطاع العام في العراق مع اشارة  2359
 خاصة الى قطاع العام تجارة

 330.9567 تقي عبد السالم

 353.46 محمد ناشد البيروقراطية مفهوم ومقوماتها مظاهرها  2360

 334.4 كاظم السماك التعاونيات في العراق 2361
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 337.11 هناء عبد الغفار االقتصاد العراقي ومتغيرات البيئة 2362

 658.8 عبد العزيز الشرفي المعهد القومي االدارة العليا في خدمة االدارة 2363

المركز في الخدمة المدنية في الدول االجهزة  2364
 النامية

 352.63 كمال نور هللا

 347.759 سلمان بيات القضاء التجاري العراقي 2365

 351 فيريل هيدي االدارة العامة 2366

 343.7547 احمد عبد الحميد النظام القانوني لالتفاقيات الدولية 2367

 336.24 هشام محمد الدخلاتجاهات المشروع العراقي في ضريبة  2368

 336.1 رمسيس اسعد اقتصاديات المالية العامة 2369

 331.1 احسان محمد الموارد البشرية 2370

 352.6 عاطف محمد ادارة االفراد من ناحية التطبيقية 2371

 907 حكمت عبد هللا تدريب معلمي التربية االسالمية ومدرسيها 2372

 338.943 دانيال رزق االقتصاديتجزئة الجر في التخطيط  2373

 310 عبد الخالق ذكرى االحصاءات السكانية مصادرها وطرق تحليلها 2374

 658.151 نجيب انطوان المحاسبة االدارية 2375

 519.53 عبد الحسين زيني االحصاء الصناعي 2376

 336.953 عبد الخالق النواوي النظام المالي في االسالم 2377

الثروة النفطية على العالقات السياسية تاثير  2378
 العربية

 338.2728 احمد يوسف

 332 البرت واترستون ماذا تعرف عن التخطيط 2379

 330.9 جون كنيش اضواء على التنمية االقتصادية 2380

 339.5 احمد حافظ اقتصاديات المالية العامة 2381

 338.9 هشاممحمد  التكامل االقتصادي في الخليج العربي 2382

 382.6 اسكندر مصطفى مقدمة للعالقات االقتصادية الدولية 2383

 001.433 عزيز العلي البحث العلمي تدوينة ونشرة 2384

 658.1511 احمد نور  المحاسبة المالية 2385

 342 سليمان محمد القضاء االداري 2386

 658 شوقي حسين سياسات االفراد 2387

 334 جيري خورجس التعاونيفلسفة النظام  2388

 338.47 سعد ماهر الصناعة ومشاكلها 2389

السياسات المالية والنقدية لحفظ التنمية  2390
 االقتصادية

 339 محمد مبارك

 352.53 منير محمود العقود االدارية وانماطها التطبيقية 2391

 519 عبد المجيد رشيد مبادءى االحصاء العلمية 2392

 358.42 جيمس فنريس مديرا ناجحا كيف تكون 2393

 373.1 حنان عيسى مشكالت ادارة المدرسة الثانوية في العراق 2394
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 657.04 صاحب حميد النظام المحاسبي الموحد 2395

 354.5 بديع جميل التخطيط والسياسة الزراعية 2396

 711.45 صباح محمود التحليل المكاني للمواقع الصناعية 2397

 338.1 عبد الوهاب مطر اقتصاديات االصالح الزراعي 2398

 349 السنهوريعبدالرزاق  الوسيط في شرح القانون المدني 2399

 

 657.7 جيمس اكاشين (1اصول المحاسبة ) 2400

 006 حسن عماد تكنولوجيا االتصال الحديث 2401

 339.31 جواد هاشم الحسابات القومية 2402

 330 سيمون كوزش الحديثالنمو االقتصادي  2403

 338.57 اشرف لطفي بترولنا 2404

قوانين وانظمة الخدمة والمالك واالنضباط  2405
 والتقاعد

 342.067 فاضل عوني

 337 محمد علي رضا القواعد االساسية في االقتصاد الدولي 2406

 339.2 سامي عطو المدخل القومي واالستثمار  2407

لطلبة العراق عبر  نضال االتحاد الوطني 2408
 1961بياناتة ومؤشراتة 

 371.799 غازي فيصل

 108 تشارلز ابرمز المدينة ومشاكل االسكان  2409

 331.11 منصور احمد المبادءى العامة في ادارة القوى العاملة  2410

 330 حازم البيالوي اصول االقتصاد السياسي 2411

 657 الحي مرعيعبد  المحاسبة في وحدات القطاع العام 2412

 658.3 عبد الوهاب احمد علم ادارة االفراد 2413

 347 قيس عبد الستار القرائن القضائية ودورها في االثبات 2414

 313 محمد الهادي اصول التربية 2415

الدورة التدريبية الثانية للعاملين في وحدات  2416
 ويـالتخطيط الترب

 379.15 بديع محمود

االجتماعية في مجاالت التربية الخدمة  2417
 الرياضية

 363.14 عدلي سليمان

 338.272 عبد العزيز هيكل ةـالنفط وتطور البالد العربي 2418

 336.01 عبد العال الصكبان ةـعلم المالية العام 2419

 347.9 انور العمر قضاء العمال والتامينات االجتماعية  2420

 343.14 محمد جودت المسؤلية التاديبية للموظف العام  2421

 370.76 محمد عبد المنعم الحضارة والتحضر 2422

 330 عارف دليلة نظرية القيمة والسعر في الفكر االقتصادي 2423

 338.9 يوسف عبد هللا مقرارات التنمية االقتصادية العربية  2424

 307.3366 محمد خيري ارفاهية االجتماعية  2425
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 333.79 محمد صبحي موارد الثروة االقتصادية 2426

 333 عثمان احمد القواعد االقتصادية الزراعية 2427

 342 عبد المحسن السالم العقوبات المقنعة بين المشروعية وتعسف 2428

 347.956 حامد مصطفى دليل التشريع العراقي  2429

 020 عدنان محمود االحصاء للمكتبين 2430

 347.96 كامل السامرائي القوانين الخاصة بالتقاعد المدنية والعسكرية 2431

 657.42 محمد كمال نظم محاسبة التكاليف 2432

 330.956 هشام متولي اقتصاديات القطر العراقي 2433

 378.29 غانم سعيد التعليم االهلي في العراق 2434

 338.15 عقيل جاسم التحليل االقتصادي الجزئي 4235

 339.47 عبد الرحمن العسيوي سيكولوجية االستهالك والتسويق 2436

 320.956 سليمان محمد التطور السياسي  2437

 346 كامل السامرائي قوانين الخدمة والمالك 2438

 347.79 محسن شفيق القانون التجاري المصري 2439

 347.7 علي حسن القانون التجاري 2440

 325 بيركس-س-ج والهجرة الدولية في الدول العربيةالسكان  2441

المشاكل النفسية واثرها في ميدان االداري  2442
 واالنتاج 

 658.3 مالك جرجيس

 519.72 محمد نور البرمجة الخطية في ادارة وتخطيط االنتاج 2443

 320.158 الياس فرح الفكر العربي الثوري امام تحديات المرحلة 2444

 330.9 روبرت ت كيف نصنع المجتمع االقتصادي  2445

 325.23 حسن حده المغتربين العرب في العالم 2446

ن التجاري شركات االموال والقطاع القانو 2447
 العام

 347.7 علي حسن

 320.956 حسن البزاز المنهجية السياسية للعقل العربي 2448

 327 اسماعيل صبري العالقات السياسية الدولية 2449

 342.95 ديوان تدوين القانون القانون االساسي العراقي 2450

 327.1 ابو بكر ديابي التحدي امام الجنوب 2451

 304.6 اسماعيل محمد ة السكانـمشكل 2452

 304.6 علي الجريتلي السكان والموارد االقتصادية  2453

 320.1 منير محمود الوتري المدخل لدراسة النظم السياسية 2454

 368.4 صادق مهدي الضمان االجتماعي 2455

 368.026 طالب المصرف قوانين التامين 2456

 347.79 امين محمد االوراق التجارية في التشريع المصري 2457

 330.956 جواد هاشم 1950تقييم النمو االقتصادي في العراق  2458

 304.6 الفريد لونكا النظرية التحليلية للتجمعات البيولوجية 2459
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 338.6 هشام متولي ابحاث في التخطيط واالقتصاد االشتراكي  2460

 338.2728 ايان سيمور االوبك ادارة تغيير 2461

 338.9 عبد الوهاب محمد التكامل االقتصادي العربي 2462

 574.52 ابراهيم نحال التصحر في الوطن العربي 2463

 الكويتالماء والصناعة والتمكنولوجيا في  2464
 

 338.953 زهير محمود

 1950تقييم النمو االقتصادي في العراق  2465

 جزء الثانيال

 330.95 جواد هاشم

 658.5 محمد زكي منير هندسة االنتاج في الصناعة  2466

 355.341 محمد قاسم  اخالقيات الخدمة العامة 2467

 330 عبد المنعم  التنظيم االقتصادي 2468

 347.79621 علي العريف القانون التجاريشرح  2469

 658.503 البرت واترستون ماذا تعرف عن التخطيط 2470

 338 فؤاد مرسي ازمة التنمية االقتصادية العربية 2471

 338 محمد عبد العزيز التنمية االقتصادية 2472

 339 احمد حبيب الموارد االقتصادية 2473

بالمصرف الوطني مجموعة القوانين الخاصة  2474
 العراقي

 345 كامل السامرائي

 303.483 محمد جمال برعي فن التدريب الحديث في مجاالت التميز 2475

 346.07 كامل السامرائي القوانين الخاصة بالجارة البرية والبحرية 2476

 321.8 ديووين  الفدرالية االمريكية 2477

 332.3195 الرزاق الهاللي عبد مشاكل االئتمان الزراعي في العراق 2478

 657.91 عبد الفتاح الصحن المحاسبة في شركات االشخاص 2479

 330.9567 محمد جواد العبوسي مشكالت التقدم االقتصادي في العراق 2480

الفن المعماري والهندسة التشكيلية العامة في  2481
 المساجد االسالمية

 752.3 شاكر هادي

 658.401 محمد سعيد والبرمجة والموازنةنظام التخطيط  2482

 33.09 حميد القيسي اسس علم االقتصاد 2483

 711.76 مجموعة باحثين اليبوع الدولية 2484

 301 سمير نعيم  قضايا علم االجتماع  2485

 335 بيري اندرسون نحو االشتركية اليسار الجديد 2486

الشرط المستحيل والمخالف للنظام العام  2487
 ولالداب في القانون المدني

 347 عبد هللا الجليلي

 370.973 صادق العظم التعليم في الواليات المتحدة االمريكية 2488

 630.7 كمال محمد القطاع الزراعي في العراق 2489

 658 محمد عبد الحليم الميزانيات التقديرية في البنوك  2490

 330.9 شاكر مصطفى التخطيط التنمية عربية اقامة جدوى 2491
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 338.544 محمد سلمان دراسات في االقتصاد العراقي 2492

 631.587 فتحي ابراهيم اساسيات الري الزراعي 2493

 519 عبد هللا عويس االحصاء التطبيقي 2494

 271.3358 كاسير-ر–هنري  التعليم عن طريق التلفزيون 2495

 351.6 كنيث كيرنفهان اخالقيات الخدمة العامة  2496

 338 ابراهيم شحاته حظر تصدير النفط العربي  2497

 658.401 كمال نور هللا التقرير العام للثروة الدولية 2498

 347.9568 سلمان بيان القضاء المدني العراقي جزء الثاني 2499

 347.956 سلمان بيان القضاء المدني العراقي الجزء االول 2500

 347.9 عبد الرزاق احمد القانون المدنيالوسيط في شرح  2501

 338.9 اسماعيل صبري نحو نظام اقتصادي عالمي جديد 2502

 330.154 هندرسون  نظرية اقتصاديات الوحدة اسلوب رياضي 2503

 344.01 كامل السامرائي قوانين العمل والعمال  2504

 338.823 سعيد عبود موارد العراق االقتصادية  2505

 342 سعاد الشرقاوي القضاء االداري 2506

 338 حسين عمر انتاج في المجتمع االشتراكي 2507

في المرحلة تقويم بعض مناهج القسط  2508
 لكويتااالبتدائية ب

 371.8 احمد عبد هللا

 332.42 كمال عبد هللا  الثورة المنهج واالنسان 2509

 368.4 عبد الودود يحيى اعادة التامين 2510

 519.53 عبد المجيد حمزة مبادءى التحليل االحصائي وتصميم التجارب 2511

 351 رياض عبد  مظاهر سلطة االدارة 2512

 341.29 حسن الراوي مجموعة المعاهدات واالتفاقيات المعقودة 2513

 371.26 غانم سعيد التقويم والقياس في التربية والتعليم  2514

 956.7 عبد الحميد العلوي االصول التاريخية للنفط العراقي  2515

 519.53 عبد المجيد حمزة مبادءى التحليل االحصائي 2516

 519.53 عبد المجيد حمزة مبادءى التحليل االحصائي وتصميم التجارب 2517

 372.13 بديع محمود مبارك تخطيط برامج التدريب اثناء الخدمة 2518

 347.956 سليمان مرقس الراعي المقترحةمسؤولية  2519

 336 طاهر موسى اقتصاديات المالية العامة 2520

 320.158 عزيز السيد  سلسلة دفاتر الفكر السياسي 2521

 338.9 محمد محمود  وقائع وافكار في التخطيط والتنمية 2522

 347.7 غالب علي الداودي القانون الدولي الخاص 2523

 370.19 محمد جواد االجتماعية في الكويتالتربية  2524

 346.04 منذر عبد الحسين الملكية االشتراكية في العراق 2525

 001.6425 جوزيف غرين دليل لوتس 2526
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المبادءى االساسية لنظام موازين االقتصاد  2527
 القومي

 339.3 احمد فارس

 372.9568 طالب ابراهيم المركز االقليمي لتخطيط التربية 2528

المءسسات الدولية واثرها في تطور االقتصاد  2529
 العالمي

 332.153 حسين عمر

 330.9536 فؤاد مرسي هذا االنفتاح االقتصادي  2530

 342 سامي جمال الدين الرقابة على اعمال االدارة 2531

 ربكاسيرر –هنري  التعليم عن طريق التلفزيون  2532
 

271.3358 

 657.3 رياض العرس استخدام النسب الماليةدليل  2533

 324 عبد المنعم احمد ابو منصور الجواليفي واثارة في اللغة 2534

 903.01 عبد هللا شاكر النظرية العامة للمضايف 2535

 331.87 عادل فليح اقتصاد العمل 2536

المؤسسات الدولية واثرها في تطور االقتصاد  2537
 العالمي

 332.153 حسين عمر

 658.1511 عبد الفتاح الصحن المحاسبة المالية 2538

 352.193 الحميدعبد الباقي عبد الميزانية العراية تطورها واعادة ثبوتها 2539

 336 رياض الشيخ المالية العامة 2540

 677.02 انصاف نصر دراسات في النسيج 2541

 658.54 محمد علي  كيف تقرا الميزانية العمومية 2542

 658.154 فيصل فخري العالقة بين التخطيط والموازنة العامة 2543

 657 صالح محمود  مبادءى المحاسبة 2544

 653.6 محمد متولي حوض الخليج العربي 2545

 658.3 عادل حسن ادارة االفراد والعالقات االنسانية 2546

 620.142 عباس علي صناعة الطابوق 2547

 332.401 جرجيس عبدة النقدية والمالية في االقليم الجنوبيالتحليالت  2548

 355.332  اسماعيل تايه تجربتي في القيادة 2549

 338.88 جورج الراسي االشتراكية والشركات متعددة الجنسية 2550

 341.1 عبد هللا محمد نظام االمن الجماعي 2551

 658.15 عبد العال الصكبان علم المالية العام 2552

 370.1934 محمد الشبيني التعليم الريفي 2553

 370 لسترسميث-ا-و التعليم بحث تمهيدي 2554

 370 محمد سمير حساس اصول التربية الحديثة 2555

 335.4 القيسيحميد  مبادءى االقتصاد السياسي 2556

 658.001 عاصم االعرجي نظريات التطوير والنفسية االداري 2557

التربوي واالرشاد النفسي في االقطار التوجيه  2558
 العربية

 371.4 صبحي عبد اللطيف 
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التامين واعادة التامين اقتصاديات الدول  2559
 النامية

 368 احمد شكري

 657.61 جواد خليل المحاسبة الحكومية 2560

 335.4 حميد القيسي مبادءى االقتصاد السياسي 2561

اقتصاديات الدول التامين واعادة التامين في  2562
 النامية

 368 احمد شكري

 953.6 محمد متولي حوض الخليج العربي 2563

 368 محمد لبيب  موسوعة االمن الصناعي للدول العربية 2564

استعمال منتحيات ميتالورجيا المساحيق في  2565
 الصناعة 

 338.9 برهاكوف 

 354.45 محمد علي  النفط –الطاقة  2566

 658.478 محمد شوقي المعلومات االدارية والحاسب االلكترونينظم  2567

 370 نازلي صالح حول التعليم العام ونظم دراسات  2568

المحاسبة الحكومية بين الجوانب النظرية  2569
 والتطبيق العلمي

 657.61 جواد خليل

 332.1 مجدي نافد معجم المصطلحات المصرفية والمالية 2570

 347 علي الخفيف االنفراداي واالدارة المنفردةالتصرف  2571

 370.1 فاخر عاقل التعليم ونظرياتة 2572

 338.9 راشد الراوي فن التخطيط 2573

 343.098 مجيد حميد قانون النقل العراقي المبادءى واالحكام 2574

 633.202 سعدون يوسف انواعها-المراعي الطبيعية 2575

 658.306 نصيف اسطفانوس تقويم الوظائف من دراسات وتقارير  2576

 370.1 صبحي عبد اللطيف مقدمة في علم نفس 2577

 339.31 جواد هاشم الحسابات القومية 2578

 370.5 صبحي عبد اللطيف علم النفس التربوي 2579

 344.02 صادق مهدي الضمان االجتماعي قانون الضمان االجتماعي  2580

 347.9 احمد السيد الشروط الموضوعية للدفع لحجية الشي 2581

 338.88 سمير كرم الشركات متعددة الجنسية 2582

 336.13 صالح الدين الشيخلي تخطيط القوى العاملة في العراق 2583

 307 حمد خميس التخطيط االقليمي 2584

 547.75 باسل كامل البروتينات 2585

 370.15 رمزية الغريب التعلم 2586

 343.1 عباس الحسني شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية 2587

 960.4 االن مورهيد النيل االبيض 2588

 338.9 عمر محي الدين التخطيط االقتصادي 2589

 338.273 غريب الجمال المنشات االقتصادية العامة 2590
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 331.11 مهدي حسن تخطيط القوى العاملة بين النظرية والتطبيق 2591

 347.96 محمد العثماوي قواعد المرافعات 2592

 330 عبد الحسن زلزلة العمل العربي المشترك واالعتماد على الذات 2593

 372.956 سعدون رشيد  تخطيط التعليم االبتدائي في العراق 2594

 2003/ 338.9 كامل كاظم بشير دراسات في نظرية الموقع الصناعي 2595

 304.6 جورج وباركل اساليب تحليل البيانات السكانية  2596

 664 فاروق فرج تصنيع فيحات النخيل 2597

 336.756 محمد حلمي  النظم الضريبية في البالد العربية 2598

 511.62 توبيار نانزج العدد لغة العلم 2599

 330.956 مبارك هجير الحوافز االقتصادية واستخدامها 2600

 336.21 محمد حلمي الضريبية في البالد العربيةالنظم  2601

 957.9 محمد احمد النظم المحاسبية الخاصة 2602

 347.47 غني حسون الوجيز في العقود عقد البيع 2603

 339.31 عبد الحي مرعي مذكرات في المحاسية القومية 2604

 657.3 احمد نور حلول في مبادءى المحاسبة الماالية 2605

 347.9 عبد الرزاق احمد الوسيط في شرح القانون المدني 2606

 .33 محمد مصطفى  االقتصاد التعاوني 2607

 330.9 جريفث تبلور الجغرافية في القرن العشرين 2608

 658.5 صالح الدين الشيخلي المدخل في ادارة االنتاج 2609

 354.74 فؤاد هاشم التجارة الخارجية والدخل القومي 2610

 382.956 جواد هاشم قطاع التجارة الخارجية 2611

 657.42 مصطفى عيسى اصول المراجعة 2612

 343.956 عباس الحسني شرح قانون العقوبات العراقية 2613

 323.2 نوري نجم  دراسات قضايا المستقبل العربي 2614

 339.42 طالل الجرجيس ثورة المستهلكين 2615

 658.503 محمد مبارك والمحاسبيالتقييم االقتصادي  2616

 347.42 سليمان مرقس عقد البيع  2617

 340.59 وحيد الدين  التعبير عن االدارة في الفقه االسالمي 2618

 330 عبد المنعم اليه التنظيم االقتصادي 2619

 379 عبد الغني عبود االيديولوجيا والتربية 2620

 657.92 عالء رزق المحاسبية في ظل حوكمة الشركات 2621

 577.5 سامي عبد الحميد لموثات البيئة اسبابها 2622

 658.5 سامي الغريري العملياتاالدارة االنتاج و 2623

 338.8 احمد محمد انشاء المشروعات الصناعية 2624

العالقة العامة في خدمة االجتماعية في  2625
 التواصل وصناعة التميز

 659.29 عبد الخالق محمد
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االدارة االستراتيجية مواجهة تحديات قرن  2626
 الحادي والعشرين

عبد الحميد عبد 
 الفتاح

658.53 

 658.7 جوين ريتشاردز ادارة المخازن 2627

الفقر والتنمية بين االوضاع الداخلية ونظام  2628
 العالمي

 307 امل عبد الفتاح

 346.02 جعفر محمد الوجيز في عقد المقاولة  2629

 622.18 سليم زيدان البترول والغاز الطبيعي 2630

 630.9 علي احمد هاون جغرفية الزراعية 2631

 371.102 مجدي عبد الوهاب جودة التعليم في ضوء تقييم القيمة المضافة 2632

 526 محمد بن عبد هللا رسم الخرائط الجغرافية حاسوبيا 2633

 658.4013 محمدتوفيق  االدارة الصناعية وتخطيط االنتاج 2634

 352.14 سامي حسن االدارة المحلية وتطبيقاتها في العراق 2635

 614.7 محمد محمد الشاذلي علم البيئة العام والتنوع البيولوجي 2636

 327.11 ماهر بن ابراهيم المشروع االوراسيوي 2637

 910.02 يوسف عبد المجيد جغرافية المناخ والنبات 2638

 346.066 عمار حبيب القانوني لحوكمة الشركاتالنظام  2639

الطرق الشرعية لحل المشكالت العصرية  2640
 للمراة 

 272.27 سماح شحاته

 338.9 احمد عارف التخطيط والتنمية االقتصادية 2641

 321.3 نيكوالس بيرجروين وكمة الذكية في قرن الحادي والعشرينالح 2642

 382 مصطفى خيري التجارة االلكترونية 2643

 658.4051 مرباح مليكة استراتيجية ادارة االزمات وفعالية التسيير 2644

 152 احمد الحسيني علم النفس الحديث  2645

 332.02 صالح حسن تحليل وادارة وحوكمة المخاطر المصرفية 2646

 303.32 عامر مصباح التنشئة االجتماعية واالنحراف االجتماعي  2647

 354.3 خالد مصطفى ادارة البيئة والتنمية المستدامة  2648

 650.11 محمد شعالن ادارة وتنظيم الوقت في التعليم 2649

 320.909 خالد عبد العظيم النظام العالمي المصالح االقتصادية والسياسية 2650

 271.45 ابراهيم عيسى التامين والضمان االجتماعي 2651

الصحراوية في العالم قصة المياه والبيئة  2652
 العربي

 551.415 مصطفى محمود

 307.76 احمد علي اسماعيل جغرافية المدن 2653

 155.41 زكريا الشربيني تنشئة الطفل 2654

 531.6 محمد احمد السيد ازمة الطاقة والتحدي القادم  2655

المستويات المعيارية لخريج التعليم قبل  2656
 الجامعي

 371.1 مجدي عبد الوهاب

 330.1543 حسن ياسين االقتصاد الرياضي 2657
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 338.92 احمد عبد الفتاح التنمية المستدامة في المجتمع النامي 2658

االساليب الحديثة للتحليل المالي واعداد  2659
 الموازنات

 352.48 مجموعة خبراء

التعامل االمن مع المواد الحيوية والسالمة  2660
 المهنية

 363.1 حازم محمد

 342 خالد عبد الفتاح المناقصات والمزايدات  الجديد 2661

 346.0173 يوسف حسن جريمة استغالل االطفال وحمايتهم 2662

 342.066 عبد الناصر عبد هللا اجراءات الخصومة االدارية  2663

 272.27 يوسف حسن حقوق المراة في القانون الدولي 2664

 362.83 مدحت احمد تفعيل دور المراة في المشاركة السياسية  2665

الرقابة الدولية على انفاذ احكام القانون  2666
 الدولي

 341.2 عبد العال الديوي

 346.022 محمد خيري اليبوع التجارية والتظهير في الكمبيالة 2667

 341.522 هشام بشير التحكيم االلكتروني 2668

 338.927 يوسف حسن االلكترونياالقتصاد  2669

 344.046 علي عدنان شرح التلوث البيئي في قوانين حماية البيئة 2670

 332.2 محمد خيري االعتمادات البنكية وخطاب الضمان 2671

 347.09 هشام ابراهيم التعويض االتفاقي الشرط الجزائي 2672

 341.0265 ايناس محمد االتفاقيات والمعاهدات الدولية 2673

 342.3 عبد الناصر عبد هللا القرار االداري في النظرية وتطبيق 2674

 346.004 يوسف حسن التحكيم الدولي 2675

 340.5 علي عدنان النظام القانوني لمعامالت االلكترونية 2676

االنحراف التشريعي والرقابة على دستورية  2677
 )الكتاب االول(

 342.05 محمد ماهر

االنحراف التشريعي والرقابة على دستورية  2678
 )الكتاب الثاني(

 342.05 محمد ماهر

 346.024 حسن محمد مبدا قابلية قواعد المرافق العامة 2679

 345.0504 محمد ويف الدفع بالجهل او عدم العلم واثره 2680

 341.522 يوسف حسن المحكمون 2681

 346.02 محمد خيري الوكالة التجارية 2682

 348.02 حميد محمد الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية 2683

قياس العائد من االستثمار في التدريب االداري  2684
 في ضوء معايير الجودة

 332.6 محمود عبد اللطيف

ي نحو ضرالمدن المستدامة والمشروع الح 2685
 تخطيط استراتيجي مستدام

 711.4 فؤاد بن غضبان

جية منهالتخطيط فلسفتها وانواعها ومعايير  2686
 اعدادها وتطبيقاتها في مجال التخطيط

 307.1 عثمان محمد
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 347.066 نوزاد احمد حماية الشهود 2687

 711.4 صبري فارس ي التخطيط الحضر 2688

 364.16 روؤف عبيد جرائم التزييف والتزوير  2689

 346.16 شريف الطباخ زييف في ضوء القضاءلتالتزوير وا 2690

موسوعة االجراءات السابقة على رفع  2691
 الدعاوي االدارية 

 342.066 عبد الناصر عبد هللا

 347.013 عبد الناصر عبد هللا  القضاء االدارية قضاء االلغاء  2692

 302.2 سناء محمد االعالم البيئي 2693

 577.27 وليد رفيق التربية البيئية 2694

 630 رحمن حسن االقتصاد الزراعي 2695

 301 سعيد احمد علم االجتماع الحضري 2696

 304.6 عماد مطير الجغرافية السكانية 2697

 321.8 طالب مهدي الديمقراطية في المجتمع العراقي 2698

 690 صباح فاضل االسكان سياسات وتخطيط 2699

 530 قحطان خلف التقنية النانوية ودورة في حياتنا 2700

 711.4 فؤاد بن غضبان المستدامة والمشروع الحضريالمدن  2701

 307.1 عثمان محمد معايير التخطيط 2702

 332.6 محمود عبد اللطيف قياس العائد من االستثمار في تدريب االداري 2703

االساليب الحديثة لمشاركة القكاع الخاص في  2704
 تنفيذ مرافق البنية

 27302114 ابو بكر احمد

 304.6 محسن عبد الصاحب المدن جغرافية 2705

 361 عثمان محمد التنمية المستديمة 2706

الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في  2707
 اطار منظمة التجارة العالمية

 348.46 حميد محمد علي

 307.2 محمد جاسم التخطيط االقليمي 2708

 711.4 اكرمعماد  تخطيط المدن تطبيقات في نموذجة الحضرية 2709

 519.5 علي سلوم االحصاء وتطبيقاتة في المجال الرياضي 2710

 333.91 هاشم محمد جغرافية الموارد المائية 2711

 691.3 محمد بكير موسوعة مواد البناء ومراحلة 2712

 363.739 عايد راضي التلوث البيئي 2713

 650.11 عاطف عبد هللا ادارة الوقت 2714

 352 عالء قنديل واخالقيات االدارةمبادءى  2715

 658.3124 ايهاب عيسى الكفايات المهنية والمهارات التدريبية 2716

 370.15 عبد الحميد محمد  المدخل لعلم النفس االجتماعي 2717

 307.12 علي سالم احيدان عدالة التنمية بين الريف والحضر 2718

 333.794 محمد طالب الطاقة والبيئة والتنمية 2719
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 353.95 رجب عبد الحميد استراتيجية التعامل مع االزمات 2720

 363.73 خليفة عبد القصود االنسان واالمن البيئي 2721

 352.2 مؤيد السالم االدارة المعرفة التنظيمية 2722

 005.54 جيهان عبد العز المراجعة في البيئة االلكترونية 2723

 910.25 علي سالم احميدان سلبياتها–المدن تضخمها  2724

 577.57 علي سالم احيدان الحيوية والتربة 2725

 635.987 عماد محمد ذياب الزراعة العضوية 2726

 632.95 محمد جمال مبيدات االفات العامة  2727

 632.1 فاطمة الزهراء محمد ادارة المخاطر الزراعية 2728

 577 زينب منصور المعجم البيئي 2729

 910.02 علي سالم احميدان الجغرافيا الطبيعية والبشرية 2730

 332 عبد احمد ابو بكر رياضيات التمويل واالستثمار  2731

 025.431 ربحي مصطفى مبادءى التصنيف 2732

 025.21 ربحي مصطفى تنمية مصادر المعلومات  2733

 625.7 احمد حسين هندسة الطرق 2734

 324.183 عبد هللامحمد  تقنيات الخرسانة 2735

 324.183 منى عبد الرزاق تصميم الخرسانة المسلحة  2736

 630.9 هاشم محمد صالح الجغرافية الزراعية 2737

 379.15 المكاشفي عثمان االدارة االستراتيجية للتربية والتعليم  2738

 362.83 طارق عبدالرؤف العنف ضد المراة 2739

 657.835 جابرسعود  المحاسبة الحكومية 2740

 352.84 هدى جعفر الترخيص االجباري باستغالل براءة االختراع 2741

 354.45 رضا عبدالجبار االهمية االستراتيجية للنفط العربي 2742

 352.48 زينب كريم  دور االدارة في اعداد وتنفيذ الموازنة العامة 2743

البحث الجغرافي بين المنهجية التخصصية  2744
 واالساليب الكمية

 910.02 محمد أزهر

 709.04079 حامد حسين فن االتكيت والبروتكول وادارة المؤتمرات 2745

 004.696 نجيب عبدالرحمن gis نظم المعلومات الجغرافية 2746

 690 ناضر علي المصري انظمة وتشريعات المباني 2747

 631.42 نور الدين شوقي خصوصية التربة 2748

 620.004 احمد حسين ثانيالجزء الوالمواصفات  حساب الكميات 2749

 631.49 رحيم حميد عبد الجغرافية االقليمية باستخدام جي أي اس 2750

 631 عبدالتاصر سليم معجم مصطلحات الخدمة االجتماعية 2751

 307 ناريمان يونس استراتيجية البحث االجتماعي 2752

 307.72 عبدالرحمنمازن  جغرافية الريف 2753

 005.12 صباح حسينبرمجيات نظم المعلومات الجغرافية المنهج  2754
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 التعليمي

 338.1 عبدالزهرة علي الجغرافيا الصناعية 2755

 301 فؤاد بن غضبان علم اجتماع التنمية 2756

 577.2 مؤيد حامد البيئة واالقتصاد واالتفاقات الدولية 2758

 693.5 احمد حسين الجزء الثانيانشاء المباني  2759

 693.5 احمد حسين انشاء المباني الجزء االول 2760

 365 منى عبدالرزاق ادارة المشاريع الهندسية 2761

 620.004 احمد حسين حساب الكميات والمواصفات جزء اول 2762

 354.71 محمد ازهر جغرافية النقل بين المنهجية والتطبيق 2763

 354.71 محمد ازهر النقل بين المنهجية والتطبيقجغرافية  2763

النظام القانوني لغرامة التاخير في العقود  2764
 االدارية

  346.022 مدحت احمد

الرقابة هيئة سوق راس المال على الشركات  2765
 مساهمة 

 657.95 محمد احمد محمود

 305.242 محمود علي الراود بناء العراق –بناء الشباب  2766

 577.02 علي عبد الحسين  اسبابها–تلوث البيئة  2767

 346 ايناس محمد دراسات في القانون الدولي الخاص 2768

 341.522 زياد محمد التحكيم التجاري الدولي 2769

 711.3 علي سالم شواورة التخطيط في العمران الريفي والحضري 2770

 364.135 يوسف حسن الجرائم الدولية لالنترنيت 2771

 347.052 سردار علي ضمانات المتهم اثناء استجواب 2772

 345.050 كمال عبد الواحد اصول اعداد وصياغة مذكرات الدفاع 2773

 364.25 عبد العال الديربي الجرائم االلكترونية  2774

االدلة الناقصة ودور القاضي المدني في اكمال  2775
 حجيتها القانونية

 345.06 تحسين حمد سمايل

 ةـة في الهندسة المدنيـالموسوعة العلمي 2776
 

المركز االمريكي 
 للبحوث

 1ج/624,1

 الموسوعة العلميـة في الهندسة المدنيـة 2777
 

المركز االمريكي 
 للبحوث

 2ج /624,1

 الموسوعة العلميـة في الهندسة المدنيـة 2778
 

المركز االمريكي 
 للبحوث

 3ج /624,1

 1ج/621,38 المركز االمريكي للبحوث العلميـة في الهندسة االلكترونيةالموسوعة  2779

 2ج/621,38 المركز االمريكي للبحوث الموسوعة العلميـة في الهندسة االلكترونية 2780

 3ج/621,38 المركز االمريكي للبحوث الموسوعة العلميـة في الهندسة االلكترونية 2781

 1ج/621.31 المركز االمريكي للبحوث الهندسة الكهربائيةالموسوعة العلميـة في  2782

 2ج/621.31 المركز االمريكي للبحوث الموسوعة العلميـة في الهندسة الكهربائية 2783

 3ج/621.31 المركز االمريكي للبحوث الموسوعة العلميـة في الهندسة الكهربائية 2784
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 1ج/629,23 المركز االمريكي للبحوث الموسوعة العلميـة في الهندسة الميكانيكية 2785

 2ج/629,23 المركز االمريكي للبحوث الموسوعة العلميـة في الهندسة الميكانيكية 2786

 3ج/629,23 المركز االمريكي للبحوث الموسوعة العلميـة في الهندسة الميكانيكية 2787

 1ج/657.3 للبحوثالمركز االمريكي  الموسوعة العلمية في الهندسة المالية 2788

 2ج/657.3 المركز االمريكي للبحوث الموسوعة العلمية في الهندسة المالية 2789

 3ج/657.3 المركز االمريكي للبحوث الموسوعة العلمية في الهندسة المالية 2790

ج/005,10285 المركز االمريكي للبحوث الموسوعة العلمية في هندسة البرمجيات 2791

1 

ج/005,10285 المركز االمريكي للبحوث العلمية في هندسة البرمجيات الموسوعة 2792

2 

ج/005,10285 المركز االمريكي للبحوث الموسوعة العلمية في هندسة البرمجيات 2793

3 

 153,02 يـباسم العل نافذة جديدة على الشخصية 2794

 القطاع التجاري وافاق التطبيق االشتراكي 2795
 

 382,1/1977 حسن علي

 338.9/1969 محمد فاروق تخطيط المشروعات الصناعية 2796

/340,010 كامل السامرائي قوانين العمل والعمال 2797

1969 

 330,9/1983 فرانوا بيرو فلسفة التنمية الجديدة 2798

 330,9/1956 يونس صالح اساسيات التنمية االقتصادية 2799

 631,42/1969 المنعم بليغعبد  استصالح االراضي الملحية والقلوية 2800

 330,9/1965 جيرالد ماير التنمية االقتصادية 2801

 330,9 حسين عمر الرفاهية االقتصادية 2802

/305,233 مكتب العمل الدولي عمل االطفال 2803

1999 

 330,9/1969 صالح الدين نامق محددات التنمية االقتصادية 2804

 330,9/1969 شرايحة وديع مشاكل التنمية االقتصادية 2805

 658,785 صالح هاشم ادارة المخازن النوعية 2806

 330,9/1977 سعيد عبود التطور االقتصادي الحديث في العراق 2807

تطور القطاع العام في العراق مع اشارة  2808
 خاصة الى القطاع العام في التجارة الخارجية

/330,9560 تقي عبد سالم

1973 

 020/1994 حكمت رحماني علم المكتبات  2809

 603/1968 شيت نعمان العمل العلمي ومؤسساته في البالد 2810

 581,9/1968 محمد اسماعيل الموسوعة النباتية العراقية 2811

 /338,27282 حامد ربيع التعاون العربي والسياسة البترولية 2812

 333 الخالق حمدعبد  اقتصاديات االرض واالصالح الزراعي 2813
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/338,161 بديع القدو مكننة الزراعة في العراق 2814

1971 

 801,9/1971 الياس فرح تطور االيدلوجية العربية الثورية  2815

 025,3/1998 شعبان عبد العزيز موسوعة الفهرسة الوصفية للمكتبات 2816

بصمات الفوضى)ارث االحتالل االمريكي في  2817
 العراق(

 973,931  باحثينمجموعة 

/2013 

محمد اسماعيل  رسول أكرم كى نماز 2818
 السلفي

296,6 

وقائع المؤتمر الدولي لفضح االرهاب في  2819
 العراق

خليل ابراهيم,علي 
 فاضل,نادية صفر

364,151 

/2014 

 

مسوؤلية الراعي المفترضة عن فعل المرعي  2820
 في تقنيات البالد العربية

 347.04/1968 سليمان مرقس

شط العرب في مجرى التاريخ والسياسة  2821
 والقانون 

 333.91/1973 خالد العزي

/956.344 جاسم رجه ليل عه مه/عاجه اللى 2822

1982 

 813.03/2002  رجال ومدينة 2823

/956.344 اسماعيل سكيري يوزنى ب شى 2824

1999 

/956.344 اسماعيل سكيري كومه دوكاييت بزاره 2825

1999 

عماد عبد اللطيف  العراق تاريخ اقتصادي/ الجزء االول المقدمات 2826
 سالم

13/337 

 323/1958 حمدي حافضة  المشكالت العالمية المعاصرة 2827

 / 657 يس عبد السيد المحاسبة في الشركات 2828

تنظيم القطاع العام االسس النظرية واهم  2829
 القضايا التطبيقية

اسماعيل صبري عبد 
 هللا

330.09 

لمحات ميدانية من الزراعة االروائية في  2830
 العراق

 1990./63 حميد نشاة اسماعيل

/025.431 مدحت كاظم التصنيف نظام ديوي العشري 2831

1968 

محاضرات في مشكالت التقدم االقتصادي في  2832
 العراق

/330.9567 محمد جواد العبوسي

1958 

 657.03/1957 جمعية المجمع العربي 2007المعايير الدولية العداد التقارير المالية  2833

 643.62/1971 فاروق فرج تصنيع منتجات النخيل 2834

 /005.1 دوان لوز 4ورشة عمل ماكس  2835
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موسوعة الحكم المحلي االساسيات النظرية  2836
 لحكم المحلي

 352.02/1977 ظريف بطرس

نساء لاالتحاد العام  1975وعام المرأة  2837
 العراق

362.87/1957 

توصيف عناوين المهن والحرف والمؤهالت  2838
 واالنتاجية للعاملين في قطاع التشييد والبناء 

 711.12/2014 استبرق ابراهيم

 413.11/2005 علي ثويني معجم عمارة الشعوب االسالمية 2839

 413/2005 البعكبلي منير عربي -المورد قاموس انكليزي 2840

جماعة من كبار  المعجم العربي االساسي 2841
 اللغوين

413/ 

 403 طالل ابو غزالة معجم ابو غزالة للمحاسبة 2842

 347.95/1969 وزارة العدل قضاء محكمة تمييز العراق 2843

 338/1985 توماس بالوك سياسة االعمار االقتصادي في العراق 2844

 347.1951 وزارة العدلية 1951( لسنة 40المدني رقم )القانون  2845

 1961 /337 محمد علي رضا دروس في العالقات الدولية  2846

محمد سعيد عبد  التسويق  2847
 الفتاح

658.8/1963 

 /  510 حسن متولي اساسيات الرياضة البحتة والمالية 2848

 1958 / 330 الدين فوزيسعد  محاضرات من الجوانب االقتصاد السوداني 2849

  /330 غريب الجمال اقتصاديات الوطن العربي  2850

 /354.43 الطاقة الدولية افاق الطاقة في العراق 2851

2012 

  /662.6 باسل غياش السالمة في تداول الكازولين وقود السيارات 2852

 613 عبد الرزاق مكي المرشد في السالمة والصحة المنزلية  2853

الخطة العربية للتربية على حقوق االنسان  2854
2009-2014 

 323.1 وزارة حقوق االنسان

الدليل االستراتيجي للتربية على حقوق  2855
 االنسان

 /323.1 وزارة حقوق االنسان

/491.597 ته مين في صبه كك ته بخومه نحائه ديبان 2856

1983 

 932/1964  مصر المعاصرة 2857

قانون انضمام العراق  1955( لسنة 4رقم ) 2858

الى اتفاقيات ضحايا الحرب في جنيف بتاريخ 
1949 

 

 342/1956 

هيئة رعاية الطفولة  الحياة افضل 2859
 في العراق

362.83/1993 
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 303.03/2013 مجلس الوزراء كراسة التوعية االمنية لمنسبي دوائر الدولة 2860

االستراتيجية الوطنية للشباب ودورها في بناء  2861
 السياسة الوطنية 

 155.65/2014 عدنان ابراهيم 

الدليل القياسي لتحليل االسعار لقطاع البناء  2862
 واالنشاءات /جزء االول/اعمال المدنية

وزارة االعمار 
 واالسكان

620.1129/

2014 

الدليل القياسي لتحليل االسعار لقطاع البناء  2863
واالنشاءات /جزء الثاني/اعمال الصحية 

 والكهربائية والميكانيكية 

وزارة االعمار 
 واالسكان

620.11/2014 

 330.1/1966 حسين عمر اقتصاديات الدخل القومي  2864

 338.27/2011 احمد بريهي اقتصاد النفط واالستثمار /النفطي في العراق 2865

 303.77/2012 وزارة البيئة توقعات حالة البيئة في العراق  2866

موسوعة البيئة العراقية /المكونات الكوارث  2867
 واالنجازات /المؤسسات الوثائق

 557/2010 سليم مطر

االستراتيجية الوطنية لحماية بيثة العراق  2868
 (2017-2013وخطة العمل التنفيذية للفترة )

 

 354.3/2013 وزارة البيئة

وزارة البيئة/عماد  التشريعات البيئة في العراق  2869
 مجيد

344.46/2012 

البيئة العراقية بين مطرقة التلوث وسندان  2870
 القصور التشريعي

 557/2015 ام كلثوم صبيح

شجرة الزيتون تقنيات زراعتها وتصنيع  2871
 ثمارها

 634.63/2015 منعم عبد درويش

استراتيجية التوظيف في الفكر االستراتيجي  2872
 االمريكي المعاصر 

 355.31/2015 عمار جعفر العزاوي

/303.625 عبد الحسين غانم داعش انموذجا ---االرهاب  2873

2015 

دراسة حول تحليل التوسع المستقبلي االمثل  2874
 2030النظمة التوليد الكهربائية للدول العربية 

/621.312 العربيةجامعة الدول 

2010 

الصناعات  2012النفط العراقي ايرادات  2875
االستراتيجية في 

 العراق

553.282/

2014 

دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول  2876
 العربية

 

امانة المجلس 
 الوزاري العربي

333.794/

2013 

االستراتيجية العربية لتطوير استخدامات  2877
 (2030-2010المتجددة )الطاقة 

المجلس الوزاري 
 العربي

333.794/

2010 

دليل امكانيات الدول العربية في مجاالت الطاقة  2878
 المتجددة ورفع كفاءة انتاج واستهالك الطاقة

/333.794 امانة مجلس الوزاري

2011 
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 2015 غانم صخي هاب واجب وطنيرمكافحة اال 2879
بحوث في حقوق االنسان /البحوث الفائزة في  2880

 مسابقة المعهد العراقي 
 2007 حسناء ناصر ابراهيم

مكانة اتفاقية سيداو في النظام القانوني  2881
 العراقي

 2010 مروان محمد

 2016 عبير مهدي الجلبي دليل حقوق الطفل 2882
دراسة في الزراعة العراقية جزء الثاني  2883

 الزراعي()التكامل 
 2016 عبد الحسين نوري

الفكر االستراتيجي االمريكي معالم التحوالت  2884
 في العقائد واالستراتجيات االمريكية

 2016/996.13 همام عبد هللا

 /2005 رياض عزيز  -حقوق االنسان تطورها مضامينها  2885
الملتقى العربي االول دور الشباب في التنمية  2886

 االول البشرية /الجزء
المنظمة العربية 
 للتنمية االدارية

2013/307.76 

الملتقى العربي االول دور الشباب في لبتنمية  2887
 جزء الثانيال البشرية/

 

 2013/307.76 المنظمة العربية

 2011/370.11 شمران العجيل المشروع االستراتيجي التعليم في العراق 2888
 والوصفيةالوفاء بحقوق الطفل الشرعية  2889

 
 

 2016/618.92 عبير مهدي 

اثار االزمة المزدوجة للنزوح بين جرائم  2890
داعش وانخفاض اسعار النفط على الوضع 

 2014االقتصادي والفقر في العراق 

 2014/325.2 اللجنة الفنية 

 2015/618.92 محمد شياع التقييم السريع السوا اشكال عمالة االطفال 2891
مشروع قانون االحوال الشخصية االء في  2892

 الجعفرية
/2015 جمعية االمل العراقية

346.016 
المؤتمر العربي االول للتنمية ثقافة الوعي  2893

 القانوني
مجلس الوزارء 

 العرااقي
2013/

341.026 
 2014/027.73 احمد نافع المعلوماتالمكتبات الجامعية ودورها في عصر 2894
 2017/262.11 حسين محيسن ن المجيدالقرأالمفيد في معاني  2895
التنمية الصناعية في العالم العربي ومواجهة  2896

 التحديات الدولية
 

 1994/338.9 مركزاالمارات 

دور القطاع الخاص في تطور االقتصاد  2897
 العراقي

 2015/332.1 نبيل جعفر عبد الرضا

عمليات التمويل واالستثمار في الصناعة  2898
 المصرفية االسالمية الحوكمة

 2008/321.3 صادق راشد الشمري

 2008/338.9 مهدي حافظ االن والغد مقاالت في االقتصاد والسياسة  2899
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 378.033 حسني عبيدي  الهوية الوطنية والتعليم في العراق 2900
 20  2007/338.9 صندوق االمم المتحدة التنمية والنوع االجتماعي  2901
 2006/273.7 صادق راشد حسين اساسيات الصناعة المصرفية االسالمية 2902
وزارة العمل  2016المجموعة االحصائية السنوية  2903

 والشوؤن االجتماعية
2017/310 

التقرير السنوي لالمراض السرطانية في  2904
 2013العراق 

 200  2001/619.2 وزارة الصحة

ابراهيم عدنان  االمام محسن الحكيم 2905
 السراج

956.042  . 

 332.95 بنك المركزي العراقي دليل االستثمار العربي في العراق 2906
ندوة التنمية بين التخطيط والتنفيذ في الوطن  2907

 العربي
 3  338.95 هنري ميوم

 330.15 وليد البدري مبادءى الرياضيات االقتصاديين 2908
المجتمع تحسين مناخ االستثمار من اجل  2909

2005 
 332.6 بنك المركزي

سياسات جذب االستثمار االجنبي المباشر  2910
 والبيئي في منطقة االسكوا

 332.67 االمم المتحدة

 95605 مجلس االعلى للسكان 2010تقرير حالة سكان االردن  2911
 20  951 وزارة تجارة الصين دليل االستثمار في الصين 2912
 330.449 هيفاء ابو غزالة الكاشف في الجندر والتنمية حقيبة مرجعية  2913
استراتيجية االمم المتحدة للحد من مخاطر  2914

 الكوارث
 557 احمد حقي توفيق

االجتماع السابع عشر للجنة ا لتنسيق لمراكز  2915
البحوث / الطاقات المتجددة /المياه/ الصناعات 

 الغذائية

 333.794 عبد الغني فخري

 657.45 نصيف جاسم محمد المحاسبة االدارية 2916
كريم مهدي  مبادءى علم االقتصاد 2917

 الحسناوي
330 

االستراتيجية الوطنية لحماية البيئة في العراق  2918
 2017-2013خطة العمل 

 363 وزارة البيئة

البنك المركزي  التقرير السنوي لالستقرار المالي 2919
 العراقي

332.11 

–دليل تعليمات كتابة البحوث التخرج )دبلوم  2920
 دكتوراه( -ماجستير

معهد التخطيط 
 الحضري

001 

مساهمة المراة في تدبير المورد المائية  2921
2015 

 362 البنك االسالمي

الخطة العربية للتربية على حقوق االنسان  2922
(2009-2014) 

 306 وزارة حقوق االنسان
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 711 علي زين العابدين وحكايات العمليات الخاصةرجال  2923
 307 عدنان ياسين  التنمية المبكرة للطفولة العراقية 2924
ادارة مشاريع نقل الغاز السائل شبكات  2925

 االنابيب في العراق 
 658 عامر عبد الجبار 

 332 وزارة العمل يقة سياسة التشغيل الوطنية وث 2926
 307 البنك الدولي العراقموجهة الفقر في  2927
تعليم العلوم والتكنولوجيا بالغة العربية واثره  2928

في التنمية االقتصادية واالجتماعية وفي 
 التوجه االقتصاد القائم على السوق

 070.449 محمد مراباتي

التعليمات الخاصة بتصنيف الشركات  2929
 والمقاولين

دائرة قانونية وزارة 
 التخطيط

343 

الموسوعة الزراعة علوم وتكنولوجيا االغذية  2930
 جزء االولال /

 630.3 مازن جميل

الموسوعة الزراعية علوم وتكنولوجيا االغذية  2931
 جزء ثانيال /

 630.3 مازن جميل 

التفاقية الغ الوطني االول للعراق المقدم الب 2932
 االمم المتحدة االطارية لتغير المناخ

 577.3 وزارة الصحة والبيئة

اهم انجازات العراق لمعالجة قضايا تغير  2933
 المناخ

 577.3 صحة وبيئة

وحدة االوزون  من االوزون عشرون سؤاالا  2934
 الوطنية

577 

الكوارث –موسوعة البيئة العراقية )المكونات  2935
 واالنجازات المؤسسات الوثائق 

 577 سليم مطر

 577.56 ساطع محمود والهندسيةمعجم المصطلحات البيئة والعلمية  2936
التعليمات الخاصة بتصنيف شركات المقاوالت  2937

 والمقاولين
 343 وزارة التخطيط

دور نظم المعلومات المحاسبية في اتخاذ  2938
 القرارات االدارية 

 657.3 رافد عبيد النواس

تقرير التنمية العربية التنويع االقتصادي مدخل  2939
وارسال االستدامة في لتصويب المسار 

 االقتصادات العربية

المعهد العربي 
 للتخطيط

338.031 

2940 

 
 352.6 سيد محمود الهواري االدارة االصول واالسس العلمية

 ادارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي  2941
 

 658.4013 مهدي صالح مهدي

دليل الرسائل واالطاريح الجامعية لكلية االدارة  2942
-1996جامعة بغداد الكوفة  –واالقتصاد 

2010 

 025.0 حسن لطيف 
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المخطط االنمائي الشامل  2030منظور بغداد  2943

 لمدينة بغداد

 956.311 امانة بغداد

اطلس وكراس تعريفي لبرنامج مسح المصادر  2944
 المائية في العراق

 025.0 والبيئةوزارة الصحة 

جمهورية العراق  استراتيجية االمن الوطني العراقي  2945
 مجلس االمن الوطني

355.03 

 342.04 حامد الجبوري دستور جمهورية العراق 2946
 340 زيدان خلف الية احتساب فروقات الفصل السياسي 2947
خطة عمل استراتيجية لعملية التغيير  2948

المراة واالسرة والطفولة االجتماعي في مجال 
 للمرحلة المقبلة

 362.830 لجنة المراة واالسرة

 630 سعدي جاسم تعليم التفكير مفهومة وتوجيهاته المعاصرة 2949
 -البناء–السيناريو تالستراتيجي التخطيط  2950

 التنفيذ
 658 محمد حسين

2951 Microsoft. N. et join the king of 
training 

Center 004.71 

2952 Passport compa at certfication Mike meyers 004.1 
2953 Corci draw corel photo – paint 8 005.133 انيس محمد توفيق 
مجموعة قوانين االجهزة الرقابية وقانون  2954

 انضباط موظفين الدولة والقطاع العام
 342 هيئة النزاهة

الربيع العربي مؤتمر كتابة الدساتير في دول  2955
2012 

 340 وزارة الخارجية

نشاطات االمانة العامة لمجلس الوزراء  2956
 2009التقرير السنوي الثالث 

 340 مجلس الوزراء

انجازات االمانة العامة لمجلس الوزراء  2957
 التقرير السنوي الخامس 

 340 مجلس الوزراء

نشاطات االمانة العامة لمجلس الوزراء  2958
 2008السنوي الثاني  التقرير

 340 مجلس الوزراء 

 340 رئاسة جمهورية 2016( لسنة 4نظام المراسيم رقم ) 2959
نشاطات االمانة العامة لمجلس الوزراء  2960

 2015التقرير السنوي الرابع 
 340 مجلس وزراء

العراق واالستراتيجية االمن القومي العراقي  2961
2007-2010 

مستشارية االمن 
 القومي

340 

–دليل الرئاسات والسطات ) التشريعية  2962
 القضائية ( –التنفيذية 

 345 مكتب معاون االمين 

التقرير السنوي هيأة البحث والتطوير  2963
 الصناعي وزارة الصناعة والمعادن

وزارة الصناعة 
 والمعادن

338.372 

 /TOFL  2009اختبار توفل  2964
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371.26 
احمد –ثامر البكري  الزبائن واالداء التسويقي ادارة عالقات 2965

 هادي
2014/658.6 

نظام المعلومات التسويقية واثره في اتخاذ  2966
 القرار االستراتيجي

حاتم -ثامر البكري
 الدليمي

2014/658.8 

التقرير السنوي لمجلس االدارة والحسابات  2967
 31/2017الختامية للسنة المالية المنتهية في 

الخليج مصرف 
 التجاري

2017/658 

نقابة المحاسبين   IASمعايير المحاسبة الدولية  2968
 والمدققين

2016/

658.1511 
 IFRSالمعايير الدولية للتقرير المالي  2969

 
 
 

نقابة المحاسبين 
 والمدققين

2016/

658.1511 

االعمال الكاملة للشاعر والفليسوف محمد  2970
 وشاعر الفلسفةاقبال )االنسان والمصلح 

 فلسفته -فكره -شخصيته -الذاتية حياته

 2017/811.93 زكي محمد جواد

الشفافية في ادارة الدولة طريق االصالح  2971
 االداري 

 2017/378 بهاء زكي محمد

خالد عبد هللا وبهاء -د االصالح االداري لمواجهة االزمات  2972
 زكي

2017/378.1 

 1985/658.11 ديوان الرقابة المالية المواحدالنظام المحاسبي  2973
فهم خطوات التأليف والنشر كيفية االعداد  2974

للنشر في مجالت وكتب علمية للباحث 
 والطالب

/2018 منى صباح الجابري

070.579 

راس على عقب قصة نجاح التنمية االقتصادية  2975
 في كوريا الجنوبية

 2018/338.9 جونغ كيونغ

 2018/270.2 ديوان الوقف الشيعي ستانيياحكام العبادات للسيد السمختصر  2976
 2018/270.2 الشيعي الوقف ديوان جنايته اي داعش 2977
البنك المركزي  تقرير االستقرار المالي 2978

 العراقي
2018/657.48  

البنك المركزي  تقرير االنذار المبكر للقطاع المصرفي 2979
 العدد الثاني /العراقي

2017/332.1 

البنك المركزي  تقرير االنذار المبكر للقطاع المصرفي 2980
 / العدد الثالث العراقي

2018/322.1  

البنك المركزي  تقرير االنذار المبكر للقطاع المصرفي 2981
 / العدد الرابع العراقي

2018/332.1 

 2017/657 شركة كيمونكس الدليل المحاسبي للدائرة االدارية والمالية  2982
 2009/331مؤتمر برعاية نوري ملخصات بحوث مؤتمر بيت الحكمة العلمي  2983
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 المالكي والثقافي السنوي 
 2011/220 الشيخ علي الحربي بلة الظمان في علوم القران 2984
االمام ابراهيم  الوسطية منهج االمة االسالمية 2985

 الهسنياني
2010/219 

 2007/375.61 حيرومة شاكر رشيد الفقة االسالميالعمل واحكامه في  2986
 1979/363.1 عصام عبد اللطيف االنسان والبيئة 2987
 2010/415.1 مهند احمد حسن نزول الغيث لبدر الدين الدماميني 2988
االمام الشافعي ودوره في التقريب بين  2989

 المذاهب االسالمية
 2012/267.3 ابراهيم خليل 

حوار في التاريخ -)بحوث ندوةاالستاذ  2990
 والحضارة

/2002 جامعة بغداد

907.202 
 2011/258.4 ضياء الدين عبد هللا ترميحات االمام ابن قدامة المقدسي 2991
/2009 سامي مكي العاني اقتباس الشواء من الحديث النبوي 2992

811.230 
 علم الوقف واالبتداء في القران الكريم 2993

 اللغة العربية
 2009/415 عبد الرزاق احمد

الوضع القانوني لحقوق المراه في التشريعات  2994
 العراقية

 2009/323.3 فائزة جبار محمد

 1989/310 عبد المجيد حمزة العينات 2995
مهدي –عدنان شهاب  اساليب المعاينة في ميدان تطبيق 2996

 محسن
2001/310 

 2002/389.63 الوهاب محمد عبد انظمة ادارة الجودة والبيئة 2997
 1979/953 رشيد الحمد البيئة ومشكالتها 2998
رعد محمود  المراة في الحضارة االسالمية 2999

 البرهاوي
2009/953 

 2006/910.25 وزارة االشغال  2004كركوك وحملة  3000
 2008/910.25 قسم االعالم كركوك 2005كركوك وحماة التحديث  3001
الحاالت الطارئة واالسعافات االولية -اطفالنا 3002

 االمراض والعالج
 1987/618.92 علي الحسن

 2011/953.04 محمد حسن سهيل 656االقطاع في الدولة العباسية  3003
 2010/658 نعمان حافظ التفتيش /االداري 3004
 2007/214.3 عبد الحسين القاضي ينابيع فرار موسى  3005
 275.6 علي خضر  تاريخ وتطور كلية الفقة 3006
 1993/358.39 حازم عبد القهار القنفذ قصة البرنامج النووي االسرائيلي 3007
/1987 مسلجم حسن السرطان واالمراض االنحاللية الخطرة 3008

616.994 
 2008/910.25 مؤسسة افريام مدن متنامية مفاتيح من اجل الفهم والعمل 3009
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 2001/577.8 االمم المتحدة والتنميةالسكان والبيئة  3010
 2010/598.41 علي نعمة سلمان من طيور العراق المهددة بالنقراض 3011
 2004/577.5 علي حسين عزيز البيئة العراقية المشكالت واالفاق 3012
 كراس المعلومات الملكية 3013

 
 
 

/2005 عباس فاضل عبد

343.014 

باصدار قانون  2008لسنة 119قانون رقم  3014

البناء والئحته التنفيذية الصادرة بفرار وزير 
 2009االسكان والمرافق والتنمية العمرانية 

 2009/343.02 وزارة التجارة

 1981/332.11 نظيرة دحام معاناة البنوك المركزية 3015
 1980/813.83 جاسم عاصي قصة خطوط بيانية قصص قصيرة 3016
الحكمة نموذجا التقرير العراق الجديد بيت  3017

 2008االداري لعام 
 2009/370.15 شمران العجلي

 جمعيات االعمال في القرن الواحد والعشرين 3018
  

 369.4 الرى ميلز

 2006/321.02 رونالد ل واتس االنظمة الفيداللية 3019
 2018/658 قسم ادارة الجودة  التقرير السنوي للخطة االستراتيجية 2018 3020
مركز الوطن  العراق في الراي العام محافظة نينوى 3021

 لالستطالع الراي
2018/657.2 

مركز الوطن  تكنولوجيا المعلومات والراي العام 3022
 لالستطالع

2019/657.2 

وزارة الدولة لشؤون  دستور جمهورية العراق 3023
 المحافظات

2015/342.04 

 الوقوف في العاصفة تحديات في الزمن 3024
 الصعب

 338.272 جبار علي 

 2010/371.51 محسن عبد علي القيادة التربوية مدخل استراتيجي 3025
 فناالت الرشاد في طريق السداد 3026

 
 

 2012/322.9 حسن كاظم الفتال

التقرير الوطني  2010حالة سكان العراق  3027

حول حالة السكان في اطار توصيات مؤتمر 
 القاهرة

اللجنة الوطنية 
 للسياسة السكانية

2011/.

300.32 

 2014/340 مجلس النواب دليل الصياغة التشريعية 3028
قانون المحافظات الغير منظمة في اقليم المعدل  3029

 2010لسنة  5بقانون 
 2011/342 اعداد الحكم المحلي 

دليل التشريع للمحافظات العراقية تم اعدادة  3030
 خصيصا لمجالس المحافظات ومكاتب 

 2011/340 اعداد الحكم المحلي
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 711.4 المحلي اعدادالحكم دليل التخطيط للمحافظات العراقية 3031
 658.154 المحلي اعدادالحكم دليل اعداد الموازنة للمحافظات العراقية 3032
 دليل الرقابة واالشراف للمحافظات العراقية 3033

 
 657.45 المحلي اعدادالحكم

/2013 سعد علي ادارة التناقضات 3034

658.405 
مركز الوطنية ال تكنولوجيا المعلومات والراي العام 3035

 الرأي العام الستطالع
2019/697.93 

مركز الوطني ال 2017العراق في الراي العام محافظة بغداد  3036
 الرأي العام الستطالع

2017/328.32 

العراق في الراي العام محافظة كربالء  3037
 2017المقدسة 

 مركزالوطنيال
 الرأي العام الستطالع

/328.32 

 مركزالوطنيال 2017 محافظة واسط العام الراي في العراق 3038
 الرأي العام الستطالع

/328.32 

المركزالوطني  2017ميسان  محافظة العام الراي في العراق 3039
 الستطالع الرأي العام

/328.32 

المركزالوطني  2017 محافظة نينوى  العام الراي في العراق 3040
 الستطالع الرأي العام

/328.32 

المركزالوطني  2017كركوك  محافظة العام الراي في العراق 3041
 الستطالع الرأي العام

/328.32 

المركزالوطني  2017المثنى  محافظة العام الراي في العراق 3042
 الستطالع الرأي العام

/328.32 

المركزالوطني  2017محافظةذي قار  العام الراي في العراق 3043
 الستطالع الرأي العام

/328.32 

المركزالوطني  2017امحافظة ديالى  العام الراي في العراق 3044
 الستطالع الرأي العام

/328.32 

المركزالوطني  2017الديوانيةمحافظة العام الراي في العراق 3045
 الستطالع الرأي العام

/328.32 

المركزالوطني  2017 النجف محافظة العام الراي في العراق 3046
 الستطالع الرأي العام

/328.32 

المركزالوطني      2017االنبار  محافظة العام الراي في العراق 3047
 الستطالع الرأي العام

/328.32 

المركزالوطني  صالح الدين محافظة العام الراي في العراق 3048
 الستطالع الرأي العام

/328.32 

المركزالوطني   2017بابلمحافظة  العام الراي في العراق 3049
 الستطالع الرأي العام

/328.32 

المركزالوطني  2017البصرة محافظة العام الراي في العراق 3050
 الستطالع الرأي العام

/328.32 
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 2012/658.34 عمر وصفي  ادارة الموارد الشراء والتخزين من منظور كي 3051
 .2012/721 وزارة الخارجية  2012قمة بغداد العربية  3052
 2013/818.03 وزارة الخارجية تفعيل النظام االساسي للبركان العربي  3053
 2015/658.1 غني دحام  ادارة السلوك التنظيمي 3054
التقرير الوطني للعراق من االجراءات  3055

ت الحكومة ااالحترازية المتخذة من قبل وزار
لفرض الحد من االضرار الناجمة عن الكوارث 

 الطبيعيبة 

 2019/363.34 وزارة البيئة

 2011/253 سليمان خلف محاظرات في فقة المعارضات المالية 3056
 1983/346.6 وزارة العدل 1983 36قانون الشركات رقم  3057
 2009/342 ابراهيم النعمة اصول التشريع الدستوري في االسالم  3058
 2009/327.11 صباح طلعت الوجيز في الدبلوماسية والبريوكول 3059
 التنمية والنوع االجتماعي 3060

 
 2005/307.1 صندوق االمم المتحدة

 2014/346.56 صباح صادق 188قانون االحوال الشخصية رقم  3061
 .2009/225 سعيد عبد خضر الشخصية االنسانية في القران الكريم 3062
 2009/953.02 خالد رشيد  احكام المعاهدات في الشريعة االسالمية 3063
 332.6 /2012 البنك الدولي 2012العراق تقييم مناخ االستثمار  3064
 381/ 2013 عبد الستار شنين االشرفغرفة تجارة النجف  3065
 2011/342.6 وزارة المالية / 2011الكتاب السنوي الثاني لعام  3066
البيئة وقضايا التنمية والتصنيع دراسات حول  3067

 الواقع البيئي في الوطن العربي والدول النامية
 577.1/ 2002 اسامة الخولي

تفسير الجاللين بهامش المصحف الشريف  3068
 بالرسم العثماني

 /2004 جالل الدين محمد 

221.512 
ث الثقافي لمدن محافظة صالح التراموسوعة  3069

 الدين
 2011/353.7 الثقافة وزارة

 342 /2019 احمد مجيد تاريخ نقابة المحامين العراقيين 3070
 2018/340.1 مجلس الدولة 2018قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام  3071
االصالح االداري مدخال لتصويب المسار  3072

 التنموي تجارب دولية
 2019/378 عمر مالعب

الموقع مرتكزات ومحددات اختيار  3073
للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة 

 والمتوسطة

 2019/331.48 ايهاب مقابلة

المعهد العربي  دليل المؤشرات الدولية وقواعد البيانات 3074
 للتخطيط

2019/657..3 

مخاطر الهجمات االلكترونية السيبرانية  3075
واثارها االقتصادية دول مجلس التعاون 

المعهد العربي 
للتخطيط /علم الدين 

2019/005.74 
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 بانقا الخليجي
 2019/330.09 فيصل المناور العمل التطوعي والتنمية  3076
دليل مراجعي دائرة الرعاية القاصرين  3077

 والمديريات التابعة لها 
 305.235 وزارة العدل 

 343 /2009 بهاء زكي محمد دليل جريمة الرشوة وسبل مكافحتها  3078
 353 /2009 عادل عبد الرحمن اهمية االدارة في اصالح الفساد االداري  3079
 345 ذاكر خليل 1987لسنة  57قانون الطب العدلي رقم  3080
االستثمار في راس المال البشري وفق  3081

 متطلبات سوق العمل
حمدية شاكر /نادية 

 لطفي
2020/ 332 

دليل تحليل االثر التشريعي والصياغة  3082
 التشريعية 

 

 340 ثائر رجب 

دراسة تحليلية سياسات واليات تنمية قطاع  3083
 مشروعات المتناهية الصغر 

 2019/331.48 ايهاب مقابلة 

تطوير المؤسسات العربية من منظور اقتصاد  3084
 المعرفة

 338.92 علم الدين باتقا

/2018 
دليل دوائر االعمال الى النظام التجاري  3085

 العالمي 
 /1999 مركز التجارة الدولية

658022 
علي بن محمد  كتاب التعريفات  3086

 الشريف
1969/ 41201 

ابي القاسم عبد  اشتقاق اسماء هللا  3087
 الرحمن

1972  /

41201 
كراسة الحصانة االمنية للموفدين من وزارات  3088

 العراقالدولة خارج 
 2015/303 مجلس الوزراء

 2012/423 حسيب الياس الترجمة الفورية في المؤتمرات  3089
تقويم عملية التخطيط االستراتيجي لعينة من  3090

 المجالس المحلية في اقضية محافظة االنبار
 658/  2018 ثائر شاكر

استراتيجية معالجة المناطق العشوائية في  3091
 مدن االنبار 

 

 711 /2018 هندي يونس

محمد احمد  المرشد الحقلي حول جودة مياه الشرب  3092
 الشنشوري

1998  /551 

جزء ال /دالئل جودة مياه الشرب توصيات 3093
 االول

منظمة الصحة 
 العالمية

1984  /551 

دالئل جودة مياه الشرب ترصيد ومراقبة  3094
 الشبكات العامة

منظمة الصحة 
 العالمية

1999 /551 

 طبعة الثانيةال / دالئل جودة مياة الشرب 3095
 

منظمة الصحة 
 العالمية

1999/ 551 
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نحو استراتيجية للحد من اثارها فعاليات  3096

 ورشة عمل البطالة في دول مجلس التعاون
مجلس التعاون لدول 

 الخليج العربية
2009/ 

657.42 
 2006/962 بسام الشماع السالم في مصر الفرعونية  3097
 411 /2016 جمال الدين محمد تحفة االحظاء في الفرق بين الضاد والظاء 3098
التحالف المدني  نتحد لوقف نزيف الدم  3099

 لالنتخابات الحرة
324 

قانون  2015( لسنة 49قانون رقم ) 3100

 الالمركزية 

الهيئة المستقلة 
 لالنتخاب

2017/ 

342.07 
معهد التقدم  في العراقمؤشرات مححدة لالصالح الشامل  3101

 للسياسات االنمائية
2016/ 378.1 

المواطنة في اشكاليات البناء واالندماج  3102
 المجتمعي

 

 /2013 مجموعة باحثين

323.64 

الوفسطائية في الفكر اليوناني اطروحتها  3103
 ونقدها

 /2008 محمد حسين النجم

189.53 
الحوار اعمال المؤتمر الفلسفي السابع فلسفة  3104

 رؤية معاصرة-----
 181.6 /2008 حسام االلوسي

اسباب الترجيح المتعلقة بالسند والمتن في  3105
 كتاب فتح الباري

 415 /2008 محمد مهدي صالح

 /2008 حسام االلوسي الفن البعد الثالث لفهم االنسان  3106

809.88 
 808.3 /2008 محمد عبد الواحد الحكايات الفولكلورية والخرفات واالساطير 3107
مجموعة لويس  تقييم االولويات االقتصادية في العراق 3108

 بيرجر
2012/ 338 

مجموعة لويس  تقييم االولويات االقتصادية في العراق  3109
 بيرجر

2012/338 

 2010/310 عبد المجيد حمزة الدر النضيد في الفكر االحصائي العتيد 3110
الحكمة نموذجا التقرير العراق الجديد بيت  3111

 2008االداري 
 2009/370.15 شمران العجلي

 ديوان شعر اوبرالي 3112
 

 2018/811 عصام صباح ابراهيم

البنك االسالمي في  مساهمة المراة في تدبير الموارد المائية  3113
 التنمية

2015/ 

 -اخفاقات حوار العرقية القضية الكردية 3114
 التركية والبعد االمريكي

 2008/325.34 كمال كرسجي

 المفاوضات في العمل االنساني  3115
 

 2012/658.40 كلير ماعون
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/2010 محمود احمد مصابيح وظلمات 3116

808.883 
على طريق السالمة اللغوية محاظرات في  3117

 التصحيح اللغوي الوظيفي
 2016/411 سليم حسين

تواجة دراسة تحليلية البعاد التحديات التي  3118
 المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة

 2017/331.48 ايهاب مقابلة

المحاسبة والتدقيق في شركات النفط والغاز  3119
 وفق المعايير الدولية

 2018/338 رافد عبيد النواس

 2009/910.25 صبحي سماقجي كركوك وهويتها العمرانية  3120
 2018/330 فيصل المناور  المحليةبناء القدرات المؤسسية للوحدات  3121
 2016/332 احمد الكواز وكاالت التصنيف االئتماني عرض وتقييم 3122
واقع المخاطر االجتماعية في الجمهورية  3123

 اليمنية
 2017/956.7 فيصل المناور

دعوة الى السنة في تطبيق السنة منهجا  3124
 واسلوبا

 2009/226 عبد هللا بن ضيف هللا

 813.03 يوريس باسترناك  قصة الدكتور جيفاكو 3125
 1978/813.03 جورجي زيدان فتاة القيروان 3126
 2008/415.1 عبد الحق احمد محمد ويةسيباالعالل في كتاب  3127
 813 جاستون باشال جماليات المكان 3128
 813 اجاتاكرستي قصة غادة طيبة 3129
 1962/813 جوفر حداد قصص تحت سماء الجليد 3130
 1994/616.37 مجيد رشيد الغذاء  –التشخيص العالج  –داء السكري  3131
/2011 عدنان ياسين اطفال في نزاع مع القانون  3132

346.017 
 2010/801.08 محمود عبد الواحد التجربة اليابانية رؤية عراقية  3133
 1980/811 خزعل الماجدي يقظة دلمون  3134
القيادة العسكرية االسالمية بين النظرية  3135

 والتطبيق 
 

عبد الجبار عبد 
 الواحد

2009/ 

 2009/303.65 وزارة حقوق االنسان  2009اثر االرهاب على حقوق االنسان عام  3136
 2011/181.6 عدنان ياسين المجتمع العراقي وديناميات التغير  3137
المسلحة النساء العراقيات في ظل النزاعات  3138

 وما بعدها
 

شبكة النساء 
 العراقيات

2014/362.83 

 2019/363.32 رفد عيادة الهاشمي االرهاب االلكتروني  3139
 2019/363.72 رفد عيادة الهاشمي الحماية الدولية من اثر النفايات الخطرة 3140
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البيئة واثرها على حقوق الطالب في التحصيل  3141
 الدراسي 

 2019/577.27 الهاشميرفد عيادة 

دليل البنية االساسية الجغرافية المكانية لدعم  3142
 انشطة التعداد

 304.6 /2010 االمم المتحدة

حكمت صبحي  مبادءى التحسس النائي وتفسير المرئيات 3143
 الداغستاتي

2004/629.46 

رئاسة مجلس  االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة 3144
 الوزارء

2013/ 333 

 2011/250 محمد خزعل محمود البديل الفقهي بين االصالح والتطبيق 3145
 2008/272.32 ليلى حسن الزوبعي احكام العدة في الشريعة االسالمية 3146
دور القطاع المصرفي في تمويل المشروعات  3147

 الصغيرة والمتوسطة 
وسام مجيد علي 

 الفهداوي
2021/332.1 

مؤتمرات االمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة  3148
 المذنبين واهم منجزاتها 

عبد الوهاب عبد 
 الرزاق

2021/345 

مبادءى االمم المتحدة بشان دور المحامين في  3149
 العالم المعاصر 

عبد الوهاب عبد 
 الرزاق

2021/342 

 338 / 2011 داخل حسن جريو المعرفة للتنمية المستدامة  3150
 239.4/ 2000 عبد هللا الجبوري كشاف مجلة المجمع العلمي العراقي 3151
ابي الحسن علي بن  االحكام السلطانية والواليات الدينية 3152

 محمد
2001/ 239.4 

دائرة علوم اللغة  الفاظ عربية لكلمات االجنبية والعالمية 3153
 العربية

2002 /418.1 

 610.1/ 2001 اللطيف البدريعبد  الطب في العراق القديم  3154
محفوظات خزانة الشيخ عبد الرحمن القرة  3155

 داغي ودراسة الفهرسة
احمد محبس 

 الحضاوي
2014 /263.4 

 التعليم العالي قضايا واراء  3156
 

 378/ 2012 داخل حسن جريو

 564.7/ 2013 محمود مهدي بريوتي كيمياء وتكنولوجيا الكبريت وحامض الكبرتيك 3157
 2014-2001اصدارات المجمع العلمي  3158

 
 

 052.3/ 2014 ابرم ايشو

 529.2/ 2014 احمد مطلوب اصالة االرقام والشهور العربية 3159
-1947المجمع العلمي في خمسين عاما  3160

 جزء االول 1997

 1997/410.6 سالم االلوسي

-1974المجمع العلمي في خمسين عاما  3161

 جزء الثاني 1997

 1997/410.6 سالم االلوسي

صباح ياسين  1997-1947المجمعيون في العراق  3162
 االعظمي

1997/509.2 
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عماد عبد الرزاق عبد  دالئل الصحة النفسية للمتقاعدين  3163
 الغني

2021/613.4 

 656.3/ 2012 عامر بدر حسون صورة قديمة 1200كتاب العراق  3164
محمود  شريف  القانون االنساني الدولي  3165

 بسيوني
 
 

2005/ 

341.67 

المنشورة التقنية  برك تثبيت المخلفات السائلة  3166
القليم شرق البحر 

 المتوسط

1990 

/628.43 

منظمة الصحة  دالئل تقانات انظمة امداد المياه في المجمعات 3167
 العالمية

1997/ 

551.41 
صندوق النقد العربي القدرة التنافسية  3168

 لالقتصاديات العربية 
 1999 علي توفيق 

/338.93 
مشروع المعهد  المراة والسالم  3169

 العراقي
2016 

/362.83 
 1985 يحيى عبد المجيد الكيمياء النووية 3170

/541.38 
 353.46 هيئة النزاهة اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد 3171
 .310/ 2005 احسان كاظم الطرائق المعلمية والطرائق الالمعلمية  3172
تطبيقات وتحليالت النظام الكمي لالعمال  3173

QSB WIN 
 2009 خالد ضاري

/658.40 
 332.4/ 2011 عدنان مناتي نقود ومصارف 3174
دراسة تحليلية البعاد التحديات التي تواجة  3175

المشروعات الصغرى والصغيرة والتوسطة 
 ودور مؤسسات الدعم الفني 

 

 331.48 ايهاب مقابلة

/2017 

لماذا لم تتحول اغلب البلدان النامية الى بلدان  3176
 متقدمة تنموياآ

 2011/ 337 احمد الكواز

 001.42 لحسن عبد هللا باشيوه اساليب تطبيقات –البحث العلمي مفاهيم  3177

/2009 
المعهد العربي  التوجهات الحديثة في تمويل التنمية 3178

 للتخطيط
338.95 

/2011 
المعهد العربي  المراة والشباب في التنمية العربية 3179

 للتخطيط
305.3 /2010 

اوراق مختارة من اجتماع الخبراء االقليمي  3180
المشروعات الصغيرة والتوسطة ودورها حول 

 في التنمية المستدامة في المنطقة العربية

المعهد العربي 
 للتخطيط

338.73 

/2014 
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–المنظمة –عناصر القوة في القيادة االدارة  3181
 الموارد البشرية االستراتيجية

 358.409 سعد علي العنزي

/2015 
خليل محمد حسن  االعمالمبادىء االدارة مع التركيز على ادارة  3182

 الشماع
658.3 /1999 

 بحوث العمليات الجزء االول النماذج المحددة  3183
 

 2011/ 657.4 حمدي طه 0د

 
 658.503 بالل خلف السكارنة التخطيط االستراتيجي  3184

/2010 
المؤسسات والنمو االقتصادي في الدول  3185

 العربية
 2007/ 330 سعود البريكان

عبد الرزاق ابراهيم  االدارة المحلية دراسة مقارنة  3186
 الشيخلي

352.14  /

2015 
/  658.403 نعمة عباس الخفاجي الفكر االستراتيجي قراءات معاصرة 3187

2008 
/  331.137 حازم البيالوي سوق العمل وشاكل البطالة في البلدان العربية  3188

2002 
 2008. / 658 محسنصالح مهدي  االدارة واالعمال  3189
 2012 /657.3 وزارة الصحة 2012التقرير السنوي لعام  3190
االقتصاد العراقي التنمية والحرب واالفاق  3191

 1985 --1968المستقبلية 
 1990/  338 نخبة من الباحثين

 213/  619 وزارة الصحة 2013التقرير االحصائي السنوي  3192
االوراق المالية التعليمات الخاصة بتداول  3193

2007-- 2011 
 2010/  332 هيئة االوراق المالية

 --2012استراتيجية التغذية الوطنية العراق  3194

2021 

 2012/  613 وزارة الصحة

االستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي  3195
 في العراق 

 

رئاسة مجلس 
 الوزارء

371.01  /

2012 

العراق دراسة في  التركيب التعليمي في 3196
 جغرافية السكان

لمياء احمد محسن 
 مخلف

2020/  304 

محمد دلف / محمد  التنمية الريفية المتكاملة  3197
 كريم

307.32/ 

2021 
 /352.113 طارق احمد السلطاني 2واقع ومستقبل  االمم المتحدة  3198

2021 
حماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة  3199

 الدولية
/  362.83 حسام علي محمود

2021 
 /342.09دهام محمد  0دالالمركزية ومعوقات التنمية المحلية في  3200
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 2021 العزاوي العراق
/  342.09 مجلس النواب التقرير السنوي لهيئة دعاوي الملكية 3201

2021 
اخالقيات ادارة الموارد البشرية في منظمات  3202

 االعمال 
 2022 /658 كاظم حميد العيبي

تقرير التنمية العربية المشروعات الصغيرة  3203
والمتوسطة في االقتصادات العربية دور جديد 

 لتعزيز التنمية المستدامة

المعهد العربي 
 للتخطيط

331.48  /

2019 

االطار االستراتيجي العربي للقضاء على الفقر  3204
 2030—2020متعدد االبعاد

 

المعهد العربي 
 للتخطيط

307/ 2009 

مؤشرات تقييم اداء مؤسسات التمويل االصغر  3205
دراسة تطبيقية لحالة المؤسسة الفلسطينية 

 لالمراض والتنمية

المعهد العربي 
للتخطيط / ايهاب 

 مقابلة

335  /2020 

اهمية تطوير مناهج واساليب التعليم والتعلم  3206
بالنسبة للعملية التنموية مع التركيز على 

 مونتيسوريمنهج 

معهد العربي للتخطيط  
 نبيلة بيرس /

370/ 2020 

دور مؤسسات العمل العربي المشترك  3207
والمؤسسات االنمائية والتمويلية العربية في 

 الحد من الفقر متعدد االبعاد

المعهد العربي 
للتخطيط / نواف ابو 

 شماله

307  /2020 

وقائع ندوة الحوار الفكري حول التنمية  3208
 2030 -2015المستدامة 

عدنان ياسين 
 مصطفى

338.73 

/2016 
رئاسة مجلس  2006( لسنة 13قانون االستثمار رقم ) 3209

 الوزراء
346.092  /

2006 
 1993/  338.9 بيرنز -ف دليل العداد دراسات الجدوى الصناعية 3210
 2008/  330 كامل كاظم بشير الحيز واقطاب النمو 3211
كمية في اختيار الموقع االفضل للنشاط اساليب  3212

 الصناعي
 2010/  338.5 كامل كاظم بشير

 2006/  338.9 كامل كاظم بشير الموقع الصناعي وسياسات التنمية المكانية 3213
تقييم قرارات االستثمار / المخاطر االستثمارية  3214

 واستراتيجيات المخاطر / الجزء الثالث
 2022/  332.6 كامل كاظم بشير

تقييم قرارات االستثمار / االستثمار المالي  3215
 االدوات والتحليل المالي / الجزء الثاني

/  332.632 كامل كاظم بشير

2021 
 658.503 كامل كاظم بشير التخطيط االستراتيجي  3216

/2017 
تقييم قرارات االستثمار / االستثمار العيني  3217

 ودراسات الجدوى / الجزء االول
  / 332.64 كامل كاظم بشير

2021 
 2012/  320.8 كامل كاظم بشيرالسلطات المحلية والتنمية تحليل في  3218
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الالمركزية االدارية والتنمية المحلية مع 
 اشارة الى تجربة العراقية

 


