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ر
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ياساسيات االتصال نماذج ومهارات220
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ي تطبيف 

يادارة المبيعات منظور وظيفر علي فالح الزعن 

ي224
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225
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زكريا الدوري
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ر واقتصاديات الثقة227 زكريا الدوريادارة التمكي 

اتيجيات التسويق228 ثامر البكرياسي 

229
ادارة اللوجيستيا تخطيط وتنظيم 

سلسلة االمدادات
رونالد اتش بالو

ي المنظمات230
ر
جادارة السلوك ف الد جريني  جي 
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ي تعليم وتعلم 
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اتيجيات حديثة ف اسي 

التفكي 
عمر محمود غباين

نيكي هاييسادارة الفريق232

ية233 جاري ديسلرادارة الموارد البشر

االن وارنجادارة المخاطر االمور الحرجة234

آالن وليمزادارة التغيي  بنجاح235
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اتيجيات ادارة التسويق الدولي 

اسي 

والعالمي
محمد رسور الحريري
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االعمال
ر الوادي محمود حسي 
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ي جوادادارة االعمال الدولية240 ي ناح 
 
شوف

ي عض التغيي 241
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احمد بن عيشاويTQMادارة الجودة الشاملة 247

رائد عبد الخالق ادارة المؤسسات المالية والمضفية248



رائد عبد الخالقادارة مواد وسيطرة مخزنية249

ر250 سلمان زيدانادارة الخطر والتأمي 

251
ية مدخل نظري  ادارة الموارد البشر

ي
يوتطبيف 

مجيد الكرحر

يادارة المحافظ االستثمارية الحديثة252
غازي فالح المومنر

احمد يوسف دورينادارة المشاري    ع253

ر واالندماج254 احسان دهشادارة التمكي 

محمد داود عثمانادارة وتحليل االئتمان ومخاطره255

محمد مصطفر السنهوريادارة البنوك التجارية256

محمد محمود ابو خشبةاساسيات االدارة واالعمال257

غسان قاسم داود الالميادارة االنتاج والعمليات258

259
اساسيات االدارة المبادئ والتطبيقات 

الحديثة
جاري ديسلر

ية260 جاري ديسلرادارة الموارد البشر

مني  إبراهيم هنديادارة المخاطر عقود الخيارات261

مني  إبراهيم هنديادارة المنشآت المالية واسواق المال262

263
ادارة المخاطر الهندسة المالية 

باستخدام التوريق والمنشآت
مني  إبراهيم هندي

مني  إبراهيم هنديادارة المخاطر عقود المبادلة264

265
ادارة البنوك التجارية مدخل اتخاذ 

القرارات
مني  إبراهيم هندي

266
اساسيات االستثمار وتحليل االوراق 

المالية
مني  إبراهيم هندي

ر التنظيمي267 اتيجية التمكي 
ر موىس قاسم البنااسي  حسي 

ر خلفادارة عمليات االعمال268 عزام حسي 

269
ادارة الجودة الشاملة وااليزو مدخل 

معارص
سمي  كامل الخطيب

ر270 يادارة الخطر والتأمي 
يوسف  حجيم الطاب 

غانم فنجانادارة المخازن271

يات272 غانم فنجانادارة المشي 

ر الفضلادارة المواد273 مؤيد  عبد الحسي 

حاكم محسن محمدادارة االنتاج والعمليات274



275
ادارة المخاطر باستخدام التوريق 

والمشتقات
مني  ابراهيم هندي

يونس ابراهيم حيدر1الكتاب -اساسيات االدارة276

دريد درغاماساسيات االدارة المالية الحديثة277

مؤيد السالمادارة المعرفة التنظيمية278

ر التنظيمي279 اتيجية التمكي 
ر موىس قاسم البنااسي  حسي 

محفوظ احمد جودةادارة الجودة الشاملة280

فادي حسن عقيالنادارة الوقت والذات281

موىس احمد خي  الدينادارة المشاري    ع المعارصة282

عبد السالم ابو قحفاساسيات التسويق283

عالء  فرحان طالبادارة المؤسسات المالية284

محمد مصطفر السنهوريادارة البنوك التجارية285

صادق راشد الشمرياساسيات االدارة المالية286

حاكم الربيعيادارة االنتاج والعمليات287

ية288 يادارة الموارد البشر
يوسف حجيم الطاب 

يادارة الفوضر289 محسن الخضي 

رائد عبد الخالقادارة المواد وسيطرة مخزنية290

ية291 يادارة الموارد البشر عبد الحميد عبد الفتاح المغرب 

عزة جالل مصطفرادارة االصول الفكرية292

ر293 غازي مامنديادارة الخطر و التامي 

ي الخدمة المدنية294
ر
ية ف عامر خضي  الكبيسيادارة الموارد البشر

يادارة االنتاج و العمليات295
خالد احمد فرحان المشهدابر

ية296 خضي  كاظم حمودادارة الموارد البشر

ام التنظيمي297 ر علي محمد احمد المصاورةادارة التنوع منظور االلي 

رائد عبدالخالق عبدهلل العبيديادارة المؤسسات المالية و المضفية298

محمد حافظ خطابادارة ازمات الصحة299

كات300 روبرت رودزكيادارة تجنب انهيار الشر

صالح الدين عواد كريم الكبيسيادارة المعرفة301

اآلن وليمزادارة التغي  بنجاح302

عبدالسالم ابوقحفادارة االعمال الدولية303

ي المنظمات304
ر
جادارة السلوك ف الد جريني  جي 

ينادارة العمليات305 علي هادي جي 



 التكافلي306
ر ياساسيات التامي 

محمد توفيق البلقينر

ية307 جاري ديسلرادارة الموارد البشر

جاري ديسلراساسيات االدارة308

رادارة العمليات309 سكوت شافي 

يادارة التعويضات310
فرانك ادورانن 

اسمهان ماجد الطاهرادارة المعرفة311

كارس نض المنصورادارة العمليات االنتاجية312

ابراهيم بن علي الملحمادارة المنظمات غي  الربحية313

فيليب كوتلر1اساسيات التسويق ك314

فيليب كوتلر2اساسيات التسويق ك315

 علي بخيتاساسيات االقتصاد االداري316
ر حسي 

محمد حسانادارة سالسل االمداد والتوزي    ع317

ي العراق318
ر
اتيجية التعليم العالي ف

همام عبد الخالقاسي 

اتيجية النجاح319 نيكي هاييسادارة الفريق اسي 

يادارة التكلفة وتحليل الربحية320
ثناء علي القبابر

خضي  كاظم حمودادارة الجودة وخدمة العمالء321

نعيم ابراهيم الظاهرادارة الفساد322

يات323 مارك دايادارة المشي 

اء العمالء324 مالكوم ماكدوناودادارة كي 

ي325 اتيج  امينة سالمادارة االزمات والتخطيط االسي 

ي مشاري    ع التشغيل326
ر
سمث. نايجل جادارة المخاطر ف

اد برادليادارة الموارد بنجاح لرفع معدل االدخال327 جي 

ية بالمكتبات328 امينة خي  توفيقادارة الموارد البشر

329
اتيجية محاربة الفساد االداري  اسي 

والمالي
عالء فرحان طالب

خضي  كاظم حمودادارة الجوده الشامله330

خالد مصطفر قاسمادارة االعمال الدولية331

كات االدويه332 فريد راغب النجارادارة المستشفيات ورسر

محمد رسور الحريريادارة االعمال الدولية والعالميه333

يادارة وجدولة المشاري    ع334
محمد توفيق ماضر

وعات الصفر335 محمود احمد خيطادارة المشر



ليا نابيل اوليفرادارة التكاليف336

جون جاتوراناادارة االمداد والتوزي    ع337

محمد عبدالعليم صابرادارة اللوجستيات338

ي339 اتيج  محمد عبدالعظيم ابوالنجاادارة التسويق مدخل اسي 

ام التنظيمي340 ر علي محمد احمد المصاورةادارة التنوع منظور االلي 

مني  ابراهيم هنديادارة البنوك التجارية341

محمد عبدالعظيم ابوالنجاادارة قنوات التوزي    ع342

محمد محمد ابراهيمادارة التسويق343

ر التنظيمي344 اتيجية التمكي 
ر موىس قاسم البنااسي  حسي 

ماجد جبار غزاي الفتالويادارة وتخطيط العالقات العامه345

مني  ابراهيم هنديادارة المخاطر346

ي347
ر
يادارة توازن االداء المضف محسن احمد الخضر

348
اساسيات االستثمار الرأسمالي وتقييم 

ياالداء
عبد الغفار حنفر

يإدارة المصارف349
عبد الغفار حنفر

مني  ابراهيم هندي2ادارة المخاطر ج350

يه351 يادارة الموارد البشر عبد الحميد عبد الفتاح المغرب 

يادارة االنتاج و العمليات352
خالد احمد فرحان المشهدابر

ي ساليك.جونادارة الحسابات المدينه353 ح 

ي354
 
اتيجيات التسويق الفندف ياسي 

رائد حسن علي الخيكابر

مني  ابراهيم هنديادارة المخاطر355

356
ادارة المخاطر باستخدام التوريق 

والمشتقات
مني  ابراهيم هندي

كالوس بيي  بري    جادارة الجودة لخدمات تقنية المعلومات357

إرما بيشا فرنا نديزادارة المعرفة النظم والعمليات358

رونالد اتش باللو1ج/ادارة اللوجستيات359

رونالد اتش باللو2ج/ادارة اللوجستيات360

ا ويفرIFRS ال us gaapادارة التحول 361 ر لي 

غسان قاسم داود الالميإدارة االنتاج والعمليات362

ي363
 
اتيجيات التسويق الفندف ياسي 

رائد حسن علي الخيكابر

وعات السياحيه364 جنان عبد الرضا حمزهإدارة المشر

ية365 اتيجيات ادارة الموارد البشر مؤيد يوسف الساعدياستر



يادارة المحافظ االستثمارية366
غازي فالح المومن 

عبد العزيز شويش عبد الحميد الجبوريادارة المصارف367

منتر ابراهيم هنديادارة البنوك التجارية368

وارين ج كيجانادارة التسويق العالمي369

دونا سي اس سمرزادارة الجودة370

كراجوسكيادارة العمليات371

ية372 ر واين مونديادارة الموارد البشر


