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1992إتحاد المصارف العربيةالمخالفات المصرفية8
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CDباللغة االنكليزية 
2007إتحاد المصارف العربية

 باللغة CD في المصارف الجزء الثالث مع قرص 2دليلك الى التطبيق العملي لبازل 15

االنكليزية
2005إتحاد المصارف العربية
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=معتز عبد القادر عساف. أالجزء الرابع- التميز في التعامل مع العمالء 21

2008معتز عبد القادر عساف.أالجزء الثاني- التميز في ادارة النزاع 22

=معتز عبد القادر عساف.أالجزء الثالث- التميز في ادارة الوقت واالجتماعات 23
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=معتز عبد القادر عساف.أالجزء السادس- التميز في تدريب المدربين 25

2003صالح حسن عليممارسة و ادارة السلطة في منظمات االعمال26
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(االقراض في اعمالها 
2004صالح حسن علي

الكتب العربية



2009اموري هادي كاظمتقدير وتحليل دوال االنتاج اسلوب قياسي لبناء النماذج28
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1979مفيد القيصرمحاسبة التكاليف  الجزء االول33

=مفيد القيصرمحاسبة التكاليف  الجزء الثاني34

2009محمد قاسم القريوتي. دالنظريات والعمليات والوظائف/ مبادئ االدارة 35

2006عبد الرسول عبد الرزاق . دالمدخل لبحوث العمليات36

2007خالد واصف الوزير. دمباديء االقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيق37

2008محمد عبيدات. دبحوث التسويق االسس والمراحل والتطبيقات38

2006زياد رمضان. داالتجاهات المعاصرة في ادارة البنوك39
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2004طالب محمد عوض.دمدخل الى االقتصاد الكلي46

2008صالح مهدي محسن العامري. داالدارة واالعمال47

2008حربي محمد عريقات. دالتامين وادارة الخطر النظرية والتطبيق48
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اقتصاديات النقود والبنوك الجزء االول االساسيات
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العمليات المصرفية االسالمية الطرق المحاسبية الحديثة
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2003عدنان كريم نجم الدين.داالقتصاد الرياضي مدخل كمي تحليلي52
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حربي عريقات.د
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1999عبد المعطي رضا ارشيد.دإدارة االئتمان63
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2002عبد هللا الطاهر. دمبادئ االقتصاد السياسي65

2007مدحت القريشي. دالتنمية االقتصادية نظريات وسياسات وموضوعات66

2008محمد أبو نصار. دمحاسبة التكاليف67
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Production and operations managementادارة االنتاج والعمليات 
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2007زياد رمضان.دمبادئ االستثمار المالي والحقيقي73

2004صالح الدين حسين الهيتي.د"spss" االساليب االحصائية في العلوم االدارية تطبيقات باستخدام 74

2008عادل محمد القطاونة. دالمحاسبة الضريبية75

2006خالد امين عبد هللا. دادارة العمليات المصرفية المحلية والدولية76

2002اموري هادي كاظم الحسناوي. دطرق القياس االقتصادي77

2005فايز تيم. محمد مطر ، د. دادارة المحافظ االستثمارية78

2008محفوظ جودة. د "spss" التحليل االحصائي االساسي بااستخدام 79

2008محمد عبد العال النعيمي. دApplied statisticsاالحصاء التطبيقي 80

2005مؤيد سعيد السالم. د اساسيات االدارة االستراتيجية81

2003محمد مطر. دالنظم المحاسبية المتخصصة وتطبيقاتها العملية82

2008محمد أبو نصار. دالمحاسبة االدارية83

2001ناجي معال. داصول التسويق مدخل تحليلي84

2001محمد قاسم القريوتي. داالصالح االداري بين النظرية والتطبيق85

2007محمد مطر. دوالقياس- مبادئ المحاسبة المالية مشاكل االعتراف 86

2008صباح محمد أبو تايه. دالتسويق المصرفي بين النظرية والتطبيق87

2007عبد الستار الصباح. داالدارة المالية أطر نظرية وحاالت عملية88

2007محمد مطر. دالجزء األول/ مبادئ المحاسبة المالية الدورة المحاسبية 89

ومشاكل االعتراف والقياس واالفصاح - مبادئ المحاسبة المالية الدورة المحاسبية 90

الجزء الثاني/
2007محمد مطر. د

2001رياض دهال. تحرير دالقطاع المصرفي في الدول العربية االداء والتحديات91



2004أحمد الكواز. تحرير دتصورات حول واقع ومستقبل االقتصاد العراقي92

2006أحمد الكواز. تحرير دالصناعات المتعثرة في الوطن العربي93

2007أحمد الكواز. دمأزق التنمية بين السياسات االقتصادية والعوامل الخارجية94

2006طارق عبد العال حماد. دعرض القوائم المالية- الجزء االول / موسوعة معايير المحاسبة 95

2006طارق عبد العال حماد. داالفصاحات-   موسوعة معايير المحاسبة الجزء الثاني 96

2006طارق عبد العال حماد. داالدوات المالية- موسوعة معايير المحاسبة الجزء الثالث 97

2006طارق عبد العال حماد. دقياس بنود الميزانية وقائمة الدخل- موسوعة معايير المحاسبة الجزء الرابع 98

2006طارق عبد العال حماد. دقياس بنود الميزانية وقائمة الدخل- موسوعة معايير المحاسبة الجزء الخامس99

2009طارق عبد العال حماد. د30- 1المعايير من - دليل أستخدام معاييرالمحاسبة الجزء االول 100

2009طارق عبد العال حماد. د41 - 31دليل أستخدام معاييرالمحاسبة الجزء الثاني المعايير من 101
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2008طارق عبد العال حماد. دالجزء االول- دليل تطبيق معايير المحاسبة الدولية والمعايير العربية المتوافقة معها 

الجزء - دليل تطبيق معايير المحاسبة الدولية والمعايير العربية المتوافقة معها 103

الثاني
2008طارق عبد العال حماد. د

1986عبد ذياب جزاعبحوث العمليات104

2008احمد سفرالتعاون المصرفي العربي التوسع والتكامل105

2006احمد سفرالعمل المصرفي االلكتروني في البلدان العربية106
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2003احمد سفرحقوق االمتياز- التأمينات العينية الرهن العقاري والبيع بالوفاء التامين العقاري

2008نبيل حشاد. داالتجاهات الحديثة في االستثمار العالمي واالستثمار العربي108

2006احمد سفرجرائم غسل االموال وتمويل االرهاب في التشريعات العربية109

2008احمد سفرانظمة الدفع االلكترونية110

2008احمد سفرالدمج والتملك المصرفي في البلدان العربية111

2006احمد سفرالمصارف واالسواق المالية التقليدية واالسالمية في البلدان العربية112

113
2008نبيل حشاد. د االنعكاسات على االقتصاد العالمي واالقتصاد العربي2008االزمة المالية العالمية 

2008عماد امين شهاب.د في المصارف العربيةII- خريطة طريق تطبيق بازل 114

2009فريد راغب النجار. داالستثمار والتمويل والرهن العقاري115

2009محمد حسان. دادارة االمداد والتوزيع116

2009احمد ماهر. دتطوير المنظمات  الدليل العملي العادة الهيكلية والتميز االداري وادارة التغيير117

2009فريد راغب النجار. دالتمويل المعاصر118

2009عالء عباس علي. دوالء المستهلك كيفية تحقيقه والحفاظ عليه119

2005احمد ماهر. دكيف تنجح في عملك ومسارك الوظيفي120

2008فريد راغب النجار. دالعمالة االجنبية في الوطن العربي121

2009طارق عبد العال حماد. دمعايير المحاسبة في التنظيمات غير الهادفة للربح122

عالقة المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية وتقارير المراجعة بكفاءة سوق االوراق 123

المالية
2009امين السيد احمد لطفي. د



2009عبد الغفار حنفي. دتقيم االداء المالي ودراسات الجدوى124

2008محمدعبد العظيم ابو النجا. دCRMادارة العالقات مع العمالء - التسويق المتقدم 125

2006احمد ماهر. دكيف تكون حازما126

2008ثناء علي القباني. دمحاسبة شركات االشخاص127

2005احمد ماهر. دكيف تبحث وتحصل على افضل وظيفة128

2000احمد ماهر. دتقليل العمالة129

2009فريد راغب النجار. د2050التخطيط االستراتيجي والمدير العربي اليات استشراف المستقبل عام 130

2007احمد ماهر. داتخاذ القرار بين العلم واالبتكار131

2008طارق عبد العال حماد. دحوكمة الشركات واالزمة المالية العالمية132

2008عاطف جابر طه. داساسيات التمويل واالدارة المالية133

2003احمد ماهر. ددليل المدير في الخصخصة134

2009فريد راغب النجار. دالمشتقات والهندسة المالية135

2009فريد راغب النجار. دبحوث العمليات في االدارة136

2008نادية ابو الوفا العارف. دالتسويق في االلفية الثالثة137

138
2009أحمد ماهر. دالمستقبل الوظيفي دليل المنظمات واالفراد في تخطيط وتطوير المستقبل الوظيفي

2008عاطف جابر طه. دإدارة المشتريات والمخازن139

2006أحمد ماهر.  دالمقابالت الشخصية140

2006أحمد ماهر. دكيف تدير رئيسك دليلك العملي إلي كيف تفهم وتتنبأ وتتحكم في رئيسك141

2008أحمد ماهر. دإدارة الذات142

2009فريد راغب النجار. دإدارة التغيير االستراتيجي العربي143

2008أحمد ماهر. داالدارة المبادئ والمهارات144

2009فريد راغب النجار. داالزمات والكوارث145

2008أمين السيد أحمد لطفي. دمعايير أخالقيات المحاسبين المهنيين146

2008محمد مصطفى سلمان. دحوكمة الشركات ودورأعضاء مجالس االدارة والمديريين التنفيذيين147

2008أحمد ماهر. دكيف ترفع مهاراتك االدارية في االتصال148

149
2007فريد راغب النجار. دإدارة الجودة الشاملة واالنتاجية والتخطيط التكنولوجي للتمييز والريادة والتفوق

150ً 2008ثناء علي القباني. دمراجعة نظم تشغيل البيانات إلكترونيا

2009عاطف جابر طه عبد الرحيم.دالسلوك التنظيمي مدخل نفسي سلوكي لتطوير القدرات151

2008إبراهيم عبد العزيز النجار. دالمرحلة االدارية نحو تفعيل لتسوية المنازعات الضريبية152

2006أحمد ماهر. دإدارة االزمات153

2004أحمد ماهر. دكيفية التعامل مع وإدارة ضغوط العمل154

2008أمين السيد أحمد لطفي. دفلسفة المراجعة155

2009محمد أحمد محمد حسان. دمقدمة في االعمال156



2004أحمد ماهر. دإعداد وكتابة التقارير157

2009فريد راغب النجار. دإدارة شركات تداول االوراق المالية158

159
2009عبد الوهاب نصرعلي. دقواعد أخالقيات وسلوكيات مهنة المحاسبة والمراجعة في مواجهة االزمات المالية

2008فريد راغب النجار. د مهارات وفنون السلوك التنظيمي االستراتيجي160

2005مصطفى محمود أبو بكر. دإدارة التسويق في المنشأت المعاصرة161

التهيئة الوظيفية وأليات التمييز الوظيفي المدخل لتحقيق الريادة الوظيفية للعاملين 162

الجدد والقدامى
2009محمد محمد أبراهيم. د 

163
2009فريد راغب النجار. دأسواق المال والمؤسسات المالية محاور التمويل االستراتيجي

2008أمين السيد أحمد لطفي. دمراجعة المعلومات المحاسبية ومسؤوليات التقرير164

2007أيمن على عمر. دقراءات في سلوك المستهلك165

2009أحمد ماهر. دمهارات التفاوض166

2008أحمد صالح عطية. دأصول المراجعة الحكومية وتطبيقاتها بالمنطقة العربية167

2009أحمد ماهر. دالتخطيط االستراتيجي168

2009محمد أحمد حسان. دنظم المعلومات االدارية169

2008السيد عبد المقصود.دبحوث العمليات في المحاسبة مدخل للتخطيط والرقابة وأتخاذ القرارات170
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المؤسسات واالسواق المالية
2009أحمد ابريهي علي. د

2009وائل الدببسي. ددليل العمليات االلكترونية في القطاع المصرفي الواقع واآلثار القانونية186



2009باسم محمود نور الدينالنظرية والتطبيق/ االعتمادات المستندية 187
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2010المحامية لبنى عمر مستعاويمسؤولية المصارف في االعتماد المالي189

1992اتحاد المصارف العربيةالمخالفات المصرفية190
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االقتصاد الجزئي

احمد . محمود حسين الوادي ،د. د

عارف العساف
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2011هاشم حمدي رضا. داالصالح االداري202

2011سيد سالم عرفة. ددراسة جدوى المشروعات203
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شيحان المشهداني
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تسويق الخدمات
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2010خضير كاظم حمود. دإدارة الموارد البشرية218
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2010 رشاد العصار ، رياض الحلبيالنقود والبنوك234

2010 فؤاد الفسفوس. دالبنوك االسالمية235
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2011 زاهر محمد عبد الرحيم. دإدارة الخصخصة بين النظرية والتطبيق238

239
(نظرية وتطبيقات)سعرالصرف وإدارته في ظل الصدمات االقتصادية 
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المعطي رضا ارشيد
2011
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2011فائق محمود الشماع. دااليداع المصرفي ، الجزء االول، االيداع النقدي ، دراسة قانونية مقارنة301

2011 فائق محمود الشماع. دااليداع المصرفي ، الجزء الثاني، االيداع غير النقدي ، دراسة قانونية مقارنة302

2011 سمير النصيريموسوعة الثقافة المصرفية303

 2004أحمد سفر. د(أصوله وصيغه وتحدياته  )العمل المصرفي االسالمي 304
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والتقليدية
 2005أحمد سفر. د

2004صالح السعد. ددليل البنوك في كشف غسل االموال306

2003احمد سفر. دمكافحة غسل االموال في البلدان العربية307

2006احمد سفر. دالعمل المصرفي االلكتروني في البلدان العربية308



2005اتحاد المصارف العربيةدور الصيرفة االسالمية في تعبئة الموارد واالدوات المالية االسالمية الحديثة309

2006عادل رزقدعائم االدارة االسترتيجية لالستثمار310

2009محمد مصطفى سليمان. ددور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واالداري311

2011السيد متولي عبد القادر.دالنظرية والسياسات– االقتصادالدولي 312

2008رعد سامي عبد الرزاق التميمي.دالعولمةوالتنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي313

2000رفعت صدقي النمرمقاالت ومقابالت (1)في المصارف واالقتصاد 314

2000رفعت صدقي النمركلمات ورسائل ومراجعات (2)في المصارف واالقتصاد 315

2008شاهين عكاب سالمبحوث وتطبيقات: الصيرفة 316

2010عبد المطلب عبد الحميد.د.ااالثار والعالج– االسباب . االبعاد/ الديون المصرفية المتعثرة 317

318
سعر الصرف وادارته في ظل الصدمات االقتصادية النظرية وتطبيقات

عبد الحسن جليل عبد الحسن . د.أ

الغالبي
2011

319
النقود والمصارف واالسواق المالية

. عبد المنعم السيد علي ، د. د.أ

نزار سعد الدين العيسى
2004

2010جالل جويدة القصاص. دالنقود والبنوك والتجارة الخارجية320

اساسيات االقتصاديات النقدية وضعيا واسالميا مع االشارة الى االزمة المالية 321

العالمية
2009عبد الحميد الغزالي.د.أ

2010محمد علي زيني.داالقتصاد العراقي الماضي والحاضروخيارات المستقبل322

323
اقتصاديات النقود والمصارف

حسين محمد سمحان ، .د

اسماعيل يونس.د
2011

2008احمد فتحي أبو كريم. دالشفافية والقيادة في االدارة324

325
قياس مؤشرات ظاهرة الفقر في الوطن العربي

عدنان داود العذاري ، هدى . د.أ

زوير الدعمي
2010

2010بسام عوض عبد الرحيم .دالرقابة المالية في النظام االقتصادي االسالمي326

2004غسان سنو. علي الطراح ، د.دالتنمية البشرية في المجتمعات النامية والمتحولة327

328
ادارة الموازنات العامة

مؤيد عبدالرحمن الدوري ، . د

طاهر موسى الجنابي.د
2011

2006غسان محمود ابراهيم. داقتصاد السوق االجتماعي مقدمات نظرية329

2010عصام حسين. داسواق االوراق المالية البورصة330

1999ياسر زغيباتفاقية الغات بين النشأة والتطور واالهداف331

332
االقتصاد الكلي مبادئ وتطبيقات

نزار سعد الدين العيسى ، .د

ابراهيم سليمان قطف.د
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2002حسام علي داود ، ايمن ابو خضيراقتصاديات التجارة الخارجية333

2010فالح ابو عامرية.دالخصخصة وتأثيراتها االقتصادية334

335
بورصات االوراق المالية

شريف .مصطفى كمال طه ، أ.د.أ

مصطفى كمال طه
2009

2008شذا جمال خطيبالعولمة المالية ومستقبل االسواق العربية لرأس المال336

2009احمد عمر الراوي.د2003دراسات في االقتصاد العراقي بعد عام 337

2008محفوظ . زياد رمضان ، د.د.أادارة مخاطر االئتمان338



1995مالكولم جبلز ، مايكل رومراقتصاديات التنمية339

2010محمد عبد الوهاب العزاوي. د.أاالزمات المالية340

2011عبد السالم .كمال رزيق ، أ.دسياسات ادارة االزمة المالية العالمية341

2003بشير الموصليالبورصة كيفية المضاربة واالستثمار342

2006غازي عبد الرزاق النقاش. دالتمويل الدولي العمليات المصرفية الدولية343

2010بربرة انجهام ، ترجمة حاتم حميد االقتصاد والتنمية344

2009جودت جعفر خطاب. داعادة هيكلة المصارف دراسة تطبيقية345

346
التخطيط والتنمية االقتصادية

. د.احمد عارف العساف ، أ. د

محمود حسين الوادي
2011

2007سهير حامداشكالية التنمية في الوطن العربي347

2009طالل عبد الحسن الكسار. دالمحاسبة المتقدمة لالستثمار في االسهم والسندات348

2006فليح حسن خلف. داالسواق المالية النقدية349

2009فريد راغب النجار.دادارة شركات تداول االوراق المالية350

2008صادق راشد الشمريالواقع والتطبيقات العلمية– ادارة المصارف 351

2009رايس حدة. ددور البنك المركزي في اعادة تجديد السيولة في البنوك االسالمية352

2009مؤيد الفضل. دتقييم وادارة المشروعات المتوسطة والكبيرة353

2008حمزة عبد الكريم محمد حماد. دمخاطر االستثمار في المصارف االسالمية354

2009سيد سالم عرفة.دادارة المخاطر االستثمارية355

استراتيجيات وآليات دعم وتنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة 356

والمتوسطة ودورها في التنمية االقتصادية واالجتماعية في أطار المتغيرات العالمية 

والمحلية

2009صالح الدين حسن السيسي

2008عبد الكريم جابر العيساوي. د.أ(مدخل حديث )التمويل الدولي 357

2010محمد علي السرهيدالجوانب القانونية للسرية المصرفية دراسة مقارنة358

2010محمود حسين الوادي.دتنظيم االدارة المالية من اجل ترشيد االنفاق الحكومي ومكافحة الفساد359

2009عمر وصفي عقيلي.دالرقابة–التنظيم - التخطيط / االدارةالمعاصرة 360

2008سامر جلدةالبنوك التجارية والتسويق المصرفي361

2009عالء عبد الرزاق السالمي.داالدارة االلكترونية362

2010رائد محمود أبو طربوشاالحتيال والبورصة العالمية363

2012عبد الحسين زيني.داالرقام القياسية364

2008خالد وهيب الراوي.دادارة المخاطر المالية365

2011عبد الحسين زيني.دالحسابات القومية366

2011عبد الحسين زيني. داحصاء التجارة الداخلية والخارجية367

2011عبد الحسين زيني. دمبادئ االحصاء االقتصادي368

369
حوكمة البنوك واثرها في االداء والمخاطرة

. د.قاسم محسن الربيعي ، أ. د.أ

محمد عبد الحسين راضي
2012

2011ايثار . هاشم الشمري ، د.د.أالفساد االداري والمالي واثاره االقتصادية واالجتماعية370



2007نضال . ضرار العتبي ، د.دادارة المشروعات االنمائية دراسة وتقرير الجدوى371

2011حسين احمد الطراونة. دالرقابة االدارية372

2012دريد كامل ال شبيب. دادارة البنوك المعاصرة373

2011حسين .حسين القاضي ، د. دالمحاسبة المالية المتقدمة374

2010محمد محمود الخطيبواثره على عوائد اسهم الشركات/ االداء المالي 375

376
الخدمات المصرفية االلكترونية

شقيري . وسيم محمد الحداد ، د.د

فوزي موسى
2011

2007سعد غالب ياسين. داالدارة الدولية377

2008محمد سعيد عبد الهادي.دالتحليل المالي االسواق المالية الدولية, االستثمار والتمويل / االدارة المالية 378

2012ناجي جمال. دمبادئ االستثمار في اسواق التمويل379

2012سحر نصرالقطاع المالي العراقي380

1988حسن النجفيالنظام النقدي الدولي وازمة الدول النامية381

2002محمد قاسم القريوتي. داالدارة المقارنة الحديثة382

2006صادق راشد حسين الشمري. داساسيات في الصناعة المصرفية االسالمية انشطتها والتطبيقات المستقبلية383

384
1990طاهر الرجائيالجوانب التحليلية والسياسات الخاصة بالبرمجة المالية دراسة تطبيقية حول مصر

385
2009احمد ابريهي علي.داالزمة المالية الدولية واثرها على قطاع المال في العالم

مدخل في االقتصاد السياسي للعراق الدولة الريعية من المركزية االقتصادية الى 386

ديمقراطية السوق
2010مظهر محمد صالح.د

واالفاق – سياسات االقراض وسبل تطويرها في المصارف العراقية الواقع 387

المستقبلية
2006صادق راشد حسن الشمري. د

2012هاني العزب. ايهاب نظمي ، د. دتدقيق الحسابات االجراءات388

2012مجيد عبد زيد حمدالمحاسبة المالية المتقدمة389

2007عبد الكريم جابر العيساوياالندماج والتملك االقتصادي المصارف انموذجا390

2013مجموعة خبراءدراسات حول االنظمة االقتصادية العالمية391

2006برايان كويل. دالسندات الحكومية392

393
2013احمد شعبان.دالسياسات النقدية والمصرفية للبنك المركزي في اطار النظام المصرفي االسالمي

394
نظم المعلومات المحاسبية

محمد عبد .رأفت سالمة ، د.د

الحسين ال فرج الطائي
2012

395
مناهج واساليب الرقابة والتدقيق البيئي بين النظرية والتطبيق

صالح . سالم محمد عبود ، د. د

نوري خلف
2011

2013فاطمة الزهراء خبازيالنظام النقدي الدولي396

2010عبد الحميد الشواربي محمد .دادارة مخاطر التعثر المصرفي397

2008ترجمة وردية / فردريك كلون مدخل الى االقتصاد الجزئي398

2010المستشار ابراهيم سيد احمدمكافحة غسيل االموال399



2011عبد علي عوض. ددراسات في التحليل االقتصادي400

2011عدنان حسين يونس. د.أعربية– التمويل الخارجي وسياسات االصالح االقتصادي تجارب 401

402
2011معادي اسعد صوالحة. دبطاقات االئتمان النظام القانوني واليات الحماية الجنائية واالمنية دراسة مقارنة

2011مدحت القريشي. دتطور الفكر االقتصادي403

404
2013صادق راشد الشمري.داستراتيجية ادارة المخاطر المصرفية واثرها في االداء المالي للمصارف التجارية

2012عباس كاظم جياد الفياضالخصخصة وتأثيرها على االقتصاد العراقي405

406
2011سمير فخري نعمة. دالعالقة التبادلية بين سعر الصرف وسعر الفائدة وانعكاسها على ميزان المدفوعات

تداعياتها – اسبابها –االزمة المالية االقتصادية العالمية وحوكمةالشركات جذورها 407

افاقها–
2013مصطفى يوسف كافي. د

2011سالم محمد عبود. دظاهرة الفساد االداري والمالي مدخل استراتيجي للمكافحة408

ركائز منع التحريف والتالعب في القوائم المالية المنشورة الصادرة عن الشركات 409

المساهمة العامة االردنية
2012محمد جمال النزلي

2008برايان كويلالحماية من مخاطر العملة410

2013سالم محمد عبود.دمع االشارة الى العراق– االثار – ظاهرة غسيل االموال المشكلة 411

2001ريتشارد , جيمس جوارتني االقتصاد الجزئي االختيار الخاص والعام412

2011المستشار صالح حسنالبنوك ومخاطر االسواق المالية العالمية413

2012احمد يوسف.د, احمد محمود تسويق الخدمات المصرفية414

2006صالح السعد. دالتحقيق في غسل االموال وتمويل االرهاب415

2011سالم محمد عبود. دمحاسبة التكاليف في النشاط المصرفي416

2012خليل عواد ابو حشيشن. دمحاسبة التكاليف تخطيط ورقابة417

2006برايان كويلتحديد مخاطر االئتمان418

419
2011عبد الهادي على النجار.دالسياسة المالية في الفكر االقتصادي المعاصر والفكر االسالمي

2009خالد وهيب الراوي. د.أالعمليات المصرفية الخارجية420

2013غسان فالح المطارنة.دالمدخل الى تدقيق الحسابات المعاصر421

2002اتحاد مصارف العربيةالمصارف العربية والنجاح في عالم متغير422

2009نصر حمود مزنان فهد اثر السياسات االقتصادية في أداءالمصارف التجارية423

424
المحاسبة في شركات االموال

عبد . كمال الدين سمير كامل ، د.د

هللا عبد العظيم
2011

2003عبده ناجي. دتسويق الخدمات المصرفية االسس والتطبيق العملي في البنوك425

2002اتحاد المصارف العربيةتحرير تجارة الخدمات في الوطن العربي426

2004عماد صالح سالم. دالبنوك العربية والكفاءة االستثمارية427

2003احمد سفر. دالحوالة في نظام المدفوعات العالمي وعالقتها بتبييض االموال428

429
المدخل الى مصارف االنترنت

جورج نهاد ابو جريش ، خشان 

يوسف رشوان

2007عادل رزق.أمبادئ وأسس ادارة التحديات في عصر العولمة430



2002اتحاد المصارف العربيةالمصارف العربية والعودة الى المستقبل431

2011ديوان الرقابة الماليةالنظام المحاسبي الموحد432

2011سالم محمد عبود.دمدخل استراتيجي للمكافحة– ظاهرة الفساد االداري والمالي 433

2011سالم محمد عبود.داالتجاهات الحديثة في اصول البحث العلمي434

435
مدخل الى حماية المستهلك

منى تركي .سالم محمد عبود ، د.د

الموسوي
2009

2011سالم محمد عبود. دمحاسبة التكاليف في النشاط المصرفي436

2011سالم محمد عبود.داالزمة المالية العالمية ومستقبل اقتصاديات الحياة437

2009سالم محمد عبود.دتطبيقات حديثة في المحاسبة االدارية438

نظام أم اسلوب دراسة موضوعية لتجارب عالمية وعربية مع االشارة . الخصخصة439

للعراق
2010سالم محمد عبود. د

440
2013سالم محمد عبود.داالثار مع االشارة الى العراق– ظاهرة غسيل االموال المشكلة 

2012صادق راشد الشمري. دالصناعة المصرفية االسالمية الواقع والتطبيقات العملية441

2012سحر نصرالقطاع المالي العراقي442

2009بدر غيالن وهمالسوق النقدية المالية في العراق443

2007احمد ابو دية مع مجموعةالمساءلة والمحاسبة444

2009عمر هشام محمد. دمدخل في مدارس الفكر االقتصادي445

2008عبد الكريم جابر العيساوي. د(مدخل حديث  )التمويل الدولي 446

2011صالح ياسر حسن. داالقتصاد السياسي لالزمات االقتصادية في النسق الرأسمالي العالمي447

2008هجير عدنان زكي أمين. د.أاالقتصاد الدولي448

1983سابا وشركاهماالصول المحاسبية الدولية ادلة المراجعة الدولية449

2007أشفق خلفانمقدمة في مبدأ الديون المقيتة450

1989عصام مرعي. دأدلة التدقيق الدولية451

2013محمد عاشور الرياحياثر تبييض االموال على احكام السرية المصرفية452

2013ناظم محمد نوري الشمري. دالنقود والمصارف والنظرية النقدية453

2010اميرة فتحي عوض محمد. دعقود االستثمار المصرفية454

2011عبد الهادي علي النجار. دالسياسة المالية في الفكر االقتصادي المعاصر والفكر االسالمي455

2009بسام الحجار. داالقتصاد النقدي والمصرفي456

2009جودت جعفر خطاب. داعادة هيكلة المصارف457

2012عدنان تايه النعيمي. دادارة العمالت االجنبية458

459
2011نذير عدنان عبد الرحمن الصالحيمفهومها وحكمها وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه االسالمي: القروض المتبادلة 

2013امين حيدرسياسة الصرف كأداة لتسوية االختالل في ميزان المدفوعات460

2009محمد احمد عبد النبي. دالرقابة المصرفية461

2010سوزي عدلي ناشر. دمقدمة في االقتصاد النقدي والمصرفي462



2010احمد صالح عطيه. دمحاسبة االستثمار والتمويل في المنشأت المالية463

2010محمد محمود المكاوي(المنهج العلمي التخاذ القرار)التمويل المصرفي التقليدي االسالمي 464

465

(كيف تحقق المعادلة التي تضمن نجاحك في البورصة)ادارة النقود 

بير نهارد يولنجان 

حسام .ترجمة د/وهاينزايمياخر

الشيمي

2011

2010خالد امين عبد هللا.د(الناحية النظرية والعملية)علم تدقيق الحسابات 466

2012دريد كامل ال شبيب.دأدارة البنوك المعاصرة467

رؤية محل اصالح الشركات المملوكة )االتجاهات الحديثة في اعادة هيكلة الشركات 468

للدولة
2012احمد علي خضر.د

2012علي كنعان.دالنقود والصيرفة والسياسة النقدية469

2012زياد جالل الدماغ.دالصكوك االسالمية ودورها في التنمية االقتصادية470

2008محمد احمد عطا عمارة. دالنقود واثارها في تقييم الحقوق والواجبات دراسة مقارنة471

2012طارق عبد العال حماد.د(قياس وضبط السيولة )ادارة السيولة في الشركات والمصارف 472

2012لياقت احمد(المصرفيون الذين سببوا في افالس العالم )سادة المال473

474
التمويل االسالمي واالقتصاديات المعاصرة

مركز االمارات للدراسات 

والبحوث االستراتيجية
2013

475
2010د عبد المطلب عبد الحميد.ا االثار والعالج– االسباب . االبعاد/ الديون المصرفية المتعثرة 

2012يوسف حسن يوسف. دالبنوك االلكترونية476

2013يسرا . د/ زكريا الدوري  . دالبنوك المركزية والسياسات النقدية477

2011حسني عبد العزيز مبرادات. دالصيغ االسالمية لالستثمارات في رأس مال العالم478

2011صالح حسنتحليل وادارة  وحوكمة المخاطر المصرفية االلكترونية479

480
2011فهد يوسف الكساسبة. د(دراسة تحليلة مقارنة ) (االفالس االحتيالي اواالفالس التقصيري  )جرائم االفالس 

481
2010طارق عبد العال حماد. داستخدامها في ادارة المخاطر المحاسبية )انواعها - مفاهيمها - المشتقات المالية 

2011عبد الكريم الردايدة. د(المصارف االسالمية) (دراسة تطبيقية ميدانية  )جرائم بطاقات االئتمان 482

2012غسان السيالني- د(نتائج -تطلعات -مقارنات )نظام مالي عادل ومستقر 483

2014منير ابراهيم هندي. دعقود المبادلة-الجزءالرابع -ادارة المخاطر484

2013الهام وحيد دحامفاعلية اداء السوق المالي والقطاع المصرفي في النمو االقتصادي485

486
(االطار النظري واالجراءات العملية )نظام الرقابة الداخلية 

المحاسب القانوني علي عصام 

محمد علي الياور
2013

مدخل في ادارة خيار التنويع على اساس  )الهندسة المالية لالعمال االستراتيجية 487

(القيمة المضافة 

. د/ سعد علي حمودي العنزي . د

مصطفى منير اسماعيل
2014

دراسة تحليلة لالثار  )سياسة الصرف االجنبي وعالقتها بالسياسة النقدية 488

(االقتصادية لسياسة الصرف االجنبي
2010لحلو موسى بو خاري

2010رائد محمود أبو طربوشاالحتيال والبورصة العالمية489

2013لحلو بوخاري. أ/وليد الغايب.أاقتصاديات البنوك والتقنيات البنكية490

2012ناهض عبد الرزاق القيسي. دتاريخ النقود وتطورها491

2009منير ابراهيم هندي.د(مدخل حوكمة الشركات)الفكر الحديث في التحليل المالي وتقييم االداء 492

2011منير ابراهيم هندي. دعقود الخيارات(الجزء الثالث  )ادارة المخاطر493



2010د خالد وهيب الراوي.أالعمليات المصرفية الخارجية494

تقييم اداء البنوك والمخاطر المصرفية  )الرقابة عـلى أعـمـال البنوك ومنظمات االعــمــال495

(االلكترونية

المستشار صالح الدين حسن 

السيسي
2011

2011خالد وهيب الراوي. دادارة المخاطر المالية496

2008حمزة محمود الزبيدي.د.أادارة االئتمان المصرفي والتحليل االئتماني497

الرقابة المالية في االقطار العربية بحوث ومناقشات الندوة التي اقامتها المنظمة 498
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