ت

الكتب العربية
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان

 1تاريخ حضارة وادي الرافدين  /الجزء االول
 2تاريخ حضارة وادي الرافدين  /الجزء الثاني
 3أساسيات الصناعة المصرفية االسالمية أنشطتها والتطلعات المستقبلية

سنة
المؤلـــــف
النشر
2008
د .أحمد سوسة
2008
د .أحمد سوسة
صادق راشد حسين الشمري 2006

 4مبادئ التسويق الحديث
 5سياسات االقراض وسبل تطويرها في المصارف العراقية

2001
محمد قاسم القريوتي
صادق راشد حسين الشمري 2006
د  .سالم محمد عبود
إتحاد المصارف العربية
إتحاد المصارف العربية
أ .د محمد طاقة
أ .د يحيى غني النجار

2007
1992
1992
2006
2005

جيمس كوارنتي  /ترجمة
عباس ابو التمن
د  .عمرو هشام محمد

2006
2008

د  .سالم محمد عبود

2008

إتحاد المصارف العربية

2007

إتحاد المصارف العربية

2005

د .نبيل حشاد

2006

 17دلليلك الى اتفاق بازل الثاني :المضمون على قرص  CDالجزء االول

اتحاد المصارف العربية

2004

 18دلليك الى ادارة المخاطر المصرفية على قرص  CDالجزء الثاني

اتحاد المصارف العربية

2005

أ .معتز عبد القادر عساف
أ .معتز عبد القادر عساف
أ .معتز عبد القادر عساف
أ.معتز عبد القادر عساف

2008
2008
2008
2008

 23التميز في ادارة الوقت واالجتماعات  -الجزء الثالث

أ.معتز عبد القادر عساف

2008

 24التميز في التخطيط االستراتيجي باستخدام بطاقة االداء المتوازن

أ.معتز عبد القادر عساف

2008

 25التميز في تدريب المدربين  -الجزء السادس

أ.معتز عبد القادر عساف

2008

 26ممارسة و ادارة السلطة في منظمات االعمال

صالح حسن علي

2003

 27مصارف االفشور في البحرين ( نظرة شخصية بخصوص نشأتها مزاياها
وصعوبات االقراض في اعمالها )
 28تقدير وتحليل دوال االنتاج اسلوب قياسي لبناء النماذج

صالح حسن علي

2004

اموري هادي كاظم

2009

د .نبيل حشاد

2005

د .رشدي صالح عبد الفتاح
صالح
د .وحيد محمود رمو

2006

6
7
8
9
10

أدارة التكاليف في النشاط المصرفي الجزء االول ،محاسبة التكاليف
المصارف المتعثرة ووسائل المعالجة
المخالفات المصرفية
مأزق العولمة
النظرية االقتصادية والبلدان النامية

 11االقتصاد  :العلم القائم على الفطرة السليمة
 12مدخل اقتصادي في دراسات الجدوى وتقييم المشاريع
 13إدارة الكلفة في النشاط المصرفي الجزء الثاني ،المحاسبة االدارية
 14دليلك الى الرقابة الداخلية والخارجية في المصارف  /الجزء الخامس مع قرص
 CDباللغة االنكليزية
 15دليلك الى التطبيق العملي لبازل  2في المصارف الجزء الثالث مع قرص CD
باللغة االنكليزية
 16دلليك الى التطبيق االئتماني الخارجي والتصنيف االئتماني الداخلي الجزء الرابع

19
20
21
22

التميز في ادارة الموارد البشرية موسوعة التميز االداري  -الجزء السابع
التميز في تنمية المهارات االبداعية  -الجزء الخامس
التميز في التعامل مع العمالء  -الجزء الرابع
التميز في ادارة النزاع  -الجزء الثاني

 29دليلك الى إدارة المخاطر المصرفية موسوعة بازل 2الجزءالثاني
 30التمويل المصرفي لمشروعات البنية التحتية بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية
B.O.T
 31أستخدام برنامج  excelفي العلوم المالية واالدارية
 32دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات االستثمارية

د .شقيري نوري ,
د .أسامة عربي

2006
2008

33
34
35
36
37

محاسبة التكاليف الجزء االول
محاسبة التكاليف الجزء الثاني
مبادئ االدارة  /النظريات والعمليات والوظائف
المدخل لبحوث العمليات
مباديء االقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيق

مفيد القيصر
مفيد القيصر
د .محمد قاسم القريوتي
د .عبد الرسول عبد الرزاق
د .خالد واصف الوزير

1979
=
2009
2006
2007

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

بحوث التسويق االسس والمراحل والتطبيقات
االتجاهات المعاصرة في ادارة البنوك
ادارة البنوك مدخل كمي وستراتيجي معاصر
االدارة االستراتيجية مفاهيمها ومداخلها عملياتها المعاصرة
التجارة الدولية نظريات وسياسات
التحليل المالي مدخل صناعة القرارات
بحوث العمليات مدخل عملي التخاذ القرارات
المبادئ واصول االدارة واالعمال
مدخل الى االقتصاد الكلي
االدارة واالعمال
التامين وادارة الخطر النظرية والتطبيق
اقتصاديات النقود والبنوك الجزء االول االساسيات
سلسلة  250سؤال وجواب االحصاء لالقتصاد واالدارة
العمليات المصرفية االسالمية الطرق المحاسبية الحديثة
االقتصاد الرياضي مدخل كمي تحليلي
الصيرفة االلكترونية االدوات والتطبيقات ومعيقات التوسع
نظم المعلومات المحاسبية
االستثمار في بورصة االوراق المالية االسس النظرية والعملية
االقتصاد االسالمي المال -الربا  -الزكاة
مبادئ االقتصاد التحليل الجزئي
مفاهيم ونظم اقتصادية التحليل االقتصادي الكلي والجزئي

د .محمد عبيدات
د .زياد رمضان
د .فالح حسن
د .فالح حسن
د .طالب محمد عوض
د .منير شاكر محمد
د .منعم زمزير الموسوي
د .فريد فهمي زياد
د .طالب محمد عوض
د .صالح مهدي محسن
العامريعريقات
د .حربي محمد
د.غالب عوض الرفاعي
بلعزي
د،.د.عبد
الدين
الحفيظنجم
عدنان كريم
د .خالد امين عبد هللا ،
سعيفان
الدين
سعيدنجم
حسينكريم
دد..عدنان
د .ناظم محمد نوري
عبد الفتاح
محمد  ،د.
الشمري
حنفاوي
يوسف
د.
د .فيصل محمود الشواوره
د .طاهر حيدر حردان
د .حربي محمد عريقات
د .اسماعيل عبد الرحمن ،
د .حربي عريقات
د .محمد مطر
د.خالد واصف الوزني ،
د.أحمد حسين الرفاعي
د .فتحي خليل حمدان
د .زياد رمضان
د.عبد المعطي رضا ارشيد
د .هيل عجمي جميل الجنابي

2008
2006
2008
2006
1995
2008
2009
2004
2004
2008
2008
2002
2000
2008
2003
2008
2001
2008
1999
2005
2004

 59االتجاهات الحديثة في التحليل المالي واالئتماني
 60مبادئ االقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيق
61
62
63
64

مقدمة في بحوث العمليات
مبادئ االحصاء الوصفي والتطبيق الحيوي
إدارة االئتمان
النقود والمصارف والنظرية النقدية

2006
2008
2004
2001
1999
2009

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

مبادئ االقتصاد السياسي
التنمية االقتصادية نظريات وسياسات وموضوعات
محاسبة التكاليف
مبادئ المحاسبة
مقدمة في التحليل االقتصادي الكلي
استراتيجيات التسويق المفاهيم -االسس  -الوظائف
ادارة االنتاج والعمليات Production and operations
management
تحليل اسس االقتصاديات المالية
المالية العامة
مبادئ االستثمار المالي والحقيقي
االساليب االحصائية في العلوم االدارية تطبيقات باستخدام " "spss
المحاسبة الضريبية
ادارة العمليات المصرفية المحلية والدولية
طرق القياس االقتصادي

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

ادارة المحافظ االستثمارية
التحليل االحصائي االساسي بااستخدام " " spss
االحصاء التطبيقي Applied statistics
اساسيات االدارة االستراتيجية
النظم المحاسبية المتخصصة وتطبيقاتها العملية
المحاسبة االدارية
اصول التسويق مدخل تحليلي
االصالح االداري بين النظرية والتطبيق
مبادئ المحاسبة المالية مشاكل االعتراف  -والقياس
التسويق المصرفي بين النظرية والتطبيق
االدارة المالية أطر نظرية وحاالت عملية
مبادئ المحاسبة المالية الدورة المحاسبية  /الجزء األول
مبادئ المحاسبة المالية الدورة المحاسبية  -ومشاكل االعتراف والقياس
الثاني
واالفصاح /
الدول العربية االداء والتحديات
الجزء في
المصرفي
القطاع
تصورات حول واقع ومستقبل االقتصاد العراقي
الصناعات المتعثرة في الوطن العربي
مأزق التنمية بين السياسات االقتصادية والعوامل الخارجية
موسوعة معايير المحاسبة  /الجزء االول  -عرض القوائم المالية
موسوعة معايير المحاسبة الجزء الثاني  -االفصاحات

2002
د .عبد هللا الطاهر
2007
د .مدحت القريشي
2008
د .محمد أبو نصار
2009
د .محمودالخاليلة
2004
د .مجيد علي حسين
2008
د.أحمد محمد فهمي
البرزنجي
2006
محسن ،
د .عبد الكريم
الرزاقالنجار
عبد مجيد
صباح
د .د .
النقاش 2003
غازي
2007
د .زياد رمضان
د .صالح الدين حسين الهيتي 2004
2008
د .عادل محمد القطاونة
2006
د .خالد امين عبد هللا
2002
د .اموري هادي كاظم
الحسناوي
د .محمد مطر  ،د .فايز تيم 2005
2008
د .محفوظ جودة
د .محمد عبد العال النعيمي 2008
2005
د .مؤيد سعيد السالم
2003
د .محمد مطر
2008
د .محمد أبو نصار
2001
د .ناجي معال
2001
د .محمد قاسم القريوتي
2007
د .محمد مطر
2008
د .صباح محمد أبو تايه
2007
د .عبد الستار الصباح
2007
د .محمد مطر
2007
د .محمد مطر
2001
تحرير د .رياض دهال
2004
تحرير د .أحمد الكواز
2006
تحرير د .أحمد الكواز
2007
د .أحمد الكواز
2006
د .طارق عبد العال حماد
2006
د .طارق عبد العال حماد

97
98
99
100
101
102
103

موسوعة معايير المحاسبة الجزء الثالث  -االدوات المالية
موسوعة معايير المحاسبة الجزء الرابع  -قياس بنود الميزانية وقائمة الدخل
موسوعة معايير المحاسبة الجزء الخامس -قياس بنود الميزانية وقائمة الدخل
دليل أستخدام معاييرالمحاسبة الجزء االول  -المعايير من 30 -1
دليل أستخدام معاييرالمحاسبة الجزء الثاني المعايير من 41 - 31
دليل تطبيق معايير المحاسبة الدولية والمعايير العربية المتوافقة معها  -الجزء
دليل تطبيق معايير المحاسبة الدولية والمعايير العربية المتوافقة معها  -الجزء
الثاني
بحوث العمليات
التعاون المصرفي العربي التوسع والتكامل
العمل المصرفي االلكتروني في البلدان العربية
التأمينات العينية الرهن العقاري والبيع بالوفاء التامين العقاري -حقوق االمتياز

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

االتجاهات الحديثة في االستثمار العالمي واالستثمار العربي
جرائم غسل االموال وتمويل االرهاب في التشريعات العربية
انظمة الدفع االلكترونية
الدمج والتملك المصرفي في البلدان العربية
المصارف واالسواق المالية التقليدية واالسالمية في البلدان العربية
االزمة المالية العالمية  2008االنعكاسات على االقتصاد العالمي واالقتصاد العربي
خريطة طريق تطبيق بازل  II -في المصارف العربية
االستثمار والتمويل والرهن العقاري
ادارة االمداد والتوزيع
تطوير المنظمات الدليل العملي العادة الهيكلية والتميز االداري وادارة التغيير

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

التمويل المعاصر
والء المستهلك كيفية تحقيقه والحفاظ عليه
كيف تنجح في عملك ومسارك الوظيفي
العمالة االجنبية في الوطن العربي
معايير المحاسبة في التنظيمات غير الهادفة للربح
عالقة المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية وتقارير المراجعة بكفاءة سوق
المالية
االوراق
المالي ودراسات الجدوى
االداء
تقيم
التسويق المتقدم  -ادارة العالقات مع العمالء CRM
كيف تكون حازما
محاسبة شركات االشخاص
كيف تبحث وتحصل على افضل وظيفة

104
105
106
107

د .طارق عبد العال حماد
د .طارق عبد العال حماد
د .طارق عبد العال حماد
د .طارق عبد العال حماد
د .طارق عبد العال حماد
د .طارق عبد العال حماد
د .طارق عبد العال حماد

2006
2006
2006
2009
2009
2008
2008

عبد ذياب جزاع
أحمد سفر
أحمد سفر
أحمد سفر

1986
2008
2006
2003

د .نبيل حشاد
أحمد سفر
أحمد سفر
أحمد سفر
أحمد سفر
د .نبيل حشاد
د.عماد امين شهاب
د .فريد راغب النجار
د .محمد حسان
د .احمد ماهر

2008
2006
2008
2008
2006
2008
2008
2009
2009
2009

2009
د .فريد راغب النجار
2009
د .عالء عباس علي
2005
د .أحمد ماهر
2008
د .فريد راغب النجار
2009
د .طارق عبد العال حماد
د .امين السيد احمد لطفي 2009
2009
د .عبد الغفار حنفي
د .محمدعبد العظيم ابو النجا 2008
2006
د .احمد ماهر
2008
د .ثناء علي القباني
2005
د .احمد ماهر

 129تقليل العمالة
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د .احمد ماهر
د .فريد راغب النجار

2000
2009

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

اتخاذ القرار بين العلم واالبتكار
حوكمة الشركات واالزمة المالية العالمية
اساسيات التمويل واالدارة المالية
دليل المدير في الخصخصة
المشتقات والهندسة المالية
بحوث العمليات في االدارة
التسويق في االلفية الثالثة
المستقبل الوظيفي دليل المنظمات واالفراد في تخطيط وتطوير المستقبل الوظيفي
إدارة المشتريات والمخازن
المقابالت الشخصية
كيف تدير رئيسك دليلك العملي إلي كيف تفهم وتتنبأ وتتحكم في رئيسك
إدارة الذات
إدارة التغيير االستراتيجي العربي
االدارة المبادئ والمهارات
االزمات والكوارث
معايير أخالقيات المحاسبين المهنيين
حوكمة الشركات ودورأعضاء مجالس االدارة والمديريين التنفيذيين
كيف ترفع مهاراتك االدارية في االتصال
إدارة الجودة الشاملة واالنتاجية والتخطيط التكنولوجي للتمييز والريادة والتفوق
مراجعة نظم تشغيل البيانات إلكترونيا ً
السلوك التنظيمي مدخل نفسي سلوكي لتطوير القدرات
المرحلة االدارية نحو تفعيل لتسوية المنازعات الضريبية

2007
د .احمد ماهر
2008
د .طارق عبد العال حماد
2008
د .عاطف جابر طه
2003
د .احمد ماهر
2009
د .فريد راغب النجار
2009
د .فريد راغب النجار
د .نادية ابو الوفا العارف 2008
2009
د .أحمد ماهر
2008
د .عاطف جابر طه
2006
د .أحمد ماهر
2006
د .أحمد ماهر
2008
د .أحمد ماهر
2009
د .فريد راغب النجار
2008
د .أحمد ماهر
2009
د .فريد راغب النجار
د .أمين السيد أحمد لطفي 2008
د .محمد مصطفى سلمان 2008
2008
د .أحمد ماهر
2007
د .فريد راغب النجار
2008
د .ثناء علي القباني
2009
د.عاطف جابر طه عبد
الرحيم
العزيز النجار 2008
د .إبراهيم عبد

153
154
155
156

إدارة االزمات
كيفية التعامل مع وإدارة ضغوط العمل
فلسفة المراجعة
مقدمة في االعمال

د .أحمد ماهر
د .أحمد ماهر
د .أمين السيد أحمد لطفي
د .محمد أحمد محمد حسان

2006
2004
2008
2009

157
158
159
160
161

د .أحمد ماهر
إعداد وكتابة التقارير
د .فريد راغب النجار
إدارة شركات تداول االوراق المالية
قواعد أخالقيات وسلوكيات مهنة المحاسبة والمراجعة في مواجهة االزمات المالية د .عبد الوهاب نصرعلي
د  .فريد راغب النجار
مهارات وفنون السلوك التنظيمي االستراتيجي
د .مصطفى محمود أبو بكر
إدارة التسويق في المنشأت المعاصرة

2004
2009
2009
2008
2005

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

2009
د  .محمد محمد أبراهيم
التهيئة الوظيفية وأليات التمييز الوظيفي المدخل لتحقيق الريادة الوظيفية للعاملين
الجدد
2009
د .فريد راغب النجار
والقدامىوالمؤسسات المالية محاور التمويل االستراتيجي
أسواق المال
د .أمين السيد أحمد لطفي 2008
مراجعة المعلومات المحاسبية ومسؤوليات التقرير
2007
د .أيمن على عمر
قراءات في سلوك المستهلك
2009
د .أحمد ماهر
مهارات التفاوض
2008
د .أحمد صالح عطية
أصول المراجعة الحكومية وتطبيقاتها بالمنطقة العربية
2009
د .أحمد ماهر
التخطيط االستراتيجي
2009
د .محمد أحمد حسان
نظم المعلومات االدارية
2008
د.السيد عبد المقصود
بحوث العمليات في المحاسبة مدخل للتخطيط والرقابة وأتخاذ القرارات
د .امين السيد احمد لطفي 2009
رأي المراجع المهني تجاه مشاكل المحاسبة عن تحديد الربح وتوزيعه
2009
د .فريد راغب النجار
تكنولوجيا االتصاالت والعالقات والمفاوضات الفعالة
2010
د .أرشد فؤاد التميمي
االسواق المالية اطار في التنظيم وتقييم االدوات
2009
د .محمد محمد ابراهيم
ادارةالجودة من المنظور االداري مدخل اداري متكامل
2009
د .ثابت عبد الرحمن
االدارة االستراتيجية للشراء واالمداد
د .امين السيد احمد لطفي 2009
دراسات تطبيقية في المراجعة
د .ابراهيم عبد العزيز النجار 2009
االزمة المالية واصالح النظام المالي العالمي
2009
د .ناصر نور الدين عبد
نظم قياس تكلفة االنتاج والخدمات في بيئة االعمال المعاصرة
اللطيف
2006
ماهر
د.أحمد
التخطيط التنفيذي في خدمة االهداف االستراتيجية
2002
أحمدعبد العزيز االلفي
االدوات واالعراف المصرفية في التجارة الدولية
2007
أحمد عبد العزيز االلفي
القواعد واالعراف الموحدة لالعتمادات المستندية نشرة رقم  600الترجمة
االئتمان لقواعد
العربية
2009
أحمد عبد العزيز االلفي
 UCPاالئتماني
600والتحليل
المصرفي
2009
أحمد عبد العزيز االلفي
السياسة النقدية وقانون البنوك الموحد
2009
صادق راشد الشمري
اساسيات االستثمار في المصارف االسالمية
2009
د .أحمد ابريهي علي
االزمة المالية الدولية واثرها على قطاع المال في العالم دورات االئتمان وتغيير
العملياتواالسواق
المؤسسات
2009
د .وائل الدببسي
المالية القطاع المصرفي الواقع واآلثار القانونية
االلكترونية في
دليل
2009
باسم محمود نور الدين
االعتمادات المستندية  /النظرية والتطبيق
2008
ترجمة احمد االلفي
بازل  Iوالترجمة العربية الكاملة بازل II
2010
المحامية لبنى عمر
مسؤولية المصارف في االعتماد المالي
1992
مستعاويالعربية
اتحاد المصارف
المخالفات المصرفية
1997
اتحاد المصارف العربية
الصناعة المصرفية العربية في عالم المعلوماتية واالتصاالت الحديثة

 192الموجز في تطور النقود والمصارف في العراق منذ االلف الثالث قبل الميالد حتى
االقتصادالميالد
الثالث بعد
 193االلف
السياسي للعراق الدولة الريعية من المركزية االقتصادية الى
مدخل في
ديمقراطية السوق
االستثمارية العربية مناخات وفرص االستثمار في البلدان العربية
 194الخارطة

د .فالح حسن ثويني
د .مظهر محمد صالح قاسم
االتحاد العام لغرف التجارة
العربية
االتحاد العام لغرف التجارة
العربية
الشاعر
د .سمير
اتحاد المصارف العربية

198
199
200

ريتشارد موسجريف
بالل كاظم الجوادي
االتحاد الدولي للمصرفيين
العرب
د .محمود حسين الوادي ،د.
العساف
عارف
احمد
رضا
حمدي
هاشم
د.
د .سيد سالم عرفة
نداء محمد الصوص
د .محمود حسين ،
د .علي عباس
د .محمود حسين الوادي
ثناء علي القباني
د .حسين محمد سمحان
د .محمد عبد حسين الطائي

2009
2011
2011
2011
2010
2009
2009
2011
2009
2010

د .سلمان زيدان
د .سلمان زيدان
د .عالء فرحان طالب ،
المشهداني
شيحان حسين
أيماند .رحيم
د .محمود جاسم الصميدعي
حسين عثمان
محمود ردينة
د، .د .
الوادي  ،د
سمحان د.
محمدسمحان ،
حسينمحمد
د. .حسين
يونس
حمود
أسماعيلكاظم
د .خضير
نادر أحمد أبو شيخة
د .حسام علي داود
د .عبد أحمد أبو بكر

2010
2010
2011
2010
2010
2010
2011
2010
2011
2010
2011

195
196
197

التقرير االقتصادي العربي عامي  2009-2008وآفاقه المستقبلية
المصارف االسالمية من الفكرة الى االجتهاد
دليلك الى التعديالت على بازل  2-لمواجهة االزمة المالية العالمية (موسوعة
بازل  2الجزء السادس)
المالية العامة في النظرية والتطبيق
ادارة المخاطر في المصارف االسالمية
دليل المصرفيين العرب 2011-2010

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

االقتصاد الجزئي
االصالح االداري
دراسة جدوى المشروعات
التجارة الخارجية
ادارة الجودة الشاملة في الخدمات المصرفية
اساسيات علم االدارة
االقتصاد الكلي
نظم المعلومات والتشغيل االلكتروني
محاسبة المصارف االسالمية
التجارة االلكترونية المستقبل الواعد لالجيال القادمة

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

ادارة الجودة الشاملة الفلسفة ومداخل العمل الجزء االول
ادارة الجودة الشاملة الفلسفة ومداخل العمل الجزء الثاني
الحوكمة المؤسسية واالداء المالي االستراتيجي للمصارف
النقد والسياسة النقدية في إطار الفكرين االسالمي والغربي
تسويق الخدمات
دراسات الجدوى االقتصادية والمالية
اقتصاديات النقود والمصارف
إدارة الموارد البشرية
أصول التفاوض
مبادئ االقتصاد الكلي
إدارة أخطار شركات التأمين

2010
2010
2010
2010
2009
2010
1992
2010
2011

222
223
224
225
226
227
228
229
230

المالية الدولية
نقود وبنوك
التخطيط االداري
المحاسبة المتوسطة
المشتقات المالية
القياس االقتصادي النظرية والتحليل
االساليب الكمية في أتخاذ القرارات االدارية (بحوث العمليات )
الضرائب ومحاسبتها
الرضا والوالء الوظيفي قيم وأخالقيات االعمال

 231البنوك االسالمية أحكامها ومبادئها وتطبيقاتها المصرفية
 232نظرية المنظمة
 233محاسبة عقود التأمين
 234النقود والبنوك
235
236
237
238
239

البنوك االسالمية
الجودة في المنظمات الحديثة
األقتصاد االداري
إدارة الخصخصة بين النظرية والتطبيق
سعرالصرف وإدارته في ظل الصدمات االقتصادية (نظرية وتطبيقات)

240
241
242
243
244

تسويق الخدمات
االدارة المالية الدولية والتعامل بالعمالت االجنبية
تقويم االداء في الوحدات االقتصادية بأستخدام النسب العالمية
المزيج التسويقي المصرفي وأثره في الصورة المدركة للزبائن
إدارة المصارف االسالمية ( مدخل حديث )

245
246
247
248

تنظيم االدارة المالية من أجل ترشيد االنفاق الحكومي ومكافحة الفساد
السياسات النقدية والمالية وأداء سوق االوراق المالية
تسويق الخدمات وتطبيقاته
علم أقتصاد التنمية

 249دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات
 250تنمية المهارات االشرافية والقيادية

د .دريد كامل آل شبيب
د .منير أسماعيل أبو شاور
المهدي
عبد الطاهر
امجدفرج
 ،دد. .عالء
د .عبد الناصر أبراهيم نور
نظمي
جاسمايهاب
د ،.د .
ابراهيمد
الربيعي ،
محسن
الفتالوي
ميثاق
هاشمكاظم ،
عالوي
د. .كامل
الزبيدي
لطيفعرفان
حسنمحمد
د  .أكرم
د .عزمي أحمد يوسف
د .محمد أحمد سليمان  ،د.
سوسن عبد الفتاح
د .محمد محمود العجلوني 2008
2010
د .عبد الرزاق سالم
2010
د .أحمد حلمي جمعة

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2004
2010
2011

رشاد العصار  ،رياض
الحلبي
د .فؤاد الفسفوس
مأمون الدرادكة  ،طارق
الشبليالوادي  ،د
د .محمود حسين
اسماعيل
يونس
عبد الرحيم
اسماعيلمحمد
.د .زاهر
د .عبد الحسين جليل  ،عبد
الحسن الغالبي
د .علي توفيق الحاج أحمد ،
محمود
عبدحسين
سمير
يوسف
الرحمن
توفيق
د .مجيد جعفر الكرخي
د .عالء فرحان طالب ،
حمودي
العطار ،د
عريقات
فؤاديمحمد
د .حربي
 .سعيد جمعة عقل
د .محمود حسين الوادي
د .عباس كاظم الدعمي
د .زكي خليل المساعد
د .محمد صالح تركي
القريشي
د .محمد محمود العجلوني ،
د  .سعيد سامي الحالق
د .بشير العالق

2010
2010
2011
2010
2011
2011
2011
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2009

 251إدارة االئتمان منظور شمولي
 252محاسبة التكاليف الصناعية
 253محاسبة النفط في ظل العقود السائدة
 254المنظمة الدولية للتوحيد القياسي اإليزو 9000 : 2000
 255النقود والبنوك والمصارف المركزية
 256التحليل االئتماني ودوره في ترشيد عمليات االقراض والتوسع النقدي في البنوك
 257إدارة الجودة الشاملة مدخل استراتيجي تطبيقي
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274

التشابك االقتصادي بين النظرية والتطبيق
مبادئ االقتصاد الزراعي
بحوث العمليات مع تطبيقات بأستخدام الحاسوب
مبادئ التفاوض
االقتصاد الدولي نظريات وسياسات
التخطيط االقتصادي
إدارة مخاطر المحافظ االئتمانية
إدارة الجودة وخدمة العمالء
أساليب التحليل الكمي مدخل لدراسة التسويق الحديث
األساسيات في االدارة المعاصرة منحى نظامي
المحاسبة الحكومية
مناهج وطرق البحث العلمي
مبادئ التمويل
إدارة األستثمار والمحافظ االستثمارية
االستشارات االدارية
أساسيات أمن المعلومات والحاسوب
مبادئ المحاسبة المالية االصول العلمية والعملية  /الجزء االول

275
276
277
278
279

مبادئ المحاسبة المالية التسويات الجردية واالفصاح المحاسبي  /الجزء الثاني
االدارة المالية الدولية والعالمية
إدارة العمليات
مبادئ علم االقتصاد
االقتصاد األسالمي

 280مهارات إدارية
 281االحدث في بحوث العمليات
 282معايير المحاسبة الدولية واالبالغ المالي

د .عدنان تايه النعيمي
د .عبد الناصر أبراهيم ،
حسينالشريف
د.عليان
القاضي

2010
2006
2010

2010
د .خضير كاظم حمود
د .سعيد سامي الحالق  ،د 2009 .
العجلوني
محمود
محمد
ظافر 2010
عشيش ،
سمير
حسن
الكبيسي
2010
د .محمد عبد الوهاب
العزاوي
2010
د .علي مجيد الحمادي
2009
د .علي جدوع الشرفات
2010
فتحي خليل حمدان
2010
د .محمد قدري حسن
علي عبد الفتاح ابو شرار 2010
2011
د .عالء فرج الطاهر
د .مهند حنا نقوال عيسى 2010
2007
د .خضير كاظم حمود
د.أياد عبد الفتاح النسور 2011
د .عبد الباري أبراهيم درة 2011 ،
الفسفوسجودة
محفوظ احمد
2010
د  .فؤاد
د .أبراهيم بن عبد العزيز 2010
الدعيلج
2010
الحاج
د .طارق
د .مؤيد عبد الرحمن الدوري 2010
2009
د .نادر أحمد ابو شيخة
2010
د .خضر مصباح
د .عبد الناصر محمد سيد 2010
درويش
2010
د .عبد الناصر محمد سيد
2010
درويش الكايد
د .خليل أحمد
2010
د .علي هادي جبرين
د .محمود حسين الوادي  ،د 2010
علي عباس
د. .
الوادي  ،د 2010
نضالحسين
محمود
 .ابراهيم محمد خريس
2010
باسم الحميري
د .حسين محمود الجنابي 2010
د .أحمد محمد أبو شمالة 2010

 283االستثمار والتمويل بين النظرية والتطبيق

284

دراسات الجدوى االقتصادية دليل المستثمرين وأصحاب رؤوس االموال
واألكاديميين واالستشاريين والطالب
االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية
إدارة التفاوض
مفاهيم حديثة في الرقابة المالية والداخلية في القطاع العام والخاص
إدارة الموارد البشرية
تطبيقات في إدارة الجودة الشاملة
مبادئ االدارة المالية
األستشارات االدارية
التسويق االلكتروني
االدارة المالية المتقدمة
االقتصاد القياسي نظرية وحلول تطبيق بأستخدام برنامج
Minitab,Relase14
إدارة الموارد البشرية
أساليب البحث العلمي منظور تطبيقي
إدارة المحافظ االستثمارية
العمليات المصرفية الطرق المحاسبية الحديثة
التدقيق الخارجي منهج علمي نظريا ً وتطبيقيا ً

300
301
302
303
304
305

دليلك الى اتفاق بازل  2-المضمون  -االهمية  -االبعاد الجزء االول
االيداع المصرفي  ،الجزء االول ،االيداع النقدي  ،دراسة قانونية مقارنة
االيداع المصرفي  ،الجزء الثاني ،االيداع غير النقدي  ،دراسة قانونية مقارنة
موسوعة الثقافة المصرفية
العمل المصرفي االسالمي ( أصوله وصيغه وتحدياته )
المصارف االسالمية  ،العمليات  ،أدارة المخاطر والعالقة مع المصارف المركزية
والتقليدية
دليل البنوك في كشف غسل االموال
مكافحة غسل االموال في البلدان العربية
العمل المصرفي االلكتروني في البلدان العربية
دور الصيرفة االسالمية في تعبئة الموارد واالدوات المالية االسالمية الحديثة
دعائم االدارة االسترتيجية لالستثمار
دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واالداري
االقتصادالدولي – النظرية والسياسات
العولمة والتنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي

285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299

306
307
308
309
310
311
312
313

د .حسين علي خريوش  ،د
 .عبد المعطي رضا ارشيد

2011

د .بهاء الدين أمين

2006

2010
أ .محمد زويد العتبي
2010
د .بشير العالق
2010
د .خالد راغب الخطيب
2010
د .محفوظ أحمد جودة
2008
د .عبد الستار العلي
د .عهود عبد الحفيظ علي 2010
الخصاونة
2010
الحميري
باسم
2010
سمر توفيق صبرة
2010
د .محمد علي أبراهيم
العامري
محمد العذاري 2010
د .عدنان داود
د .بن عنتر عبد الرحمن 2010
د .فايز جمعة صالح النجار 2009
2010
د .حسين علي خريوش
2004
د .خالد أمين عبد هللا
المحاسب القانوني د.اياد 2011
رشيد القريشي
2004
د .نبيل حشاد
2011
د .فائق محمود الشماع
2011
د .فائق محمود الشماع
2011
سمير النصيري
2004
د .أحمد سفر
2005
د .أحمد سفر
د .صالح السعد
د .أحمد سفر
د .أحمد سفر
اتحاد المصارف العربية
عادل رزق
د .محمد مصطفى سليمان
د .السيد متولي عبد القادر
د .رعد سامي عبد الرزاق
التميمي

2004
2003
2006
2005
2006
2009
2011
2008

314
315
316
317
318

في المصارف واالقتصاد ( )1مقاالت ومقابالت
في المصارف واالقتصاد ( )2كلمات ورسائل ومراجعات
الصيرفة  :بحوث وتطبيقات
الديون المصرفية المتعثرة  /االبعاد .االسباب – االثار والعالج
سعر الصرف وادارته في ظل الصدمات االقتصادية النظرية وتطبيقات

319
320
321
322

النقود والمصارف واالسواق المالية
النقود والبنوك والتجارة الخارجية
اساسيات االقتصاديات النقدية وضعيا واسالميا مع االشارة الى االزمة المالية
العالمية
االقتصاد العراقي الماضي والحاضروخيارات المستقبل

 323اقتصاديات النقود والمصارف
 324الشفافية والقيادة في االدارة
 325قياس مؤشرات ظاهرة الفقر في الوطن العربي
 326الرقابة المالية في النظام االقتصادي االسالمي
 327التنمية البشرية في المجتمعات النامية والمتحولة
 328ادارة الموازنات العامة

329
330
331
332

اقتصاد السوق االجتماعي مقدمات نظرية
اسواق االوراق المالية البورصة
اتفاقية الغات بين النشأة والتطور واالهداف
االقتصاد الكلي مبادئ وتطبيقات

 333اقتصاديات التجارة الخارجية
 334الخصخصة وتأثيراتها االقتصادية
 335بورصات االوراق المالية
 336العولمة المالية ومستقبل االسواق العربية لرأس المال
 337دراسات في االقتصاد العراقي بعد عام 2003
 338ادارة مخاطر االئتمان
 339اقتصاديات التنمية
 340االزمات المالية
 341سياسات ادارة االزمة المالية العالمية
 342البورصة كيفية المضاربة واالستثمار
 343التمويل الدولي العمليات المصرفية الدولية

2000
رفعت صدقي النمر
2000
رفعت صدقي النمر
2008
شاهين عكاب سالم
أ .د عبد المطلب عبد الحميد 2010
أ .د عبد الحسن جليل عبد 2011
الحسن الغالبي
أ.د .عبد المنعم السيد علي 2004 ،
الدين
جاللسعد
دد..نزار
العيسى 2010
القصاص
جويدة
2009
أ.د.عبد الحميد الغزالي
2010
د.محمد علي زيني
د.حسين محمد سمحان ،
د.اسماعيل يونس
د .احمد فتحي أبو كريم
أ.د .عدنان داود العذاري ،
الدعمي
الرحيم
زوير عبد
هدىعوض
د.بسام
عياصرة
د.علي الطراح  ،د.غسان
د .مؤيد سنو
عبدالرحمن الدوري
 ،د.طاهر موسى الجنابي

2011
2008
2010
2010
2004
2011

د .غسان محمود ابراهيم
د .عصام حسين
ياسر زغيب
د .نزار سعد الدين العيسى
 ،د .ابراهيم سليمان قطف

2006
2010
1999
2006

حسام علي داود  ،ايمن ابو
خضير
د .فالح ابو عامرية
أ .د مصطفى كمال طه ،
أ .شريف مصطفى كمال طه
شذا جمال خطيب
د  .احمد عمر الراوي
أ .د زياد رمضان ،
د .محفوظ جودة
مالكولم جبلز  ،مايكل رومر
أ.د محمد عبد الوهاب
العزاوي
د .كمال رزيق  ،أ.عبد
السالم عفون
الموصلي
بشير
د .غازي عبد الرزاق النقاش

2002
2010
2009
2008
2009
2008
1995
2010
2011
2003
2006

 344االقتصاد والتنمية
 345اعادة هيكلة المصارف دراسة تطبيقية
 346التخطيط والتنمية االقتصادية

 347اشكالية التنمية في الوطن العربي
 348المحاسبة المتقدمة لالستثمار في االسهم والسندات

بربرة انجهام  ،ترجمة حاتم
حميد محسن
د .جودت جعفر خطاب
د .احمد عارف العساف ،
أ .د محمود حسين الوادي

2010
2009
2011

سهير حامد
د .طالل عبد الحسن الكسار

2007
2009

349
350
351
352
353
354
355
356
357

االسواق المالية النقدية
ادارة شركات تداول االوراق المالية
ادارة المصارف – الواقع والتطبيقات العلمية
دور البنك المركزي في اعادة تجديد السيولة في البنوك االسالمية
تقييم وادارة المشروعات المتوسطة والكبيرة
مخاطر االستثمار في المصارف االسالمية
ادارة المخاطر االستثمارية
استراتيجيات وآليات دعم وتنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة
التنمية االقتصادية واالجتماعية في أطار المتغيرات
ودورها
والمتوسطة
مدخلفيحديث )
الدولي (
التمويل

358
359
360
361
362

الجوانب القانونية للسرية المصرفية دراسة مقارنة
تنظيم االدارة المالية من اجل ترشيد االنفاق الحكومي ومكافحة الفساد
اإلدارة المعاصرة  /التخطيط  -التنظيم  -الرقابة
البنوك التجارية والتسويق المصرفي
االدارة االلكترونية

د .فليح حسن خلف
د .فريد راغب النجار
صادق راشد الشمري
د .رايس حدة
د .مؤيد الفضل
د .حمزة عبد الكريم محمد
د .سيدحماد
سالم عرفة
صالح الدين حسن السيسي
أ .د عبد الكريم جابر
العيساوي
محمد علي السرهيد
د .محمود حسين الوادي
د .عمر وصفي عقيلي
سامر جلدة
د .عالء عبد الرزاق السالمي

2006
2009
2008
2009
2009
2008
2009
2009
2008

363
364
365
366
367
368
369
370
371

االحتيال والبورصة العالمية
االرقام القياسية
ادارة المخاطر المالية
الحسابات القومية
احصاء التجارة الداخلية والخارجية
مبادئ االحصاء االقتصادي
حوكمة البنوك واثرها في االداء والمخاطرة
الفساد االداري والمالي واثاره االقتصادية واالجتماعية
ادارة المشروعات االنمائية دراسة وتقرير الجدوى

رائد محمود أبو طربوش
د .عبد الحسين زيني
د .خالد وهيب الراوي
د .عبد الحسين زيني
د .عبد الحسين زيني
د .عبد الحسين زيني
أ .د قاسم محسن الربيعي ،
محمد
الحسين،
عبدالشمري
هاشم
أ.د.أ .د
الفتلي
د .ضرار د.
نضال
ايثار ،د.
العتبي
الحواري
د .حسين احمد الطراونة
د .دريد كامل ال شبيب
د.
د .حسين القاضي ،
حسين دحدوح
محمد محمود الخطيب

 372الرقابة االدارية
 373ادارة البنوك المعاصرة
 374المحاسبة المالية المتقدمة
 375االداء المالي  /واثره على عوائد اسهم الشركات

2010
2010
2009
2008
2009
2010
2012
2008
2011
2011
2011
2012
2011
2007
2011
2012
2011
2010

 376الخدمات المصرفية االلكترونية

د .وسيم محمد الحداد ،
د .شقيري فوزي موسى

2011

 377االدارة الدولية
 378االدارة المالية  /االستثمار والتمويل  ,التحليل المالي االسواق المالية الدولية

د .سعد غالب ياسين
د .محمد سعيد عبد الهادي

2007
2008

د .ناجي جمال
سحر نصر
حسن النجفي
د .محمد قاسم القريوتي
د .صادق راشد حسين
الشمري
طاهر الرجائي

2012
2012
1988
2002
2006
1990

د .احمد ابريهي علي
د .مظهر محمد صالح

2009
2010

د .صادق راشد حسن
الشمري
د .ايهاب نظمي ،
د .هاني العزب
مجيد عبد زيد حمد
عبد الكريم جابر العيساوي
مجموعة خبراء
د .برايان كويل
د .احمد شعبان

2006

379
380
381
382
383

مبادئ االستثمار في اسواق التمويل
القطاع المالي العراقي
النظام النقدي الدولي وازمة الدول النامية
االدارة المقارنة الحديثة
اساسيات في الصناعة المصرفية االسالمية انشطتها والتطبيقات المستقبلية

 384الجوانب التحليلية والسياسات الخاصة بالبرمجة المالية دراسة تطبيقية حول مصر
385
386

االزمة المالية الدولية واثرها على قطاع المال في العالم
مدخل في االقتصاد السياسي للعراق الدولة الريعية من المركزية االقتصادية الى
ديمقراطية السوق
سياسات االقراض وسبل تطويرها في المصارف العراقية الواقع – واالفاق
المستقبلية
تدقيق الحسابات االجراءات

389
390
391
392
393

المحاسبة المالية المتقدمة
االندماج والتملك االقتصادي المصارف انموذجا
دراسات حول االنظمة االقتصادية العالمية
السندات الحكومية
السياسات النقدية والمصرفية للبنك المركزي في اطار النظام المصرفي االسالمي

387
388

2012
2012
2007
2013
2006
2013

 394نظم المعلومات المحاسبية

د .رأفت سالمة  ،د .محمد
عبد الحسين ال فرج الطائي

2012

 395مناهج واساليب الرقابة والتدقيق البيئي بين النظرية والتطبيق

د .سالم محمد عبود ،
د .صالح نوري خلف
فاطمة الزهراء خبازي
د.عبد الحميد الشواربي
محمد الشواربي
فردريك كلون  /ترجمة
وردية واشد
المستشار ابراهيم سيد احمد

2011

2010

 400دراسات في التحليل االقتصادي
 401التمويل الخارجي وسياسات االصالح االقتصادي تجارب – عربية
 402بطاقات االئتمان النظام القانوني واليات الحماية الجنائية واالمنية دراسة مقارنة

د .عبد علي عوض
أ .د عدنان حسين يونس
د .معادي اسعد صوالحة

2011
2011
2011

 403تطور الفكر االقتصادي
 404استراتيجية ادارة المخاطر المصرفية واثرها في االداء المالي للمصارف التجارية

د .مدحت القريشي
د .صادق راشد الشمري

2011
2013

 396النظام النقدي الدولي
 397ادارة مخاطر التعثر المصرفي
 398مدخل الى االقتصاد الجزئي
 399مكافحة غسيل االموال

2013
2010
2008

 405الخصخصة وتأثيرها على االقتصاد العراقي
 406العالقة التبادلية بين سعر الصرف وسعر الفائدة وانعكاسها على ميزان المدفوعات

عباس كاظم جياد الفياض
د .سمير فخري نعمة

2012
2011

االزمة المالية االقتصادية العالمية وحوكمة الشركات جذورها – اسبابها –
تداعياتها –افاقها
ظاهرة الفساد االداري والمالي مدخل استراتيجي للمكافحة
ركائز منع التحريف والتالعب في القوائم المالية المنشورة الصادرة عن الشركات
المساهمة العامة االردنية
الحماية من مخاطر العملة
ظاهرة غسيل االموال المشكلة – االثار – مع االشارة الى العراق
االقتصاد الجزئي االختيار الخاص والعام

د .مصطفى يوسف كافي

2013

د .سالم محمد عبود
محمد جمال النزلي

2011
2012

برايان كويل
د .سالم محمد عبود
جيمس جوارتني  ,ريتشارد
ستروب
المستشار صالح حسن
احمد محمود  ,د .احمد
يوسف
د .صالح السعد
د .سالم محمد عبود
د .خليل عواد ابو حشيشن
برايان كويل
د.عبد الهادي على النجار
أ .د خالد وهيب الراوي
د.غسان فالح المطارنة
اتحاد مصارف العربية
نصر حمود مزنان فهد
د .كمال الدين سمير كامل ،
د .عبد هللا عبد العظيم
د .عبده ناجي
اتحاد المصارف العربية
د .عماد صالح سالم
د .احمد سفر
جورج نهاد ابو جريش ،
خشان يوسف رشوان
أ.عادل رزق
اتحاد المصارف العربية
ديوان الرقابة المالية
د .سالم محمد عبود
د .سالم محمد عبود
د .سالم محمد عبود ،
د .منى تركي الموسوي

2008
2013
2001

407
408
409
410
411
412

 413البنوك ومخاطر االسواق المالية العالمية
 414تسويق الخدمات المصرفية
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424

التحقيق في غسل االموال وتمويل االرهاب
محاسبة التكاليف في النشاط المصرفي
محاسبة التكاليف تخطيط ورقابة
تحديد مخاطر االئتمان
السياسة المالية في الفكر االقتصادي المعاصر والفكر االسالمي
العمليات المصرفية الخارجية
المدخل الى تدقيق الحسابات المعاصر
المصارف العربية والنجاح في عالم متغير
اثر السياسات االقتصادية في أداءالمصارف التجارية
المحاسبة في شركات االموال

425
426
427
428
429

تسويق الخدمات المصرفية االسس والتطبيق العملي في البنوك
تحرير تجارة الخدمات في الوطن العربي
البنوك العربية والكفاءة االستثمارية
الحوالة في نظام المدفوعات العالمي وعالقتها بتبييض االموال
المدخل الى مصارف االنترنت

430
431
432
433
434
435

مبادئ وأسس ادارة التحديات في عصر العولمة
المصارف العربية والعودة الى المستقبل
النظام المحاسبي الموحد
ظاهرة الفساد االداري والمالي – مدخل استراتيجي للمكافحة
االتجاهات الحديثة في اصول البحث العلمي
مدخل الى حماية المستهلك

2011
2012
2006
2011
2012
2006
2011
2009
2013
2002
2009
2011
2003
2002
2004
2003
2006
2007
2002
2011
2011
2011
2009

436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446

محاسبة التكاليف في النشاط المصرفي
االزمة المالية العالمية ومستقبل اقتصاديات الحياة
تطبيقات حديثة في المحاسبة االدارية
الخصخصة .نظام أم اسلوب دراسة موضوعية لتجارب عالمية وعربية مع
االشارة للعراق
ظاهرة غسيل االموال المشكلة – االثار مع االشارة الى العراق
الصناعة المصرفية االسالمية الواقع والتطبيقات العملية
القطاع المالي العراقي
السوق النقدية والمالية في العراق
المساءلة والمحاسبة
مدخل في مدارس الفكر االقتصادي
التمويل الدولي ( مدخل حديث )

 447االقتصاد السياسي لالزمات االقتصادية في النسق الرأسمالي العالمي
 448االقتصاد الدولي
449
450
451
452
453

االصول المحاسبية الدولية ادلة المراجعة الدولية
مقدمة في مبدأ الديون المقيتة
أدلة التدقيق الدولية
اثر تبييض االموال على احكام السرية المصرفية
النقود والمصارف والنظرية النقدية

 454عقود االستثمار المصرفية
455
456
457
458
459

السياسة المالية في الفكر االقتصادي المعاصر والفكر االسالمي
االقتصاد النقدي والمصرفي
اعادة هيكلة المصارف
ادارة العمالت االجنبية
القروض المتبادلة  :مفهومها وحكمها وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه االسالمي

460
461
462
463
464
465

سياسة الصرف كأداة لتسوية االختالل في ميزان المدفوعات
الرقابة المصرفية
مقدمة في االقتصاد النقدي والمصرفي
محاسبة االستثمار والتمويل في المنشأت المالية
التمويل المصرفي التقليدي االسالمي (المنهج العلمي التخاذ القرار)
ادارة النقود (كيف تحقق المعادلة التي تضمن نجاحك في البورصة)

 466علم تدقيق الحسابات (الناحية النظرية والعملية)
 467أدارة البنوك المعاصرة

د .سالم محمد عبود
د .سالم محمد عبود
د .سالم محمد عبود
د .سالم محمد عبود

2011
2011
2009
2010

2013
د .سالم محمد عبود
2012
د .صادق راشد الشمري
2012
سحر نصر
2009
بدر غيالن وهم
احمد ابو دية مع مجموعة 2007
2009
د .عمر هشام محمد
د .عبد الكريم جابر العيساوي 2008
د .صالح ياسر حسن
أ .د هجير عدنان زكي أمين

2011
2008

1983
سابا وشركاهم
2007
أشفق خلفان
1989
د .عصام مرعي
2013
محمد عاشور الرياحي
د .ناظم محمد نوري الشمري 2013
د .اميرة فتحي عوض محمد 2010
د .عبد الهادي علي النجار
د .بسام الحجار
د .جودت جعفر خطاب
د .عدنان تايه النعيمي
نذير عدنان عبد الرحمن
الصالحي
امين حيدر
د .محمد احمد عبد النبي
د .سوزي عدلي ناشر
د .احمد صالح عطيه
محمد محمود المكاوي
بير نهارد يولنجان
وهاينزايمياخر،ترجمة
د .حسام الشيمي
د .خالد امين عبد هللا
د .دريد كامل ال شبيب

2011
2012
2009
2012
2011
2013
2009
2010
2010
2010
2011

2010
2012

468
469
470
471
472
473
474

االتجاهات الحديثة في اعادة هيكلة الشركات (رؤية محل اصالح الشركات
المملوكة للدولة
النقود والصيرفة والسياسة النقدية
الصكوك االسالمية ودورها في التنمية االقتصادية
النقود واثارها في تقييم الحقوق والواجبات دراسة مقارنة
ادارة السيولة في الشركات والمصارف (قياس وضبط السيولة )
سادة المال(المصرفيون الذين سببوا في افالس العالم )
التمويل االسالمي واالقتصاديات المعاصرة

 475الديون المصرفية المتعثرة  /االبعاد .االسباب – االثار والعالج
 476البنوك االلكترونية
 477البنوك المركزية والسياسات النقدية
 478الصيغ االسالمية لالستثمارات في رأس مال العالم
 479تحليل وادارة وحوكمة المخاطر المصرفية االلكترونية
 480جرائم االفالس ( االفالس االحتيالي اواالفالس التقصيري ) ( دراسة تحليلة
مقارنة)
 481المشتقات المالية  -مفاهيمها  -انواعها ( استخدامها في ادارة المخاطر المحاسبية
482
483
484
485
486
487

د .احمد علي خضر

2012

د.علي كنعان
د .زياد جالل الدماغ
د .محمد احمد عطا عمارة
د .طارق عبد العال حماد
لياقت احمد
مركز االمارات للدراسات
والبحوث االستراتيجية
أ  .د عبد المطلب عبد الحميد 2010
2012
2012
2008
2012
2012
2013

د .يوسف حسن يوسف
د .زكريا الدوري  /د .يسرا
السامرائي
د .حسني عبد العزيز
مبرادات
صالح حسن
د .فهد يوسف الكساسبة

2011
2011

د .طارق عبد العال حماد

2010

2012
2013
2011

د .عبد الكريم الردايدة
جرائم بطاقات االئتمان ( دراسة تطبيقية ميدانية ) (المصارف االسالمية)
د.غسان السيالني
نظام مالي عادل ومستقر (مقارنات -تطلعات -نتائج )
د .منير ابراهيم هندي
ادارة المخاطر-الجزءالرابع -عقود المبادلة
الهام وحيد دحام
فاعلية اداء السوق المالي والقطاع المصرفي في النمو االقتصادي
المحاسب القانوني علي
نظام الرقابة الداخلية (االطار النظري واالجراءات العملية )
عصام محمد علي الياور
الهندسة المالية لالعمال االستراتيجية ( مدخل في ادارة خيار التنويع على اساس د .سعد علي حمودي العنزي 2014
 ،د .مصطفى منير اسماعيل
القيمة المضافة )
2011
2012
2014
2013
2013

 488سياسة الصرف االجنبي وعالقتها بالسياسة النقدية ( دراسة تحليلة لالثار
االقتصادية لسياسة الصرف االجنبي)
 489االحتيال والبورصة العالمية
 490اقتصاديات البنوك والتقنيات البنكية
 491تاريخ النقود وتطورها
 492الفكر الحديث في التحليل المالي وتقييم االداء (مدخل حوكمة الشركات)
 493ادارة المخاطر( الجزء الثالث )عقود الخيارات
 494العمليات المصرفية الخارجية
 495الرقابة عـلى أعـمـال البنوك ومنظمات االعــمــال( تقييم اداء البنوك والمخاطر
المصرفية االلكترونية)

 496ادارة المخاطر المالية
 497ادارة االئتمان المصرفي والتحليل االئتماني
 498الرقابة المالية في االقطار العربية بحوث ومناقشات الندوة التي اقامتها المنظمة
العربية لمكافحة الفساد

لحلو موسى بو خاري

2010

رائد محمود أبو طربوش
أ .وليد الغايب/أ .لحلو
بوخاري
د .ناهض عبد الرزاق
القيسي
د .منير ابراهيم هندي
د .منير ابراهيم هندي
أ .د خالد وهيب الراوي

2010
2013

المستشار صالح الدين حسن
السيسي

د .خالد وهيب الراوي
أ.د حمزة محمود الزبيدي
المنظمة العربية لمكافحة
الفساد

2012
2009
2011
2010
2011

2011
2008
2009

 499ادارة العمليات المصرفية (المحلية والدولية)
 500النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقود
 501حماية المستهلك في الفكر االسالمي
 502االزمة المالية العالمية ومستقبل اقتصاديات الحياة
 503مناهج وأساليب الرفاهية والتدقيق البيئي بين النظرية والتطبيق
 504النظرية المحاسبية في الفكر االسالمي (دراسة مقارنة )
 505المنشآت المالية ودورها في التنمية االقتصادية
 506االسواق المالية الفرص والمخاطر
 507البورصة  ،ماهيتها  -تاريخها  -مستقبلها ومدى تأثر التداول بها خالل ثورات
الدول العربية
 508نظم المعلومات االدارية بالتركيز على وظائف المنظمة

 509بحوث ودراسات في االقتصاد العراقي
 510إدارة المصارف التجارية  -مدخل إدارة المخاطر
 511إدارة التناقضات

 512االدارة المالية الحديثة
 513إدارة محافظ االستثمار
 514االدارة المالية الدولية
 515االستثمارفي عمليات السوق المفتوحة والصكوك االسالمية
 516صناعة الربا :دراسة نقدية للنظام االقتصادي الربوي
 517البنوك المركزية وظائف ومهام
 518اليات الحوكمة في البنوك ودورها في تحسين االداء المصرفي

أ .د خالد امين عبد هللا،
د.اسماعيل ابراهيم الطراد
كينز /ترجمة الهام
عيداروس
د .سالم محمد عبود
د .سالم محمد عبود
د .سالم محمد عبود  ،د.
صالح نوري خلف
د .سالم محمد عبود
د .عبد الغفار حنفي  ،د.
رسمية زكي قريا قص
أ .د اديب قاسم شندي
نسرين عبد الحميد بنية

2011
2010
2011
2011
2011
2012
2014
2013
2012

د .عبد الناصر علك حافظ ،
حسين وليد حسين عباس

2014

د .سهام كامل محمد
د .أسعد حميد العلي

2014
2013

د .سعد علي حمودي العنزي
 /د .عامر علي حسين
العطوي
أ .د محمد علي ابراهيم
العامري
أ .د محمد علي ابراهيم
العامري
أ .د محمد علي ابراهيم
العامري
محمد عثمان  ،عبد هللا
حسنات
سمير عابد شيخ
محمد عثمان عبدهللا حسنات

2013

2013
2013
2013
2013
2013
2014

د .عبدهللا علي احمد القرشي 2011

 519بازل BASEL III 3
 520االئتمان المصرفي ومخاطره مدخل نظري وعملي المجلد االول االجزاء 3-2-1

اتحاد المصارف العربية
مفلح عقل

2012
2012

 521االئتمان المصرفي ومخاطره مدخل نظري وعملي المجلد الثاني االجزاء 6-5-4

مفلح عقل

2012

 522دليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية
 523دليلك في المعالجات المحاسبية للعمليات المصرفية وفقا للنظام المحاسبي الموحد
للمصارف وشركات التأمين العراقي مع مجموعة من التمارين التطبيقية

داوود يوسف صباح
محمد جيجان سلمان

2010
2015

د  .صادق راشد الشمري
د  .صادق راشد الشمري

2014
2012

 524ادارة العمليات المصرفية الواقع والتطبيقات العملية
 525الصناعة المصرفية االسالمية الواقع والتطبيقات العملية

 526االقتصاد النقدي وقائع ونظريات وسياسات
 527دراســــات فـــــــــي تاريــــخ االقتـــــصاد والفكر االقتــصادي ( الجزء االول )

د .أحمد ابريهي علي
ابراهيم كبة

2015
2005

 528دراســــات فـــــــــي تاريــــخ االقتـــــصاد والفكر االقتــصادي ( الجزء الثاني)

ابراهيم كبة

2005

د .ايمان عطية ناصف
سامويلسون نوردهاوس
رمزي محمود
المستشار القانوني د .خليفة
بن محمد الحضرمي
د .محمود حامد محمود عبد
الرازق
د  .عبد المطلب عبد الحميد

2007
2006
2014
2015

2015

د .علي عبد الوهاب نجا

2015

529
530
531
532
533

مبادىء االقتصاد الكلي
علم االقتصاد
منظمة التجارة العالمية  /قلعة استنزاف موارد الدول النامية
مسؤولية البنك في عمليات اإلئتمان الخارجي  /خطاب الضمان  -اإلعتماد
المستندي
االقتصاد القياسي

 534االندماج المصرفي وخصخصة البنوك  /تحليل مقارن
 535االستثمار ا ْالجنبي المباشرواثره على التنمية االقتصادية في المنطقة العربية

2015

 536نظم الدفع االلكترونية وانعكاساتها على سلطات البنك المركزي
 537العقود المصرفية  /ثالثة مجلدات
 538الرقابة على الموازنة العامة

2013
أحمد عبد العليم العجمي
القاضي د .الياس ناصيف 2014
د .علي غني عباس الجنابي 2015

 539الرقابة على المصارف االسالمية بين الواقع والمأمول
 540مقدمة في اساليب االستدالل االحصائي والتنبؤ

د .أحمد محمد لطفي
د .امتثال محمد حسن
واخرون
2014
د .عبدهللا حسين جوهر
2014
عمر مصطفى محمد
أ .د عبد المطلب عبد الحميد 2013

 541إدارة المشروعات الصغيرة (محاسبيا ً -ماليا ً  -إداريا ً)
 542االتجاهات الحديثة للتجارة الدولية في ظل العولمة االقتصادية
 543السياسة النقدية واستقاللية البنك المركزي
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556

2013
2012

أ .د ناصر نورالدين عبد
المحاسبة االلكترونية وتكنلولوجيا المعلومات وتصميم وإدارة قواعد البيانات
اللطيف
د .يوسف حسن يوسف
الصكوك المالية وأنواعها
د .يوسف حسن يوسف
البنوك المركزية ودورها في اقتصاديات الدول
د .عبد الوهاب نصر علي
معايير الرقابة والمراجعة الداخلية  /وفقا ً ْالحدث االصدارات الدولية
د .عبد الوهاب نصر علي
مراجعة حسابات المؤسسات المالية
واخرون
نخبة من الخبراء
اإلدارة والجودة الشاملة
المتخصصين
د .عدنان تايه النعيمي
اإلدارة المالية  /النظرية والتطبيق
واخرون
د .سامر عبد هللا
جرائم الرقابة على النقود  /دراسة مقارنة
أ .علي عبد العباس نعيم
الدور الرقابي لهيئات الرقابة المالية المستقلة ( دراسة مقارنة)
د .مصطفى أحمد عبد
التخطيط االستراتيجي  /مفهوم التخطيط  -انواع التخطيط -تقنيات دعم التخطيط
الرحمن المصري
االستراتيجي  -االحصاء والتنبؤ  -الخطة االستراتيجية
د .محمود يونس واخرون
التجارة الدولية والتكتالت االقتصادية
د .فايق حسن جاسم
التمويل الدولي عبر الشركات متعدية الجنسيات واثره في القدرة االقتصادية
الشجيري
للدولة ( دراسة لنماذج نامية مختارة )
مبادىء االقتصاد الكلي /الحسابات القومية  -هيكل التدفق الدائري للدخل القومي  -د .محمد فوزي أبو السعود
واخرون
السياسات المالية ومستوى النشاط االقتصادي  -التضخم  -البطالة

 557دور المحاسبة االدارية في التخطيط واتخاذ قرارات االستثمار والرقابة وطرق
اعداد الموازنات

أ.د عبد الوهاب نصر علي
واخرون

2014
2014
2015
2015
2015
2014
2014
2015
2016
2015
2015
2016
2015

2015

558
559

560
561

تحليل التقارير المالية  /محاسبي  -مالي  -ائتماني
اقتصاديات النقود والبنوك الجزء االول االساسيات  /انواع ووظائف النقود -سعر
الصرف  -االئتمان  -البنوك التجارية -البنك المركزي والسياسة النقدية  -الفساد
المالي العالمـي -تـاريـخ االزمات المالية  -المؤسسات المالية الدولية  -منظمة
التجارة العالمية
الصناعة المصرفية االسالمية الواقع والتطبيقات العملية
ادارة المصارف  /مع دراسات تطبيقية في الصيرفة العراقية والمقارنة

أ .د محمد سامي راضي
أ .د محمد ابراهيم عبد
الرحيم

2015
2015

أ .د صادق راشد الشمري 2016
د .خليل محمد حسن الشماع 1979

 562االدارة المالية

د .خليل محمد حسن الشماع 1992

 563في تاريخ االقتصاد العراقي  /االصالح الزراعي

د .فالح عبد الكريم عباس
الشيخلي
د .فالح عبد الكريم عباس
الشيخلي
د .فالح عبد الكريم عباس
الشيخلي

 566إمكانية تطبيق الصيرفة اإللكترونية في البيئة العراقية

د .صباح مجيد النجار  ،د.
حسين الزم الزيدي
حنا رزوقي الصائغ
حنا رزوقي الصائغ
د .خليل محمد حسن الشماع
د .صادق راشد الشمري
هشام حنش العزاوي
د.عبد الكريم جابرشنجار
العيساوي
أ .د عبد الكريم جابرشنجار
العيساوي
د .عبد العال الصكبان
د .محمود حسن المشهداني
د .محمد احمد خليل
جواد خليل رشيد
سمير النصيري
د .عمار حمد خلف
د .وحيد مهدي عامر
د .أحمد شعبان محمد علي
د .إمتثال محمد حسن ،
د .لبيبة حسب النبي العطار

 564معالم المديونية الخارجية للدول النامية
 565المنطلقات االصلية عند العالمة أبن خلدون

567
568
569
570
571
572

المحاسبة الحكومية  /الجزء االول
المحاسبة الحكومية  /الجزء الثاني
دراسة جدوى المشروعات الجديدة ومشروعات التوسع واالصالح
المعامالت المصرفية األسالمية
المسؤولية الجنائية للمخبر السري  /دراسة مقارنة
االقتصاد الجزئي  /السياسات والتطبيقات

 573االستثمار في محافظة النجف االشرف  /الواقع والمستقبل
574
575
576
577
578
579
580
581
582

علم المالية العامة
اصول اإلحصاء والطرق االحصائية
المراجعة والرقابة المحاسبية
المحاسبة الحكومية بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي
منهجية االصالح االقتصادي والمصرفي في العراق
تطبيقات األقتصاد القياسي بأستخدام البرنامج Eviews
السياسات النقدية والمالية واالستقرار االقتصادي (النظرية والتطبيق)
علم االقتصاد والسياسات من منظور أسالمي
االستدالل االحصائي والتنبؤ .اختبارات الفروض االحصائية0تحليل التباين االستدالل
باستخدام اسلوب كا 2

 583التنبؤ االستراتيجي
 584المنظمات االقتصادية الدولية في مجاالت التعاون النقدي والتجاري والتنمية والتمويل
والزراعة واالغذية وذات الطابع االيدولوجي
 585االستثمار االجنبي في القطاع المصرفي
 586في االستدالل االحصائي

د .ضياء عبد المولى احمد ،
د .ابراهيم السيد
د .محمد احمد السريتي
د .بهاء حلمي
د.عبد المرضى حامد عزام ،
د .مخلص عبد هللا ركابي

2016
1990
2015
2016
1971
1973
2017
2016
2017
2016
2014
1967
1985
1968
1974
2017
2015
2010
2015
2015

2017
2014
2015
2016

د.عبد المطلب عبد الحميد
د .منير ابراهيم هندي
د .منير ابراهيم هندي

2016
2014
2014

د .نادر شعبان ابراهيم
د .محمد زهير ابو العز
د .عالء محمد البتانونى
د .محمد جنكل
د .محمد جنكل
د .ذو الفقار علي رسن
الساعدي
د .رانيا محمود عمارة
د .جابر فهمي عمران

2016
2013
2016
2010
2009
2015
2016
2017

 598النظام القانوني لمحفظة النقود االلكترونية دراسة مقارنة

نور عقيل طاهرعبود الرحيمي

2015

 599مسؤولية البنك في عمليات اإلئتمان الداخلي  /القرض  -اإلعتماد البسيط

د .خليفة بن محمد الحضرمي

2015

587
588
589
590
591
592
593
594
595

اقتصاديات سعر الصرف وتخفيض وتعويم العملة وحرب العمالت
إدارة المخاطر باستخدام التوريق والمشتقات الجزء االول:التوريق
الفكر الحديث في ادارة المخاطر الجزء الثاني المشتقات :العقود االجلة والعقود
المستقبلية
حوكمة تكنولوجيا المعلومات
مدى المسؤولية الجنائية عن اعمال البنوك
بحوث العمليات 0ودورها في اتخاذ القرارات
العمليات البنكية المباشرة
العمليات البنكية غير المباشرة
الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها في التشريعات المقارنة

 596العالقات االقتصادية الدولية
 597انعكاسات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ( ) W.T.Oعلى الشركات متعددة الجنسيات

 600دور البنك في مكافحة غسل االموال في ضوء التزامه بالسرية ( دراسة مقارنة )

2016

 601الفائدة والتضخم بين النظرية والواقع (سعر الفائدة  -متغيرات التضخم  -الضرائب -
عجز الموازنة )
 602التحويل المصرفي االلكتروني (دراسة قانونية مقارنة )

د .محمد حسين صالح طليان

2017

د .أسامة عبد العليم الشيخ
د .محمد مختار الهانسى ،
محمد علي احمد
صالح عباس
د .سوزي عدلي ناشر
د .جمال محمد احمد ،
د .ابراهيم السيد
د .بالل األنصاري
د .حسين بلعجوز
د .احمد شعبان محمد علي
د .احمد شعبان محمد علي

2013
2016

 603التمويل بالتورق (دراسة فقهية مقارنة )
 604مقدمة في االحصاء الوصفي
 605العولمة المالية والنقدية
 606غسل االموال من خالل مبدأ سرية الحسابات المصرفية (دراسة مقارنة )
 607البنك الدولي (سياساته  -مؤسساته  -دوره في اقتصاديات الدول)
608
609
610
611

عمليات البنوك
مخاطر صيغ التمويل في البنوك االسالمية والبنوك الكالسيكية دراسة مقارنة
موسوعة البنوك واالئتمان (السياسة اإلئتمانية للبنوك ) الجزء االول
موسوعة البنوك واالئتمان (التمويل المصرفي المنهج والتطبيق ) الجزء الثاني

 612التنمية االقتصادية ومشكالتها (مشاكل التلوث  -التلوث البيئي -التنمية المستديمة )
 613العقود التجارية
 614إعادة هيكلة القطاع المصرفي العربي
 615األوراق المالية وسوق المال العالمي

د .أسامة علي أبراهيم
الجبوري
د .احمد محمد عادل عبد العزيز 2016

د .احمد رمضان نعمة هللا،
د .اسامة احمد الفيل
د .مصطفى كمال طه  ،وأئل
انور بندق
د .كمال يوسف الدوينى
د .يوسف حسن يوسف

2016
2011
2016
2017
2013
2016
2016
2015
2016
2017
2017

 616االندماج المصرفي وخصخصة البنوك (تحليل مقارن)
 617األوراق التجارية وسائل الدفع اإللكترونية الحديثة
 618التجارة الدولية في إطار المعاهدات والتعاقدات
 619التحليل المالي وإدارة المخاطر المالية
 620مبادى اإلحصاء مع استخدام الحزمة اإلحصائية الجاهزة
 621موسوعة التمويل (التمويل الدولي ) الجزء االول
 622موسوعة التمويل (القروض المصرفية والتمويل) الجزء الثاني
 623ضمانات االئتمان المصرفي
 624دور الدولة في ضبط النشاط اإلقتصادي (اآلليات-التخطيط --التنظيم)
 625الحماية الدولية إلتفاق التجارة في الخدمات وفقآ ألتفاقات منظمة التجارة العالمية
626
627
628
629

إندماج وخصخصة البنوك
تقلبات سعر صرف الدوالر وأثرها على إقتصاديات الدول العربية المصدرة للبترول
(أوابك)
النقود والتضخم
أساسيات التأمين المصرفي في ضوء العولمة المالية

 630االقتصاد الخفي وغسيل األموال والفساد العالقة الجهنمية
 631التزامات البنك في االعتمادات المستندية
 632المالية العامة
 633األزمة المالية العالمية ودور النظام المالى االسالمى (بالتطبيق على اإلقتصاد العربي)
 634االلتزام باإلفصاح والشفافية كأحد معايير حوكمة الشركات
 635القروض البنكية كأداة لتمويل المؤسسات االقتصادية والعقارات (الجزائر كنموذجا)
 636االساليب االحصائية و نظرية االحتماالت
637
638
639
640

موسوعة األئتمان المصرفي (القروض المصرفية )الجزء االول
موسوعة األئتمان المصرفي(التحليل المالى للمخاطر و القروض المصرفية) الجزء
الثاني
موسوعة األئتمان المصرفي التقديرات المستقبلية وأثرها على قرارات األئتمان(هياكل
القروض والتسعير) الجزء الثالث
دراسة الجدوى االقتصادية للمشروعات مدخل محاسبي حاالت عملية تطبيقية

 641محكمة الخدمات المالية  :تشكيلها -اختصاصها  -اجراءات التقاضي امامها  -الطعن
بأحكامها  -آثار الطعن  /دراسة قانونية تطبيقية
 642دور البنية المالية التحتية في بناء القطاع الخاص في العراق
 643البنك المركزي العراقي في مواجهة تحديات االزمة االقتصادية والمالية 2017 -2015

د .عبد المطلب عبد الحميد
د .مصطفى كمال طه/وائل
انور بندق
د .عبدهللا نورشعت
وائل رفعت خليل ،
د .إبراهيم السيد
د .محمد علي محمد أحمد،
احمد صدقي محمد الديب
د .جمال محمد أحمد،
د .إبراهيم السيد
د.
د .جمال محمد أحمد،
إبراهيم السيد
د .تامر ريمون فهيم
د .إدريس خبابة
د .هشام احمد ابوزيد
د .طارق عبد العال حماد
د .أحمد عبد الموجود محمد
عبد اللطيف
د .شوقي أحمد دنيا
د .طارق قندوز ،حسام عبد
الحفيظ
د .عبد المطلب عبد الحميد
د .بلعيساوي محمد الطاهر
د .محمد السيد راضي  ،د.
مصطفى حسني السيد
د .محمود حامد محمود عبد
الرازق
د .سالمة عبد الصانع أمين
علم الدين
د .إسالم عبد القادر عثمان

2015
2016
2017
2017
2017
2016
2016
2012
2015
2015
2011
2017
2017
2015
2013
2012
2017
2013
2015
2017

د .اسامة عبد العزيز ،
د .محمد توفيق قفسير
د .وجدي حامد حجازي
د .وجدي حامد حجازي

2014
2014

د .وجدي حامد حجازي

2014

2015

د.

د .رافد عبيد النواس ،
محمد خالد المهايني
أ .د .أحمد خلف حسين
الدخيل ،أحمد مشرف وهيب
الكبيسي
حيدر حسن معن
سمير النصيري

د.عباس فاضل رحيم  ،عضيد
 644العمليات المصرفية
شياع عواد
عضيد شياع عواد
 645دليل إدارة المخاطر المصرفية /رؤية شاملة مع تصميم نمادج تطبيقية آلليات نظام إدارة
المخاطر في المصارف

2017
2017

2018
2018
2017
2015

 646الوصول إلى الرفاهية  /عالقة بعض المكونات االقتصادية بتوزيع الدخل والثروة الوطنية
 647أسعار صرف العمالت (معالجة أزماتها من خالل التجارب الدولية)
 648معامالت مصرفية بدون فوائد "مفاهيم وتطبيقات"
649
650

التطور الالمتكافىء بين دول شمال المتوسط وجنوبه
التداعيات االقتصادية في دول الحراك العربي والتجربة العراقية في تطبيقات السياسية
النقدية ( )2013 - 2004
إدارة المصارف الواقع والتطبيقات العملية
المالية لغير الماليين من أساسيات المحاسبة وحتى اعداد دراسات الجدوى االقتصادية

653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664

االقتصاد اإلسالمي بتقسيمات كتاب سام ويلسون
إدارة العمليات المصرفية مداخل وتطبيقات
الصناعة المصرفية اإلسالمية مدخل وتطبيقات
نوافذ على االقتصاد والصناعة المالية اإلسالمية
التأمين التكافلي اإلسالمي من التكييف الشرعي الى التطبيق العملي
أساسيات االستثمار في المصارف اإلسالمية
أوراق اقتصادية في السياسة النقدية واإلصالح النقدي
تجربة بنك الفقراء
دليل المصارف والمؤسسات المالية العربية بأجزائه الثالثة
أصول العمل النيابي  -البرلماني /الجزء الثالث
أساسيات االدارة المالية مداخل وتطبيقات
دور نظم المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات اإلدارية حاالت عملية

651
652

 665القانون الدولي الخاص  /الجنسية ومركز األجانب
 666الهوت السياسة األحزاب والحركات الدينية في العراق
 667مركز األجنبي في القانون العراقي

 668حماية الجهاز الحكومي من الفساد اإلداري والمالي /حلول ومعالجات
 669ما العولمة  :االقتصاد العالمي وإمكانات التحكم
 670العولمة ومستقبل االقتصاد العربي  /الفرص والتحديات
 671اإلسالم السياسي والدولة اإلسالمية المعاصرة
 672إفالس المصارف بمخاطر االئتمان (دراسة مقارنة)
673
674
675
676

توثيق تجربة السودان في مجال المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية  /مخطط
الرقابة واالشراف المصرفي
الحيود السداسي -استراتيجية الجودة الشاملة
العمليات المصرفية في العصرالرقمي
االقتصاد السياسي للحروب األهلية

 677دليل استرشادي بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 678رؤى وأفكار في االقتصاد والمال
 679رقابة البنك المركزي على المؤسسات المالية الخاصة
 680دراسات وأراء في عملية رفع االصفارعن العملة العراقية
 681إدارة المصارف

د .منى يونس حسين

2010

المحاسب القانوني علي عصام
الياور
د .صادق الشمري ،إحسان
صادق الشمري
د .عبد الهادي يموت
سمير النصيري

2018

2012
2014

د .صادق راشد الشمري
د .خليل محمد القصاص

2012
2013

أ .د  .سمير الشاعر
د .صادق راشد الشمري
د .صادق راشد الشمري
عبد الحسين المنذري
احمد محمد ص ّباغ
د .صادق راشد الشمري
عاصم محمد صالح
د .مجدي سعيد
اتحاد المصارف العربية
وائل عبد اللطيف
د .صادق راشد الشمري
د .رافد عبيد النواس ،
أ .د.محمد خالد المهايني

2013
2014
2014
2012
2012
2011
2014
2007
2012
2012
2014
2018

اللواء الحقوقي/ياسين السيد
طاهرالياسري
رشيد الخيون
اللواء الحقوقي/ياسين السيد
طاهرالياسري

2012

2018

2009
2011

توفيق محمد علي الشيخ حسين 2010
د .فالح عبد الجبار

2009

د .نبيل حشاد
د .صالح عبد الرزاق الربيعي

2010
2006

المحامي .موسى فاضل
العبودي
بنك السودان المركزي

2011

د.زيد عبد الستار البغدادي
د .زيد عبد الستار البغدادي
بي.اس .دوما /ترجمةعبد اإلله
النعيمي
البنك الدولي
أبو طالب الهاشمي
د.علي محمد جواد محمدعطا

2004
2018
2018
2008
2007
2010
2018

مجموعة من الخبراء والباحثين 2012
م.د علي حسن زاير ،م.مخلد
حمزة جدوع

2018

