
المؤلفالعناوين ت

أكرم المؤمنسوال ألختبار التوفل مع اجاباتها 11000

كات االعمال2 ي شر
 
نجم عبود نجماخالقيات االدارة ومسؤولية االعمال ف

ي ادارة المعرفة3
 
محمد عواد الزياداتاتجاهات معارصة ف

ي اإلدارة والتخطيط4
 
حسن ياسي   طعمةنماذج وأساليب ف

ي اإلدارة والتخطيط5
 
حسن ياسي   طعمةنماذج وأساليب كمية ف

ويدرنظرية المحاسبة6 ريتشارد  شر

ي إدارة المعرفة7
 
محمد عواد الزياداتإتجاهات معارصة ف

ي المحاسبة8
 
يتطبيقات الحاسوب ف رياض الحلب 

محمد عبدهنهج البالغة9

محمد عبد المعطي الحتومولد   آدم10

مي محمد موىس الوحشموسوعة الرشاقة11

يإتجاهات ومفاهيم تربوية ونفسية12
يوسف مصطف  القاض 

حسي   سالمةوحدات إدخال وإخراج الحاسوب13

غام محمد صالح2007موسوعة الفوتوشوب والويب14 رص 

خي  شواهي   تجربة علمية بأسخدام خامات البيئة15300

عناوين متفرقة 



عالء عبد الرزاق محمد السالميأتمتة المكاتب المتقدمة16

مجيات الجاهزة17 يالحاسوب والي  محمد بالل الزعب 

كات االعمال18 ي شر
 
نجم عبود نجماخالقيات االدارة ومسؤلية االعمال ف

مي محمود الوحشموسوعة العالج الطبيعي19

يآداب االمالء واالستمالء20
ابو سعد السمعان 

مي محمد موىس الوحشموسوعة طب النساء21

22
 علي والحسي  

محمد جواد الغضباننفحات االماميي  

بوية23 محمد محمود الخوالدة.دنظام تصنيف االهداف الير

حسي   رمال.أموسوعة تربية النحل24

خليل البواب.أموسوعة بلدان العالم25

عمر الحسنموسوعة علم الكيمياء26

27
عي  

فؤاد بيضونموسوعة العلماء والمخير

وفاء فرحات.أموسوعة سباق المعلومات28

الشيخ حسن رمالموسوعة القضايا الفهمية المعارصة29

عائدة رمالموسوعة االمراض الشائعة30

ي الصالة31
 
يأحسن المقال ف

موىس زين العابدين النجف 

وليم شكسبي يوليوس قيرص32

فيكتور هيجوأحب نوتردام33

وليد الكعبة34
ي 
السيد محمد رضا الحسيب 

الجاللي

عباس عباس. أموسوعة الحضارات35



36
علي الوردي. دوعاظ السالطي  

ي37 ينقد المذهب التجريب 
محمد طاهر الخاقان 

ي االسالم38
 
مرتض  مطهرينظام حقوق المرأة ف

ي39 ي العالم العرن 
 
محمد فريد محمود عزتوكاالت االنباء ف

السيد الجميليمواقف يوم القيامة40

ة41 العالمة المجلسيآداب العشر

ادموسوعة نساء شاعرات42 محمد شر

ان العربية43 ان خليل جي  درويش الجويديموسوعة جي 

ان المعربة44 ان خليل جي  دررويش الجويديموسوعة جي 

محمد عبدة مغاوريموسوعة الصحة الجنسية45

جيهان رمالموسوعة االطباق الصحية46

ي طبقات االدباء47
 
كمال الدين االنبارينزهة األلباء ف

فرنسيس بالوسائط االعالم الجديدة48

حسن الرحولي سبب لتكفي  الذنوب49177

50
عي  

فؤاد بيضونموسوعة العلماء والمخير

ينهج البالغة51
يف الرض  الشر

ين قصيدة حب52 يأحل عشر عكاشة عبد المنان الطيب 

فاطمة الزهراءموسوعة عالم الطفل53

ي خصائص الرسول54
 
الشيخ الحافظ(ص)نهاية السؤل ف

ي كربالء55
 
خالد محمد خالدابناء الرسول ف



ي الدين والحياة 56
 
باضي1- يسألونك ف احمد الشر

ي الدين والحياة 57
 
باضي2- يسألونك ف احمد الشر

ي الدين والحياة 58
 
باضي3- يسألونك ف احمد الشر

ي الدين والحياة 59
 
باضي4- يسألونك ف احمد الشر

ي الدين والحياة 60
 
باضي5- يسألونك ف احمد الشر

ي الدين والحياة 61
 
باضي6- يسألونك ف احمد الشر

ي الدين والحياة 62
 
باضي7- يسألونك ف احمد الشر

ينظم دعم القرارات63
فاهيد لطف 

ويدرنظرية المحاسبة64 ريتشارد  شر

ي المالية واالعمال65
 
اسامة عزمي سالمالحاسوب ف

ام66 ياحكام االلير 
عامر  محمود الكسوان 

ي المحاسبة أنظمة ألفا المحاسبية67
 
تغريد مفيد كامل بلييلةتطبيقات الحاسوب ف

رحيم المالكيهواجس68

ي ذكر األخيار69
 
عباس فاضل الدليمينفائس األخبار ف

مي محمد موىس الوحشموسوعة طب النساء من األلف ال الياء70

عائدة رمالموسوعة طب األشة71

خليل بدويموسوعة  عالج األمراض72

عائدة رمالموسوعة األمراض الشائعة73

حسي   رمالموسوعة تربية النحل74

عباس عباسموسوعة الحضارات75



وفاء فرحاتموسوعة الفلك76

إبراهيم شورنفحات عرفانية77

محمد مهدي الصدرأخالق أهل البيت عليهم السالم78

ة الجهاد79 إيمان سندأخمس نفرتاري أمي 

كاظم إسماعيل الكاطعموال الوداع80

وفاء فرحاتموسوعة علم األحياء81

82A.B.C  مجموعة من المتخصصي

السيد علي عاشور1- موسوعة أهل البيت 83

السيد علي عاشور2- موسوعة أهل البيت 84

السيد علي عاشور3- موسوعة أهل البيت 85

السيد علي عاشور4- موسوعة أهل البيت 86

السيد علي عاشور5- موسوعة أهل البيت 87

السيد علي عاشور6- موسوعة أهل البيت 88

السيد علي عاشور7- موسوعة أهل البيت 89

السيد علي عاشور8- موسوعة أهل البيت 90

السيد علي عاشور9- موسوعة أهل البيت 91

السيد علي عاشور10- موسوعة أهل البيت 92

السيد علي عاشور11- موسوعة أهل البيت 93

السيد علي عاشور12- موسوعة أهل البيت 94

السيد علي عاشور13- موسوعة أهل البيت 95



السيد علي عاشور14- موسوعة أهل البيت 96

السيد علي عاشور15- موسوعة أهل البيت 97

السيد علي عاشور16- موسوعة أهل البيت 98

السيد علي عاشور17- موسوعة أهل البيت 99

السيد علي عاشور18- موسوعة أهل البيت 100

السيد علي عاشور19- موسوعة أهل البيت 101

السيد علي عاشور20- موسوعة أهل البيت 102

السيد علي عاشور4 - (ع)مسند االمام علي103

السيد علي عاشور5 - (ع)مسند االمام علي104

السيد علي عاشور6 - (ع)مسند االمام علي105

السيد علي عاشور7 - (ع)مسند االمام علي106

السيد علي عاشور8 - (ع)مسند االمام علي107

السيد علي عاشور9 - (ع)مسند االمام علي108

ي1- موسوعة قبائل وعشائر العرب 109
محمد صالح رؤوف السامران 

ي2- موسوعة قبائل وعشائر العرب 110
محمد صالح رؤوف السامران 

ي3- موسوعة قبائل وعشائر العرب 111
محمد صالح رؤوف السامران 

ي4- موسوعة قبائل وعشائر العرب 112
محمد صالح رؤوف السامران 

ي5- موسوعة قبائل وعشائر العرب 113
محمد صالح رؤوف السامران 

ي6- موسوعة قبائل وعشائر العرب 114
محمد صالح رؤوف السامران 

ي115 ي الشعر العرن 
 
ي ف اسماعيل عبد  الرحيم الخفافوضي النب 



محمد العريسموسوعة شعراء العرص الجاهلي116

ديانا كلوتموسوعة العالج الطبيعي117

جورج بوشوادي الرؤيا118

محمد العريسموسوعة التاري    خ اإلسالمي119

ين قصيدة حب120 يأحل عشر
نزار قبان 

مريم كلوتموسوعة قواعد اللغة العربية121

عبد عون الروضان1- موسوعة عشائر العراق 122

عبد عون الروضان2- موسوعة عشائر العراق 123

يوجع الصدر124
األمل البقسر

الشيخ عباس القميموسوعة منازل األخرة125

الشيخ ماجد نارص الزبيديسؤال حول اإلمام علي عليه السالم 126500

الشيخ ماجد نارص الزبيديسؤال حول السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم 127500

ي نرص128
ي إنقضاء دولة بب 

 
حسي   مؤنسأخبار العرص ف

ق األوسط الكبي 129 وع الشر عبد القادر رزيق المخادميمشر

يأحكام المرأة130
مرتض  الميالن 

1- نهاية الحكمة 131
ي 
السيد محمد حسي   الطباطبان 

يزي التي 

2- نهاية الحكمة 132
ي 
السيد محمد حسي   الطباطبان 

يزي  2-التي 

ي1- موسوعة أهل البيت 133
الشيخ هادي النجف 

ي2- موسوعة أهل البيت 134
الشيخ هادي النجف 

ي3- موسوعة أهل البيت 135
الشيخ هادي النجف 



ي4- موسوعة أهل البيت 136
الشيخ هادي النجف 

ي5- موسوعة أهل البيت 137
الشيخ هادي النجف 

ي6- موسوعة أهل البيت 138
الشيخ هادي النجف 

ي7- موسوعة أهل البيت 139
الشيخ هادي النجف 

ي8- موسوعة أهل البيت 140
الشيخ هادي النجف 

ي9- موسوعة أهل البيت 141
الشيخ هادي النجف 

ي10- موسوعة أهل البيت 142
الشيخ هادي النجف 

ي11- موسوعة أهل البيت 143
الشيخ هادي النجف 

ي12- موسوعة أهل البيت 144
الشيخ هادي النجف 

مي الوحشموسوعة الجنس والحياة الزوجية145

لورنزا كليفوردأخالقيات العمل التجاري146

ممدوح عبدهللا أبو رماننظريات وأساليب التخطيط اإلقليمي147

نت148 علي جبار الحسيناويجرائم الحاسوب واألنير

ي المحاسبة أنظمة ألفا المحاسبية149
 
تغريد مفيد كامل بليبلةتطبيقات الحاسوب ف

ي اإلدارة والتخطيط150
 
حسن ياسي   طعمةنماذج وأساليب كمية ف

عبد الجابر تيموسائل اإلتصال السياحي151

اتيجية ثقافية وطنية152 رابطة الكتاب األردنيي  نحو إسير

ي اإلدارة والتسويق153
 
عبد النارص أحمد جراداتتطبيقات الحاسوب ف

ي إدارة المعرفة154
 
محمد عواد الزياداتإتجاهات معارصة ف

هيثم حمود الشبليالحاسوب نماذج وتطبيقات155



ي إدار ة األعمال نظام ألفا156
 
وليد فهمي صالحتطبيقات الحاسوب ف

ريما الحناويإدارة اإليواء|157

حكمت النوايسةوعي الكتابة158

إسماعيل نعيم الحلونظام تشغيل األنسان159

هادي نهرنحو الخليل من خالل الكتاب160

هادي نهرنحو الخليل من خالل معجمه161

يحب  محمد نبهانمهارة التدريس162

ي المحاسبة أنظمة ألفا المحاسبية163
 
تغريد مفيد كامل بليبلةتطبيقات الحاسوب ف

محمد عبد الحميد محمد فرحانمؤسسات الزكاة وتقييم دورها االقتصادي164

نت165 عبد الفتاح التميميشبكات الحاسوب واألنير

مجيات الجاهزة166 فراس محمد العزةمهارات الحاسوب الحاسوب والي 

ي اإلدارة والتسويق167
 
عبد النارص أحمد جراداتتطبيقات الحاسوب ف

مجيات الجاهزة168 محمد حسن بصبوصمهارات الحاسوب الحاسوب والي 

حسن ياسي   طعمةنظرية إتخاذ القرارات إسلوب كمي تحليلي169

فتحي أحمد يحب  العالمنظام إدارة الجودة الشاملة والمواصفات العالمية170

عبد الفتاح التميميشبكات الحاسوب واإلتصاالت171

مجيات الجاهزة  مهارات الحاسوب172 يالحاسوب والي  محمد بالل الزعب 

يحب  محمد نبهانمهارة التدريس173

ي ادارة االعمال والتسويق174
 
هيثم حمود الشبليالحاسوب نماذج وتطبيقات ف

ي علم الجمال175
 
امال حليم الرصافموجز ف



بشي  العالقنظريات االتصال مدخل متكامل176

نت177 علي جبار الحسيناويجرائم الحاسوب واالنير

امجيات الجاهزة178 يمهارات الحاسوب والي  محمد  بالل الزعب 

ي التعليم179
 
حارث عبودالحاسوب ف

اف طباعة لغة الضاد180 هبة سليمان الواديةاحير

ي االدارة والتسويق181
 
عبد النارصجرداكتطبيقات الحاسوب ف

فتحي احمد يح العالمنظام ادارة الجودة الشاملة والمواصفات العالمية182

فراس محمد العزةICDLمهارات الحاسوب 183

روبرت كليمان1اتخاذ القرارات الصعبة ج184

هيثم حمود الشبليالحاسوب نماذج وتطبيقات185

االتحاد الدولي للمحاسبي  اخالقيات وقواعد المهنة186

عالء عبد الرزاق محمد السالميأتمتة المكاتب المتقدمة187

ول188 يشى محمد ابو العالنظرية البير

ي وليد الكعبة 189700
 
يسؤال ف عبد الصاحب االمي 

مي محمد موىس الوحشموسوعة العالج الطبيعي190

ي191
ون  ينظم المعلومات والتشغيل االلكير

ثناء علي القبان 

ي االدارة والتسويق192
 
عبد النارص جراداتتطبيقات الحاسوب ف

بشي  العالقنظريات االتصال مدخل متكامل193

ي التعليم194
 
يحب  محمد نبهاناستخدام الحاسوب ف

نت195 علي جبار الحسيناويجرائم الحاسوب واالنير



ي وثائق196
 
طاهر البكاءمواقف ف

مها مهدي الخفافنظم دعم القرار والنظم الذكية197

نت198 زياد محمد عبوداساسيات الحاسوب واالنير

مني  اسماعيل ابو شاورنقود وبنوك199

ي الرقابة والتدقيق200
 
زياد عبد الحليم الذيبةنظم المعلومات ف

اسماعيل ابراهيم القزازنظام االدارة البيئية201

202ISO 9001:2008 اسماعيل ابراهيم القزازالتطبيق العملي للمواصفة

ينظرية  المنظمة مدخل التصميم203 نعمة عباس الخفاح 

204
علي الورديوعاظ السالطي  

شامل عبد القادريهود العراق205

ي رحاب الثقافة والصحافه206
 
وحيد الدين بهاء الدينوجوه تركمانية ف

ينصوص بغدادية نادرة207
طارق نافع الحمدان 

عثمان عبد العزيز صالح المحمديمؤرخو بغداد من خالل تاري    خ بغداد للخطيب البغدادي208

ناهض عبد الرزاق دفير القبسينقود مدينة السالم209

محمود شكري االلوىسياخبار بغداد وماجاورها من البالد210

ي الخطاب الشعري211
 
ي ف

خالده خليلاختالف الرؤى و التلفر

ي بغداد 212
 
يطانية ف صالح خرص  محمد1914-1798نشأة ونشاط القنصلية الي 

صادق حربوزراء بغداد213

باري رندرنمذجة القرارات وبحوث العمليات214

صالح الدين عبد المنعم مباركنظم المعلومات المحاسبية واقتصادياتها215



علي عصام محمد علي الياورنظام الرقابة الداخلية216

بالل خلف السكارنةاخالقيات العمل217

حسي   بلعجوزنظرية القرار218

ي معامالت المصارف االسالمية219
 
عادل عبد الفضيل عيدنظرية الرب  ح وتطبيقاتها ف

محمد هادي السالمياجهزة طب االسنان220

مجيات الجاهزة221 ايمن جميل النسورالحاسوب والي 

ي التامينات العامة222
 
ينظرية المصداقية ف

محمد توفيق البلقيب 

روبرت كليمان1اتخاذ القرارات الصعبة ج223

روبرت كليمان2اتخاذ القرارات الصعبة ج224

ي225 احمد حلمي جمعةاخالقيات مهنة المحاسبة والتحكم المحاسب 

سامي محمد الوقادنظرية المحاسبة226

يت 227101 ي بورصة وول سير
 
مايكل سيني درس مستفاد لالستثمار ف

سكوت يورتيشيلنظريات العالقات الدولية228

هانكر سوننظرية التشفي  والتعميه229

ي البناء الديمقراطي230
 
عقيله عبدالحسي   سعيد الدهان أثرالتنشئه االجتماعيه ف

231
ي 
 
وع تطوير وتحديث مناهج كليات االداره واالقتصاد ف مشر

الجامعات العراقيه

اللجنه الوزاريه العليا لتطوير 

الموارد المعرفيه


