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سنة 

النشر

2008أحمد سوسة. دالجزء االول/ تارٌخ حضارة وادي الرافدٌن 1

=أحمد سوسة. دالجزء الثانً/ تارٌخ حضارة وادي الرافدٌن 2

3
2006صادق راشد حسٌن الشمريأساسٌات الصناعة المصرفٌة االسالمٌة أنشطتها والتطلعات المستقبلٌة

2001محمد قاسم القرٌوتًمبادئ التسوٌق الحدٌث4

2006صادق راشد حسٌن الشمريسٌاسات االقراض وسبل تطوٌرها فً المصارؾ العراقٌة5

2007سالم محمد عبود. د أدارة التكالٌؾ فً النشاط المصرفً الجزء االول ،محاسبة التكالٌؾ6

1992إتحاد المصارؾ العربٌةالمصارؾ المتعثرة ووسائل المعالجة7

1992إتحاد المصارؾ العربٌةالمخالفات المصرفٌة8

2006د محمد طاقة. أمؤزق العولمة9

2005د ٌحٌى ؼنً النجار. أ النظرٌة االقتصادٌة والبلدان النامٌة10

2006ترجمة عباس ابو التمن/ جٌمس كوارنتً العلم القائم على الفطرة السلٌمة: االقتصاد 11

2008عمرو هشام محمد. د مدخل اقتصادي فً دراسات الجدوى وتقٌٌم المشارٌع12

2008سالم محمد عبود. د إدارة الكلفة فً النشاط المصرفً الجزء الثانً ،المحاسبة االدارٌة13

الجزء  الخامس مع / دلٌلك الى الرقابة الداخلٌة والخارجٌة فً المصارؾ 14

 باللؽة االنكلٌزٌةCDقرص 
2007إتحاد المصارؾ العربٌة

 فً المصارؾ الجزء الثالث مع قرص 2دلٌلك الى التطبٌق العملً لبازل 15

CDباللؽة االنكلٌزٌة 
2005إتحاد المصارؾ العربٌة

دللٌك الى التطبٌق االئتمانً الخارجً والتصنٌؾ االئتمانً الداخلً الجزء 16

الرابع
2006نبٌل حشاد. د

اتحاد المصارؾ العربٌة الجزء االولCDالمضمون على قرص :دللٌلك الى اتفاق بازل الثانً 17

اتحاد المصارؾ العربٌة الجزء الثانCDًدللٌك الى ادارة المخاطر المصرفٌة على قرص 18

19
2008معتز عبد القادر عساؾ. أالجزء السابع- التمٌز فً ادارة الموارد البشرٌة موسوعة التمٌز االداري 

2008معتز عبد القادر عساؾ. أالجزء الخامس- التمٌز فً تنمٌة المهارات االبداعٌة 20

=معتز عبد القادر عساؾ. أالجزء الرابع- التمٌز فً التعامل مع العمالء 21

2008معتز عبد القادر عساؾ.أالجزء الثانً- التمٌز فً ادارة النزاع 22

=معتز عبد القادر عساؾ.أالجزء الثالث- التمٌز فً ادارة الوقت واالجتماعات 23

=معتز عبد القادر عساؾ.أالتمٌز فً التخطٌط االستراتٌجً باستخدام بطاقة االداء المتوازن24

=معتز عبد القادر عساؾ.أالجزء السادس- التمٌز فً تدرٌب المدربٌن 25

2003صالح حسن علًممارسة و ادارة السلطة فً منظمات االعمال26

نظرة شخصٌة بخصوص نشؤتها مزاٌاها  )مصارؾ االفشور فً البحرٌن 27

(وصعوبات االقراض فً اعمالها 
2004صالح حسن علً

الكتب العربٌة



2009اموري هادي كاظمتقدٌر وتحلٌل دوال االنتاج اسلوب قٌاسً لبناء النماذج28

2005نبٌل حشاد. د   الجزءالثان2ًدلٌلك الى إدارة المخاطر المصرفٌة موسوعة بازل29

التموٌل المصرفً لمشروعات البنٌة التحتٌة بنظام البناءوالتشؽٌل ونقل 30

B.O.Tالملكٌة 
2006رشدي صالح عبد الفتاح صالح. د

2006وحٌد محمود رمو.د فً العلوم المالٌة واالدارٌةexcelأستخدام برنامج 31

2008أسامة عربً. د، شقٌري نوري . ددراسة الجدوى االقتصادٌة وتقٌٌم المشروعات االستثمارٌة32

1979مفٌد القٌصرمحاسبة التكالٌؾ  الجزء االول33

=مفٌد القٌصرمحاسبة التكالٌؾ  الجزء الثان34ً

2009محمد قاسم القرٌوتً. دالنظرٌات والعملٌات والوظائؾ/ مبادئ االدارة 35

2006عبد الرسول عبد الرزاق الموسوي. دالمدخل لبحوث العملٌات36

2007خالد واصؾ الوزٌر. دمباديء االقتصاد الكلً بٌن النظرٌة والتطبٌق37

2008محمد عبٌدات. دبحوث التسوٌق االسس والمراحل والتطبٌقات38

2006زٌاد رمضان. داالتجاهات المعاصرة فً ادارة البنوك39

2008فالح حسن. دادارة البنوك مدخل كمً وستراتٌجً معاصر40

2006فالح حسن. داالدارة االستراتٌجٌة مفاهٌمها ومداخلها عملٌاتها المعاصرة41

1995طالب محمد عوض.دالتجارة الدولٌة نظرٌات وسٌاسات42

2008منٌر شاكر محمد. دالتحلٌل المالً مدخل صناعة القرارات43

2009منعم زمزٌر الموسوي. دبحوث العملٌات مدخل عملً التخاذ القرارات44

2004فرٌد فهمً زٌاد.دالمبادئ واصول االدارة واالعمال45

2004طالب محمد عوض.دمدخل الى االقتصاد الكل46ً

2008صالح مهدي محسن العامري. داالدارة واالعمال47

2008حربً محمد عرٌقات. دالتامٌن وادارة الخطر النظرٌة والتطبٌق48

49
اقتصادٌات النقود والبنوك الجزء االول االساسٌات

عبد الحفٌظ .ؼالب عوض الرفاعً ،د.د

بلعزي
2002

2000عدنان كرٌم نجم الدٌن. د سإال وجواب االحصاء لالقتصاد واالدارة250سلسلة 50

51
العملٌات المصرفٌة االسالمٌة الطرق المحاسبٌة الحدٌثة

حسٌن سعٌد . خالد امٌن عبد هللا ،د.د

سعٌفان
2008

2003عدنان كرٌم نجم الدٌن.داالقتصاد الرٌاضً مدخل كمً تحلٌل52ً

53
الصٌرفة االلكترونٌة االدوات والتطبٌقات ومعٌقات التوسع

عبد الفتاح .ناظم محمد نوري الشمري د.د

زهٌر العبدالت
2008

2001محمد ٌوسؾ حنفاوي.دنظم المعلومات المحاسبٌة54

55
2008فٌصل محمود الشواوره. داالستثمار فً بورصة االوراق المالٌة االسس النظرٌة والعملٌة

1999طاهر حٌدر حردان.دالزكاة- الربا - االقتصاد االسالمً المال56

2005حربً محمد عرٌقات. دمبادئ االقتصاد التحلٌل الجزئ57ً

58
2004حربً عرٌقات.اسماعٌل عبد الرحمن ، د.دمفاهٌم ونظم اقتصادٌة التحلٌل االقتصادي الكلً والجزئً

2006محمد مطر.داالتجاهات الحدٌثة فً التحلٌل المالً واالئتمان59ً



60
مبادئ االقتصاد الكلً بٌن النظرٌة والتطبٌق

احمد حسٌن .خالد واصؾ الوزنً ، د.د

الرفاعً
2008

2004فتحً خلٌل حمدان.دمقدمة فً بحوث العملٌات61

2001زٌاد رمضان. دمبادئ االحصاء الوصفً والتطبٌق الحٌوي62

1999عبد المعطً رضا ارشٌد.دإدارة االئتمان63

2009هٌل عجمً جمٌل الجنابً. دالنقود والمصارؾ والنظرٌة النقدٌة64

2002عبد هللا الطاهر. دمبادئ االقتصاد السٌاس65ً

2007مدحت القرٌشً. دالتنمٌة االقتصادٌة نظرٌات وسٌاسات وموضوعات66

2008محمد أبو نصار. دمحاسبة التكالٌؾ67

2009محمودالخالٌلة. دمبادئ المحاسبة68

2004مجٌد علً حسٌن. دمقدمة فً التحلٌل االقتصادي الكل69ً

2008احمد محمد فهمً البرزنجً.دالوظائؾ- االسس - استراتٌجٌات التسوٌق المفاهٌم70

 Production and operationsادارة االنتاج والعملٌات 71

management

صباح مجٌد . عبد الكرٌم محسن ، د. د

النجار
2006

2003ؼازي عبد الرزاق النقاش.دالمالٌة العامة تحلٌل اسس االقتصادٌات المالٌة72

2007زٌاد رمضان.دمبادئ االستثمار المالً والحقٌق73ً

2004صالح الدٌن حسٌن الهٌتً.د"spss" االسالٌب االحصائٌة فً العلوم االدارٌة تطبٌقات باستخدام 74

2008عادل محمد القطاونة. دالمحاسبة الضرٌبٌة75

2006خالد امٌن عبد هللا. دادارة العملٌات المصرفٌة المحلٌة والدولٌة76

2002اموري هادي كاظم الحسناوي. دطرق القٌاس االقتصادي77

2005فاٌز تٌم. محمد مطر ، د. دادارة المحافظ االستثمارٌة78

2008محفوظ جودة. د "spss" التحلٌل االحصائً االساسً بااستخدام 79

2008محمد عبد العال النعٌمً. دApplied statisticsاالحصاء التطبٌقً 80

2005مإٌد سعٌد السالم. د اساسٌات االدارة االستراتٌجٌة81

2003محمد مطر. دالنظم المحاسبٌة المتخصصة وتطبٌقاتها العملٌة82

2008محمد أبو نصار. دالمحاسبة االدارٌة83

2001ناجً معال. داصول التسوٌق مدخل تحلٌل84ً

2001محمد قاسم القرٌوتً. داالصالح االداري بٌن النظرٌة والتطبٌق85

2007محمد مطر. دوالقٌاس- مبادئ المحاسبة المالٌة مشاكل االعتراؾ 86

2008صباح محمد أبو تاٌه. دالتسوٌق المصرفً بٌن النظرٌة والتطبٌق87

2007عبد الستار الصباح. داالدارة المالٌة أطر نظرٌة وحاالت عملٌة88

2007محمد مطر. دالجزء األول/ مبادئ المحاسبة المالٌة الدورة المحاسبٌة 89

ومشاكل االعتراؾ والقٌاس - مبادئ المحاسبة المالٌة الدورة المحاسبٌة 90

الجزء الثانً/واالفصاح 
2007محمد مطر. د

2001رٌاض دهال. تحرٌر دالقطاع المصرفً فً الدول العربٌة االداء والتحدٌات91



2004أحمد الكواز. تحرٌر دتصورات حول واقع ومستقبل االقتصاد العراق92ً

2006أحمد الكواز. تحرٌر دالصناعات المتعثرة فً الوطن العرب93ً

2007أحمد الكواز. دمؤزق التنمٌة بٌن السٌاسات االقتصادٌة والعوامل الخارجٌة94

2006طارق عبد العال حماد. دعرض القوائم المالٌة- الجزء االول / موسوعة معاٌٌر المحاسبة 95

2006طارق عبد العال حماد. داالفصاحات-   موسوعة معاٌٌر المحاسبة الجزء الثانً 96

2006طارق عبد العال حماد. داالدوات المالٌة- موسوعة معاٌٌر المحاسبة الجزء الثالث 97

98
2006طارق عبد العال حماد. دقٌاس بنود المٌزانٌة وقائمة الدخل- موسوعة معاٌٌر المحاسبة الجزء الرابع 

قٌاس بنود المٌزانٌة وقائمة - موسوعة معاٌٌر المحاسبة الجزء الخامس99

الدخل
2006طارق عبد العال حماد. د

2009طارق عبد العال حماد. د30- 1المعاٌٌر من - دلٌل أستخدام معاٌٌرالمحاسبة الجزء االول 100

2009طارق عبد العال حماد. د41 - 31دلٌل أستخدام معاٌٌرالمحاسبة الجزء الثانً المعاٌٌر من 101

- دلٌل تطبٌق معاٌٌر المحاسبة الدولٌة والمعاٌٌر العربٌة المتوافقة معها 102

الجزء االول
2008طارق عبد العال حماد. د

- دلٌل تطبٌق معاٌٌر المحاسبة الدولٌة والمعاٌٌر العربٌة المتوافقة معها 103

الجزء الثانً
2008طارق عبد العال حماد. د

1986عبد ذٌاب جزاعبحوث العملٌات104

2008احمد سفرالتعاون المصرفً العربً التوسع والتكامل105

2006احمد سفرالعمل المصرفً االلكترونً فً البلدان العربٌة106

حقوق - التؤمٌنات العٌنٌة الرهن العقاري والبٌع بالوفاء التامٌن العقاري107

االمتٌاز
2003احمد سفر

2008نبٌل حشاد. داالتجاهات الحدٌثة فً االستثمار العالمً واالستثمار العرب108ً

2006احمد سفرجرائم ؼسل االموال وتموٌل االرهاب فً التشرٌعات العربٌة109

2008احمد سفرانظمة الدفع االلكترونٌة110

2008احمد سفرالدمج والتملك المصرفً فً البلدان العربٌة111

2006احمد سفرالمصارؾ واالسواق المالٌة التقلٌدٌة واالسالمٌة فً البلدان العربٌة112

 االنعكاسات على االقتصاد العالمً واالقتصاد 2008االزمة المالٌة العالمٌة 113

العربً
2008نبٌل حشاد. د

2008عماد امٌن شهاب.د فً المصارؾ العربٌةII- خرٌطة طرٌق تطبٌق بازل 114

2009فرٌد راؼب النجار. داالستثمار والتموٌل والرهن العقاري115

2009محمد حسان. دادارة االمداد والتوزٌع116

تطوٌر المنظمات  الدلٌل العملً العادة الهٌكلٌة والتمٌز االداري وادارة 117

التؽٌٌر
2009احمد ماهر. د

2009فرٌد راؼب النجار. دالتموٌل المعاصر118

2009عالء عباس علً. دوالء المستهلك كٌفٌة تحقٌقه والحفاظ علٌه119

2005احمد ماهر. دكٌؾ تنجح فً عملك ومسارك الوظٌف120ً

2008فرٌد راؼب النجار. دالعمالة االجنبٌة فً الوطن العرب121ً

2009طارق عبد العال حماد. دمعاٌٌر المحاسبة فً التنظٌمات ؼٌر الهادفة للربح122

عالقة المحتوى المعلوماتً للقوائم المالٌة وتقارٌر المراجعة بكفاءة سوق 123

االوراق المالٌة
2009امٌن السٌد احمد لطفً. د



2009عبد الؽفار حنفً. دتقٌم االداء المالً ودراسات الجدوى124

2008محمدعبد العظٌم ابو النجا. دCRMادارة العالقات مع العمالء - التسوٌق المتقدم 125

2006احمد ماهر. دكٌؾ تكون حازما126

2008ثناء علً القبانً. دمحاسبة شركات االشخاص127

2005احمد ماهر. دكٌؾ تبحث وتحصل على افضل وظٌفة128

2000احمد ماهر. دتقلٌل العمالة129

130
2009فرٌد راؼب النجار. د2050التخطٌط االستراتٌجً والمدٌر العربً الٌات استشراؾ المستقبل عام 

2007احمد ماهر. داتخاذ القرار بٌن العلم واالبتكار131

2008طارق عبد العال حماد. دحوكمة الشركات واالزمة المالٌة العالمٌة132

2008عاطؾ جابر طه. داساسٌات التموٌل واالدارة المالٌة133

2003احمد ماهر. ددلٌل المدٌر فً الخصخصة134

2009فرٌد راؼب النجار. دالمشتقات والهندسة المالٌة135

2009فرٌد راؼب النجار. دبحوث العملٌات فً االدارة136

2008نادٌة ابو الوفا العارؾ. دالتسوٌق فً االلفٌة الثالثة137

المستقبل الوظٌفً دلٌل المنظمات واالفراد فً تخطٌط وتطوٌر المستقبل 138

الوظٌفً
2009أحمد ماهر. د

2008عاطؾ جابر طه. دإدارة المشترٌات والمخازن139

2006أحمد ماهر.  دالمقابالت الشخصٌة140

141
2006أحمد ماهر. دكٌؾ تدٌر رئٌسك دلٌلك العملً إلً كٌؾ تفهم وتتنبؤ وتتحكم فً رئٌسك

2008أحمد ماهر. دإدارة الذات142

2009فرٌد راؼب النجار. دإدارة التؽٌٌر االستراتٌجً العرب143ً

2008أحمد ماهر. داالدارة المبادئ والمهارات144

2009فرٌد راؼب النجار. داالزمات والكوارث145

2008أمٌن السٌد أحمد لطفً. دمعاٌٌر أخالقٌات المحاسبٌن المهنٌٌن146

2008محمد مصطفى سلمان. دحوكمة الشركات ودورأعضاء مجالس االدارة والمدٌرٌٌن التنفٌذٌٌن147

2008أحمد ماهر. دكٌؾ ترفع مهاراتك االدارٌة فً االتصال148

إدارة الجودة الشاملة واالنتاجٌة والتخطٌط التكنولوجً للتمٌٌز والرٌادة 149

والتفوق
2007فرٌد راؼب النجار. د

150ً 2008ثناء علً القبانً. دمراجعة نظم تشؽٌل البٌانات إلكترونٌا

2009عاطؾ جابر طه عبد الرحٌم.دالسلوك التنظٌمً مدخل نفسً سلوكً لتطوٌر القدرات151

2008إبراهٌم عبد العزٌز النجار. دالمرحلة االدارٌة نحو تفعٌل لتسوٌة المنازعات الضرٌبٌة152

2006أحمد ماهر. دإدارة االزمات153

2004أحمد ماهر. دكٌفٌة التعامل مع وإدارة ضؽوط العمل154

2008أمٌن السٌد أحمد لطفً. دفلسفة المراجعة155

2009محمد أحمد محمد حسان. دمقدمة فً االعمال156



2004أحمد ماهر. دإعداد وكتابة التقارٌر157

2009فرٌد راؼب النجار. دإدارة شركات تداول االوراق المالٌة158

قواعد أخالقٌات وسلوكٌات مهنة المحاسبة والمراجعة فً مواجهة االزمات 159

المالٌة
2009عبد الوهاب نصرعلً. د

2008فرٌد راؼب النجار. د مهارات وفنون السلوك التنظٌمً االستراتٌج160ً

2005مصطفى محمود أبو بكر. دإدارة التسوٌق فً المنشؤت المعاصرة161

التهٌئة الوظٌفٌة وألٌات التمٌٌز الوظٌفً المدخل لتحقٌق الرٌادة الوظٌفٌة 162

للعاملٌن الجدد والقدامى
2009محمد محمد أبراهٌم. د 

163
2009فرٌد راؼب النجار. دأسواق المال والمإسسات المالٌة محاور التموٌل االستراتٌجً

2008أمٌن السٌد أحمد لطفً. دمراجعة المعلومات المحاسبٌة ومسإولٌات التقرٌر164

2007أٌمن على عمر. دقراءات فً سلوك المستهلك165

2009أحمد ماهر. دمهارات التفاوض166

2008أحمد صالح عطٌة. دأصول المراجعة الحكومٌة وتطبٌقاتها بالمنطقة العربٌة167

2009أحمد ماهر. دالتخطٌط االستراتٌج168ً

2009محمد أحمد حسان. دنظم المعلومات االدارٌة169

170
2008السٌد عبد المقصود.دبحوث العملٌات فً المحاسبة مدخل للتخطٌط والرقابة وأتخاذ القرارات

2009امٌن السٌد احمد لطفً. درأي المراجع المهنً تجاه مشاكل المحاسبة عن تحدٌد الربح وتوزٌعه171

2009فرٌد راؼب النجار. دتكنولوجٌا االتصاالت والعالقات والمفاوضات الفعالة172

2010أرشد فإاد التمٌمً. داالسواق المالٌة اطار فً التنظٌم وتقٌٌم االدوات173

2009محمد محمد ابراهٌم. دادارةالجودة من المنظور االداري مدخل اداري متكامل174

2009ثابت عبد الرحمن. داالدارة االستراتٌجٌة للشراء واالمداد175

2009امٌن السٌد احمد لطفً. ددراسات تطبٌقٌة فً المراجعة176

2009ابراهٌم عبد العزٌز النجار. داالزمة المالٌة واصالح النظام المالً العالم177ً

2009ناصر نور الدٌن عبد اللطٌؾ. دنظم قٌاس تكلفة االنتاج والخدمات فً بٌئة االعمال المعاصرة178

2006احمد ماهر. دالتخطٌط التنفٌذي فً خدمة االهداؾ االستراتٌجٌة179

2002احمدعبد العزٌز االلفًاالدوات واالعراؾ المصرفٌة فً التجارة الدولٌة180

 الترجمة 600القواعد واالعراؾ الموحدة لالعتمادات المستندٌة نشرة رقم 181

UCP 600العربٌة لقواعد
2007احمد عبد العزٌز االلفً

2009احمد عبد العزٌز االلفًاالئتمان المصرفً والتحلٌل االئتمان182ً

2009احمد عبد العزٌز االلفًالسٌاسة النقدٌة وقانون البنوك الموحد183

2009صادق راشد الشمرياساسٌات االستثمار فً المصارؾ االسالمٌة184

االزمة المالٌة الدولٌة واثرها على قطاع المال فً العالم دورات االئتمان 185

وتؽٌٌر المإسسات واالسواق المالٌة
2009أحمد ابرٌهً علً. د

186
2009وائل الدببسً. ددلٌل العملٌات االلكترونٌة فً القطاع المصرفً الواقع واآلثار القانونٌة



2009باسم محمود نور الدٌنالنظرٌة والتطبٌق/ االعتمادات المستندٌة 187

2008ترجمة احمد االلفIIً والترجمة العربٌة الكاملة بازل Iبازل 188

2010المحامٌة لبنى عمر مستعاويمسإولٌة المصارؾ فً االعتماد المال189ً

1992اتحاد المصارؾ العربٌةالمخالفات المصرفٌة190

1997اتحاد المصارؾ العربٌةالصناعة المصرفٌة العربٌة فً عالم المعلوماتٌة واالتصاالت الحدٌثة191

الموجز فً تطور النقود والمصارؾ فً العراق منذ االلؾ الثالث قبل المٌالد 192

حتى االلؾ الثالث بعد المٌالد
2010فالح حسن ثوٌنً. د

مدخل فً االقتصاد السٌاسً للعراق الدولة الرٌعٌة من المركزٌة االقتصادٌة 193

الى دٌمقراطٌة السوق
2010مظهر محمد صالح قاسم. د

194
2010االتحاد العام لؽرؾ التجارة العربٌةالخارطة االستثمارٌة العربٌة مناخات وفرص االستثمار فً البلدان العربٌة

2010االتحاد العام لؽرؾ التجارة العربٌة وآفاقه المستقبلٌة2009-2008التقرٌر االقتصادي العربً عامً 195

2009سمٌر الشاعر. دالمصارؾ االسالمٌة من الفكرة الى االجتهاد196

موسوعة ) لمواجهة االزمة المالٌة العالمٌة 2-دلٌلك الى التعدٌالت على بازل 197

( الجزء السادس2بازل 
2010اتحاد المصارؾ العربٌة

1992رٌتشارد موسجرٌؾالمالٌة العامة فً النظرٌة والتطبٌق198

2010بالل كاظم الجواديادارة المخاطر فً المصارؾ االسالمٌة199

2011االتحاد الدولً للمصرفٌٌن العرب2011-2010دلٌل المصرفٌٌن العرب 200

201
االقتصاد الجزئً

احمد عارؾ . محمود حسٌن الوادي ،د. د

العساؾ
2009

2011هاشم حمدي رضا. داالصالح االداري202

2011سٌد سالم عرفة. ددراسة جدوى المشروعات203

2011نداء محمد الصوصالتجارة الخارجٌة204

2010عبد هللا ابراهٌم.محمود حسٌن ، د. دادارة الجودة الشاملة فً الخدمات المصرفٌة205

2009علً عباس. داساسٌات علم االدارة206

2009محمود حسٌن الوادي. داالقتصاد الكل207ً

2011ثناء علً القبانًنظم المعلومات والتشؽٌل االلكترون208ً

2009حسٌن محمد سمحان. دمحاسبة المصارؾ االسالمٌة209

2010محمد عبد حسٌن الطائً. دالتجارة االلكترونٌة المستقبل الواعد لالجٌال القادمة210

2010سلمان زٌدان.دادارة الجودة الشاملة الفلسفة ومداخل العمل الجزء االول211

2010سلمان زٌدان.دادارة الجودة الشاملة الفلسفة ومداخل العمل الجزء الثان212ً

213
الحوكمة المإسسٌة واالداء المالً االستراتٌجً للمصارؾ

أٌمان شٌحان . عالء فرحان طالب ، م . د

المشهدانً
2011

2010رحٌم حسٌن. دالنقد والسٌاسة النقدٌة فً إطار الفكرٌن االسالمً والؽرب214ً

215
تسوٌق الخدمات

ردٌنة . محمود جاسم الصمٌدعً ،د . د

عثمان
2010

216
دراسات الجدوى االقتصادٌة والمالٌة

حسٌن . محمود حسٌن الوادي ، د . د

محمد سمحان
2010
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اقتصادٌات النقود والمصارؾ

أسماعٌل . حسٌن محمد سمحان ، د. د

ٌونس
2011

2010خضٌر كاظم حمود. دإدارة الموارد البشرٌة218

2011نادر أحمد أبو شٌخةأصول التفاوض219

2010حسام علً داود. دمبادئ االقتصاد الكل220ً

2011عبد أحمد أبو بكر. دإدارة أخطار شركات التؤمٌن221

2011درٌد كامل آل شبٌب. دالمالٌة الدولٌة222

223
نقود وبنوك

امجد . منٌر أسماعٌل أبو شاور ، د . د

عبد المهدي
2011

2011عالء فرج الطاهر. دالتخطٌط االداري224

225
المحاسبة المتوسطة

اٌهاب . عبد الناصر أبراهٌم نور ، د . د

نظمً ابراهٌم
2011

226
المشتقات المالٌة

مٌثاق . جاسم محسن الربٌعً ، د . د

هاشم الفتالوي
2011

227
القٌاس االقتصادي النظرٌة والتحلٌل

حسن لطٌؾ . كامل عالوي كاظم ، د . د

الزبٌدي
2011

228
2004أكرم محمد عرفان(بحوث العملٌات  )االسالٌب الكمٌة فً أتخاذ القرارات االدارٌة  

2010عزمً أحمد ٌوسؾ. دالضرائب ومحاسبتها229

230
الرضا والوالء الوظٌفً قٌم وأخالقٌات االعمال

سوسن عبد . محمد أحمد سلٌمان ، د. د

الفتاح
2011

2008 محمد محمود العجلونً. دالبنوك االسالمٌة أحكامها ومبادئها وتطبٌقاتها المصرفٌة231

2010 عبد الرزاق سالم. دنظرٌة المنظمة232

2010 أحمد حلمً جمعة. دمحاسبة عقود التؤمٌن233

2010 رشاد العصار ، رٌاض الحلبًالنقود والبنوك234

2010 فإاد الفسفوس. دالبنوك االسالمٌة235

2011مؤمون الدرادكة ، طارق الشبلًالجودة فً المنظمات الحدٌثة236

237
األقتصاد االداري

اسماعٌل . محمود حسٌن الوادي ، د . د

ٌونس اسماعٌل
2010

2011 زاهر محمد عبد الرحٌم. دإدارة الخصخصة بٌن النظرٌة والتطبٌق238

239
2011عبد الحسٌن جلٌل ، عبد الحسن الؽالبً. د(نظرٌة وتطبٌقات)سعرالصرؾ وإدارته فً ظل الصدمات االقتصادٌة 

240
تسوٌق الخدمات

علً توفٌق الحاج أحمد ، سمٌر حسٌن . د

محمود
2011

2010 توفٌق عبد الرحمن ٌوسؾاالدارة المالٌة الدولٌة والتعامل بالعمالت االجنبٌة241

2010 مجٌد جعفر الكرخً. دتقوٌم االداء فً الوحدات االقتصادٌة بؤستخدام النسب العالمٌة242

243
المزٌج التسوٌقً المصرفً وأثره فً الصورة المدركة للزبائن

عالء فرحان طالب ، فإادي حمودي . د

العطار
2010

244
(مدخل حدٌث  )إدارة المصارؾ االسالمٌة 

سعٌد جمعة . حربً محمد عرٌقات ، د . د

عقل
2010

2010 محمود حسٌن الوادي. دتنظٌم االدارة المالٌة من أجل ترشٌد االنفاق الحكومً ومكافحة الفساد245



2010 عباس كاظم الدعمً. دالسٌاسات النقدٌة والمالٌة وأداء سوق االوراق المالٌة246

2010 زكً خلٌل المساعد. دتسوٌق الخدمات وتطبٌقاته247

248
2010 محمد صالح تركً القرٌشً. دعلم أقتصاد التنمٌة

249
دراسة الجدوى االقتصادٌة وتقٌٌم المشروعات

سعٌد . محمد محمود العجلونً ، د . د

سامً الحالق
2010

2009 بشٌر العالق. دتنمٌة المهارات االشرافٌة والقٌادٌة250

2010 عدنان تاٌه النعٌمً. دإدارة االئتمان منظور شمول251ً

2006عبد الناصر أبراهٌم ، علٌان الشرٌؾ. دمحاسبة التكالٌؾ الصناعٌة252

2010 حسٌن القاضً. دمحاسبة النفط فً ظل العقود السائدة253

2010 خضٌر كاظم حمود. د9000 : 2000المنظمة الدولٌة للتوحٌد القٌاسً اإلٌزو 254

255
النقود والبنوك والمصارؾ المركزٌة

محمد محمود . سعٌد سامً الحالق ، د . د

العجلونً
2009

التحلٌل االئتمانً ودوره فً ترشٌد عملٌات االقراض والتوسع النقدي فً 256

البنوك
2010حسن سمٌر عشٌش ، ظافر الكبٌسً

2010 محمد عبد الوهاب العزاوي. دإدارة الجودة الشاملة مدخل استراتٌجً تطبٌق257ً

2010 علً مجٌد الحمادي. دالتشابك االقتصادي بٌن النظرٌة والتطبٌق258

2009 علً جدوع الشرفات. دمبادئ االقتصاد الزراع259ً

2010 فتحً خلٌل حمدانبحوث العملٌات مع تطبٌقات بؤستخدام الحاسوب260

2010 محمد قدري حسن. دمبادئ التفاوض261

2010علً عبد الفتاح ابو شراراالقتصاد الدولً نظرٌات وسٌاسات262

2011 عالء فرج الطاهر. دالتخطٌط االقتصادي263

2010مهند حنا نقوال عٌسى. دإدارة مخاطر المحافظ االئتمانٌة264

2007 خضٌر كاظم حمود. دإدارة الجودة وخدمة العمالء265

2011 أٌاد عبد الفتاح النسور.دأسالٌب التحلٌل الكمً مدخل لدراسة التسوٌق الحدٌث266

267
األساسٌات فً االدارة المعاصرة منحى نظامً

محفوظ . عبد الباري أبراهٌم درة ، د . د

احمد جودة
2011

2010 فإاد الفسفوسالمحاسبة الحكومٌة268

2010 أبراهٌم بن عبد العزٌز الدعٌلج. دمناهج وطرق البحث العلم269ً

2010 طارق الحاج. دمبادئ التموٌل270

2010مإٌد عبد الرحمن الدوري. دإدارة األستثمار والمحافظ االستثمارٌة271

2009 نادر أحمد ابو شٌخة. داالستشارات االدارٌة272

2010 خضر مصباح. دأساسٌات أمن المعلومات والحاسوب273

2010 عبد الناصر محمد سٌد دروٌش. دالجزء االول/ مبادئ المحاسبة المالٌة االصول العلمٌة والعملٌة 274

الجزء / مبادئ المحاسبة المالٌة التسوٌات الجردٌة واالفصاح المحاسبً 275

الثانً
2010عبد الناصر محمد سٌد دروٌش. د

2010 خلٌل أحمد الكاٌد. داالدارة المالٌة الدولٌة والعالمٌة276

2010 علً هادي جبرٌن. دإدارة العملٌات277



278
مبادئ علم االقتصاد

نضال علً . محمود حسٌن الوادي ، د . د

عباس
 2010

279
االقتصاد األسالمً

ابراهٌم . محمود حسٌن الوادي ، د . د

محمد خرٌس
2010

2010 باسم الحمٌريمهارات إدارٌة280

2010حسٌن محمود الجنابً. داالحدث فً بحوث العملٌات281

2010 أحمد محمد أبو شمالة. دمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة واالبالغ المال282ً

283
االستثمار والتموٌل بٌن النظرٌة والتطبٌق

عبد المعطً . حسٌن علً خرٌوش ، د . د

رضا ارشٌد
2011

دراسات الجدوى االقتصادٌة دلٌل المستثمرٌن وأصحاب رإوس االموال 284

واألكادٌمٌٌن واالستشارٌٌن والطالب
2006 بهاء الدٌن أمٌن. د

2010 محمد زوٌد العتبً. أاالتجاهات الحدٌثة فً إدارة الموارد البشرٌة285

2010 بشٌر العالق. دإدارة التفاوض286

2010 خالد راؼب الخطٌب. دمفاهٌم حدٌثة فً الرقابة المالٌة والداخلٌة فً القطاع العام والخاص287

2010 محفوظ أحمد جودة. دإدارة الموارد البشرٌة288

2008 عبد الستار العلً. دتطبٌقات فً إدارة الجودة الشاملة289

2010 عهود عبد الحفٌظ علً الخصاونة. دمبادئ االدارة المالٌة290

2010 باسم الحمٌرياألستشارات االدارٌة291

2010 سمر توفٌق صبرةالتسوٌق االلكترون292ً

2010 محمد علً أبراهٌم العامري. داالدارة المالٌة المتقدمة293

االقتصاد القٌاسً نظرٌة وحلول تطبٌق بؤستخدام برنامج 294

Minitab,Relase14
2010عدنان داود محمد العذاري. د

2010 بن عنتر عبد الرحمن. دإدارة الموارد البشرٌة295

2009 فاٌز جمعة صالح النجار. دأسالٌب البحث العلمً منظور تطبٌق296ً

2010 حسٌن علً خرٌوش. دإدارة المحافظ االستثمارٌة297

2004 خالد أمٌن عبد هللا. دالعملٌات المصرفٌة  الطرق المحاسبٌة الحدٌثة298

299ً 2011 اٌاد رشٌد القرٌشً.المحاسب القانونً دالتدقٌق الخارجً منهج علمً نظرٌاً وتطبٌقٌا

2004 نبٌل حشاد. داالبعاد الجزء االول- االهمٌة -   المضمون 2-دلٌلك الى اتفاق بازل 300

301
2011فائق محمود الشماع. داالٌداع المصرفً ، الجزء االول، االٌداع النقدي ، دراسة قانونٌة مقارنة

302
2011 فائق محمود الشماع. داالٌداع المصرفً ، الجزء الثانً، االٌداع ؼٌر النقدي ، دراسة قانونٌة مقارنة

2011 سمٌر النصٌريموسوعة الثقافة المصرفٌة303

 2004أحمد سفر. د(أصوله وصٌؽه وتحدٌاته  )العمل المصرفً االسالمً 304

المصارؾ االسالمٌة ، العملٌات ، أدارة المخاطر والعالقة مع المصارؾ 305

المركزٌة والتقلٌدٌة
 2005أحمد سفر. د

2004صالح السعد. ددلٌل البنوك فً كشؾ ؼسل االموال306

2003احمد سفر. دمكافحة ؼسل االموال فً البلدان العربٌة307

2006احمد سفر. دالعمل المصرفً االلكترونً فً البلدان العربٌة308



309
2005اتحاد المصارؾ العربٌةدور الصٌرفة االسالمٌة فً تعبئة الموارد واالدوات المالٌة االسالمٌة الحدٌثة

2006عادل رزقدعائم االدارة االسترتٌجٌة لالستثمار310

2009محمد مصطفى سلٌمان. ددور حوكمة الشركات فً معالجة الفساد المالً واالداري311

2011السٌد متولً عبد القادر.دالنظرٌة والسٌاسات– االقتصادالدولً 312

2008رعد سامً عبد الرزاق التمٌمً.دالعولمةوالتنمٌة البشرٌة المستدامة فً الوطن العرب313ً

2000رفعت صدقً النمرمقاالت ومقابالت (1)فً المصارؾ واالقتصاد 314

2000رفعت صدقً النمركلمات ورسائل ومراجعات (2)فً المصارؾ واالقتصاد 315

2008شاهٌن عكاب سالمبحوث وتطبٌقات: الصٌرفة 316

317
2010عبد المطلب عبد الحمٌد.د.ااالثار والعالج– االسباب . االبعاد/ الدٌون المصرفٌة المتعثرة 

318
2011عبد الحسن جلٌل عبد الحسن الؽالبً. د.أسعر الصرؾ وادارته فً ظل الصدمات االقتصادٌة النظرٌة وتطبٌقات

319
النقود والمصارؾ واالسواق المالٌة

نزار سعد . عبد المنعم السٌد علً ، د. د.أ

الدٌن العٌسى
2004

2010جالل جوٌدة القصاص. دالنقود والبنوك والتجارة الخارجٌة320

اساسٌات االقتصادٌات النقدٌة وضعٌا واسالمٌا مع االشارة الى االزمة المالٌة 321

العالمٌة
2009عبد الحمٌد الؽزالً.د.أ

2010محمد علً زٌنً.داالقتصاد العراقً الماضً والحاضروخٌارات المستقبل322

323
2011اسماعٌل ٌونس.حسٌن محمد سمحان ، د.داقتصادٌات النقود والمصارؾ

2008احمد فتحً أبو كرٌم. دالشفافٌة والقٌادة فً االدارة324

325
قٌاس مإشرات ظاهرة الفقر فً الوطن العربً

عدنان داود العذاري ، هدى زوٌر . د.أ

الدعمً
2010

2010بسام عوض عبد الرحٌم عٌاصرة.دالرقابة المالٌة فً النظام االقتصادي االسالم326ً

2004ؼسان سنو. علً الطراح ، د.دالتنمٌة البشرٌة فً المجتمعات النامٌة والمتحولة327

328
ادارة الموازنات العامة

طاهر .مإٌد عبدالرحمن الدوري ، د. د

موسى الجنابً
2011

2006ؼسان محمود ابراهٌم. داقتصاد السوق االجتماعً مقدمات نظرٌة329

2010عصام حسٌن. داسواق االوراق المالٌة البورصة330

1999ٌاسر زؼٌباتفاقٌة الؽات بٌن النشؤة والتطور واالهداؾ331

332
االقتصاد الكلً مبادئ وتطبٌقات

ابراهٌم .نزار سعد الدٌن العٌسى ، د.د

سلٌمان قطؾ
2006

2002حسام علً داود ، اٌمن ابو خضٌراقتصادٌات التجارة الخارجٌة333

2010فالح ابو عامرٌة.دالخصخصة وتؤثٌراتها االقتصادٌة334

335
بورصات االوراق المالٌة

شرٌؾ مصطفى .مصطفى كمال طه ، أ.د.أ

كمال طه
2009

2008شذا جمال خطٌبالعولمة المالٌة ومستقبل االسواق العربٌة لرأس المال336

2009احمد عمر الراوي.د2003دراسات فً االقتصاد العراقً بعد عام 337

2008محفوظ جودة. زٌاد رمضان ، د.د.أادارة مخاطر االئتمان338



1995مالكولم جبلز ، ماٌكل رومراقتصادٌات التنمٌة339

2010محمد عبد الوهاب العزاوي. د.أاالزمات المالٌة340

2011عبد السالم عفون.كمال رزٌق ، أ.دسٌاسات ادارة االزمة المالٌة العالمٌة341

2003بشٌر الموصلًالبورصة كٌفٌة المضاربة واالستثمار342

2006ؼازي عبد الرزاق النقاش. دالتموٌل الدولً العملٌات المصرفٌة الدولٌة343

2010بربرة انجهام ، ترجمة حاتم حمٌد محسناالقتصاد والتنمٌة344

2009جودت جعفر خطاب. داعادة هٌكلة المصارؾ دراسة تطبٌقٌة345

346
التخطٌط والتنمٌة االقتصادٌة

محمود . د.احمد عارؾ العساؾ ، أ. د

حسٌن الوادي
2011

2007سهٌر حامداشكالٌة التنمٌة فً الوطن العرب347ً

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

2006فلٌح حسن خلؾ. داالسواق المالٌة النقدٌة349

2009فرٌد راؼب النجار.دادارة شركات تداول االوراق المالٌة350

2008صادق راشد الشمريالواقع والتطبٌقات العلمٌة– ادارة المصارؾ 351

2009راٌس حدة. ددور البنك المركزي فً اعادة تجدٌد السٌولة فً البنوك االسالمٌة352

2009مإٌد الفضل. دتقٌٌم وادارة المشروعات المتوسطة والكبٌرة353

2008حمزة عبد الكرٌم محمد حماد. دمخاطر االستثمار فً المصارؾ االسالمٌة354

2009سٌد سالم عرفة.دادارة المخاطر االستثمارٌة355

استراتٌجٌات وآلٌات دعم وتنمٌة المشروعات المتناهٌة الصؽر والصؽٌرة 356

والمتوسطة ودورها فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة فً أطار المتؽٌرات 

العالمٌة والمحلٌة

2009صالح الدٌن حسن السٌسً

2008عبد الكرٌم جابر العٌساوي. د.أ(مدخل حدٌث )التموٌل الدولً 357

2010محمد علً السرهٌدالجوانب القانونٌة للسرٌة المصرفٌة دراسة مقارنة358

2010محمود حسٌن الوادي.دتنظٌم االدارة المالٌة من اجل ترشٌد االنفاق الحكومً ومكافحة الفساد359

2009عمر وصفً عقٌلً.دالرقابة–التنظٌم - التخطٌط / االدارةالمعاصرة 360

2008سامر جلدةالبنوك التجارٌة والتسوٌق المصرف361ً

2009عالء عبد الرزاق السالمً.داالدارة االلكترونٌة362

2010رائد محمود أبو طربوشاالحتٌال والبورصة العالمٌة363

2012عبد الحسٌن زٌنً.داالرقام القٌاسٌة364

2008خالد وهٌب الراوي.دادارة المخاطر المالٌة365

2011عبد الحسٌن زٌنً.دالحسابات القومٌة366

2011عبد الحسٌن زٌنً. داحصاء التجارة الداخلٌة والخارجٌة367

2011عبد الحسٌن زٌنً. دمبادئ االحصاء االقتصادي368

369
حوكمة البنوك واثرها فً االداء والمخاطرة

محمد . د.قاسم محسن الربٌعً ، أ. د.أ

عبد الحسٌن راضً
2012

2011اٌثار الفتلً. هاشم الشمري ، د.د.أالفساد االداري والمالً واثاره االقتصادٌة واالجتماعٌة370



2007نضال الحواري. ضرار العتبً ، د.دادارة المشروعات االنمائٌة دراسة وتقرٌر الجدوى371

2011حسٌن احمد الطراونة. دالرقابة االدارٌة372

2012درٌد كامل ال شبٌب. دادارة البنوك المعاصرة373

2011حسٌن دحدوح.حسٌن القاضً ، د. دالمحاسبة المالٌة المتقدمة374

2010محمد محمود الخطٌبواثره على عوائد اسهم الشركات/ االداء المالً 375

376
الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة

شقٌري فوزي . وسٌم محمد الحداد ، د.د

موسى
2011

2007سعد ؼالب ٌاسٌن. داالدارة الدولٌة377

378
2008محمد سعٌد عبد الهادي.دالتحلٌل المالً االسواق المالٌة الدولٌة، االستثمار والتموٌل / االدارة المالٌة 

2012ناجً جمال. دمبادئ االستثمار فً اسواق التموٌل379

2012سحر نصرالقطاع المالً العراق380ً

1988حسن النجفًالنظام النقدي الدولً وازمة الدول النامٌة381

2002محمد قاسم القرٌوتً. داالدارة المقارنة الحدٌثة382

383
2006صادق راشد حسٌن الشمري. داساسٌات فً الصناعة المصرفٌة االسالمٌة انشطتها والتطبٌقات المستقبلٌة

الجوانب التحلٌلٌة والسٌاسات الخاصة بالبرمجة المالٌة دراسة تطبٌقٌة حول 384

مصر
1990طاهر الرجائً

2009احمد ابرٌهً علً.داالزمة المالٌة الدولٌة واثرها على قطاع المال فً العالم385

مدخل فً االقتصاد السٌاسً للعراق الدولة الرٌعٌة من المركزٌة االقتصادٌة 386

الى دٌمقراطٌة السوق
2010مظهر محمد صالح.د

واالفاق – سٌاسات االقراض وسبل تطوٌرها فً المصارؾ العراقٌة الواقع 387

المستقبلٌة
2006صادق راشد حسن الشمري. د

2012هانً العزب. اٌهاب نظمً ، د. دتدقٌق الحسابات االجراءات388

2012مجٌد عبد زٌد حمدالمحاسبة المالٌة المتقدمة389

2007عبد الكرٌم جابر العٌساوياالندماج والتملك االقتصادي المصارؾ انموذجا390

2013مجموعة خبراءدراسات حول االنظمة االقتصادٌة العالمٌة391

2006براٌان كوٌل. دالسندات الحكومٌة392

السٌاسات النقدٌة والمصرفٌة للبنك المركزي فً اطار النظام المصرفً 393

االسالمً
2013احمد شعبان.د

394
نظم المعلومات المحاسبٌة

محمد عبد الحسٌن ال .رأفت سالمة ، د.د

فرج الطائً
2012

395
مناهج واسالٌب الرقابة والتدقٌق البٌئً بٌن النظرٌة والتطبٌق

صالح نوري . سالم محمد عبود ، د. د

خلؾ
2011

2013فاطمة الزهراء خبازيالنظام النقدي الدول396ً

2010عبد الحمٌد الشواربً محمد الشواربً.دادارة مخاطر التعثر المصرف397ً

2008ترجمة وردٌة واشد/ فردرٌك كلون مدخل الى االقتصاد الجزئ398ً

2010المستشار ابراهٌم سٌد احمدمكافحة ؼسٌل االموال399



2011عبد علً عوض. ددراسات فً التحلٌل االقتصادي400

2011عدنان حسٌن ٌونس. د.أعربٌة– التموٌل الخارجً وسٌاسات االصالح االقتصادي تجارب 401

بطاقات االئتمان النظام القانونً والٌات الحماٌة الجنائٌة واالمنٌة دراسة 402

مقارنة
2011معادي اسعد صوالحة. د

2011مدحت القرٌشً. دتطور الفكر االقتصادي403

استراتٌجٌة ادارة المخاطر المصرفٌة واثرها فً االداء المالً للمصارؾ 404

التجارٌة
2013صادق راشد الشمري.د

2012عباس كاظم جٌاد الفٌاضالخصخصة وتؤثٌرها على االقتصاد العراق405ً

العالقة التبادلٌة بٌن سعر الصرؾ وسعر الفائدة وانعكاسها على مٌزان 406

المدفوعات
2011سمٌر فخري نعمة. د

– اسبابها –االزمة المالٌة االقتصادٌة العالمٌة وحوكمةالشركات جذورها 407

افاقها–تداعٌاتها 
2013مصطفى ٌوسؾ كافً. د

2011سالم محمد عبود. دظاهرة الفساد االداري والمالً مدخل استراتٌجً للمكافحة408

ركائز منع التحرٌؾ والتالعب فً القوائم المالٌة المنشورة الصادرة عن 409

الشركات المساهمة العامة االردنٌة
2012محمد جمال النزلً

2008براٌان كوٌلالحماٌة من مخاطر العملة410

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

2001رٌتشارد ستروب، جٌمس جوارتنً االقتصاد الجزئً االختٌار الخاص والعام412

2011المستشار صالح حسنالبنوك ومخاطر االسواق المالٌة العالمٌة413

2012احمد ٌوسؾ.د، احمد محمود تسوٌق الخدمات المصرفٌة414

2006صالح السعد. دالتحقٌق فً ؼسل االموال وتموٌل االرهاب415

2011سالم محمد عبود. دمحاسبة التكالٌؾ فً النشاط المصرف416ً

2012خلٌل عواد ابو حشٌشن. دمحاسبة التكالٌؾ تخطٌط ورقابة417

2006براٌان كوٌلتحدٌد مخاطر االئتمان418

419
2011عبد الهادي على النجار.دالسٌاسة المالٌة فً الفكر االقتصادي المعاصر والفكر االسالمً

2009خالد وهٌب الراوي. د.أالعملٌات المصرفٌة الخارجٌة420

2013ؼسان فالح المطارنة.دالمدخل الى تدقٌق الحسابات المعاصر421

2002اتحاد مصارؾ العربٌةالمصارؾ العربٌة والنجاح فً عالم متؽٌر422

2009نصر حمود مزنان فهد اثر السٌاسات االقتصادٌة فً أداءالمصارؾ التجارٌة423

424
المحاسبة فً شركات االموال

عبد هللا عبد . كمال الدٌن سمٌر كامل ، د.د

العظٌم
2011

2003عبده ناجً. دتسوٌق الخدمات المصرفٌة االسس والتطبٌق العملً فً البنوك425

2002اتحاد المصارؾ العربٌةتحرٌر تجارة الخدمات فً الوطن العرب426ً

2004عماد صالح سالم. دالبنوك العربٌة والكفاءة االستثمارٌة427

428
2003احمد سفر. دالحوالة فً نظام المدفوعات العالمً وعالقتها بتبٌٌض االموال

429
المدخل الى مصارؾ االنترنت

جورج نهاد ابو جرٌش ، خشان ٌوسؾ 

رشوان

2007عادل رزق.أمبادئ وأسس ادارة التحدٌات فً عصر العولمة430



2002اتحاد المصارؾ العربٌةالمصارؾ العربٌة والعودة الى المستقبل431

2011دٌوان الرقابة المالٌةالنظام المحاسبً الموحد432

2011سالم محمد عبود.دمدخل استراتٌجً للمكافحة– ظاهرة الفساد االداري والمالً 433

2011سالم محمد عبود.داالتجاهات الحدٌثة فً اصول البحث العلم434ً

435
مدخل الى حماٌة المستهلك

منى تركً .سالم محمد عبود ، د.د

الموسوي
2009

2011سالم محمد عبود. دمحاسبة التكالٌؾ فً النشاط المصرف436ً

2011سالم محمد عبود.داالزمة المالٌة العالمٌة ومستقبل اقتصادٌات الحٌاة437

2009سالم محمد عبود.دتطبٌقات حدٌثة فً المحاسبة االدارٌة438

نظام أم اسلوب دراسة موضوعٌة لتجارب عالمٌة وعربٌة مع . الخصخصة439

االشارة للعراق
2010سالم محمد عبود. د

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

2012صادق راشد الشمري. دالصناعة المصرفٌة االسالمٌة الواقع والتطبٌقات العملٌة441

2012سحر نصرالقطاع المالً العراق442ً

2009بدر ؼٌالن وهمالسوق النقدٌة المالٌة فً العراق443

2007احمد ابو دٌة مع مجموعةالمساءلة والمحاسبة444

2009عمر هشام محمد. دمدخل فً مدارس الفكر االقتصادي445

2008عبد الكرٌم جابر العٌساوي. د(مدخل حدٌث  )التموٌل الدولً 446

2011صالح ٌاسر حسن. داالقتصاد السٌاسً لالزمات االقتصادٌة فً النسق الرأسمالً العالم447ً

2008هجٌر عدنان زكً أمٌن. د.أاالقتصاد الدول448ً

1983سابا وشركاهماالصول المحاسبٌة الدولٌة ادلة المراجعة الدولٌة449

2007أشفق خلفانمقدمة فً مبدأ الدٌون المقٌتة450

1989عصام مرعً. دأدلة التدقٌق الدولٌة451

2013محمد عاشور الرٌاحًاثر تبٌٌض االموال على احكام السرٌة المصرفٌة452

2013ناظم محمد نوري الشمري. دالنقود والمصارؾ والنظرٌة النقدٌة453

2010امٌرة فتحً عوض محمد. دعقود االستثمار المصرفٌة454

2011عبد الهادي علً النجار. دالسٌاسة المالٌة فً الفكر االقتصادي المعاصر والفكر االسالم455ً

2009بسام الحجار. داالقتصاد النقدي والمصرف456ً

2009جودت جعفر خطاب. داعادة هٌكلة المصارؾ457

2012عدنان تاٌه النعٌمً. دادارة العمالت االجنبٌة458

مفهومها وحكمها وتطبٌقاتها المعاصرة فً الفقه : القروض المتبادلة 459

االسالمً
2011نذٌر عدنان عبد الرحمن الصالحً

2013امٌن حٌدرسٌاسة الصرؾ كؤداة لتسوٌة االختالل فً مٌزان المدفوعات460

2009محمد احمد عبد النبً. دالرقابة المصرفٌة461

2010سوزي عدلً ناشر. دمقدمة فً االقتصاد النقدي والمصرف462ً



2010احمد صالح عطٌه. دمحاسبة االستثمار والتموٌل فً المنشؤت المالٌة463

2010محمد محمود المكاوي(المنهج العلمً التخاذ القرار)التموٌل المصرفً التقلٌدي االسالمً 464

465
(كٌؾ تحقق المعادلة التً تضمن نجاحك فً البورصة)ادارة النقود 

ترجمة /بٌر نهارد ٌولنجان وهاٌنزاٌمٌاخر

حسام الشٌمً.د
2011

2010خالد امٌن عبد هللا.د(الناحٌة النظرٌة والعملٌة)علم تدقٌق الحسابات 466

2012درٌد كامل ال شبٌب.دأدارة البنوك المعاصرة467

رإٌة محل اصالح الشركات )االتجاهات الحدٌثة فً اعادة هٌكلة الشركات 468

المملوكة للدولة
2012احمد علً خضر.د

2012علً كنعان.دالنقود والصٌرفة والسٌاسة النقدٌة469

2012زٌاد جالل الدماغ.دالصكوك االسالمٌة ودورها فً التنمٌة االقتصادٌة470

2008محمد احمد عطا عمارة. دالنقود واثارها فً تقٌٌم الحقوق والواجبات دراسة مقارنة471

2012طارق عبد العال حماد.د(قٌاس وضبط السٌولة )ادارة السٌولة فً الشركات والمصارؾ 472

2012لٌاقت احمد(المصرفٌون الذٌن سببوا فً افالس العالم )سادة المال473

474
التموٌل االسالمً واالقتصادٌات المعاصرة

مركز االمارات للدراسات والبحوث 

االستراتٌجٌة
2013

2010د عبد المطلب عبد الحمٌد.ا االثار والعالج– االسباب . االبعاد/ الدٌون المصرفٌة المتعثرة 475

2012ٌوسؾ حسن ٌوسؾ. دالبنوك االلكترونٌة476

2013ٌسرا السامرائً. د/ زكرٌا الدوري  . دالبنوك المركزٌة والسٌاسات النقدٌة477

2011حسنً عبد العزٌز مبرادات. دالصٌػ االسالمٌة لالستثمارات فً رأس مال العالم478

2011صالح حسنتحلٌل وادارة  وحوكمة المخاطر المصرفٌة االلكترونٌة479

دراسة تحلٌلة  ) (االفالس االحتٌالً اواالفالس التقصٌري  )جرائم االفالس 480

(مقارنة
2011فهد ٌوسؾ الكساسبة. د

استخدامها فً ادارة المخاطر  )انواعها - مفاهٌمها - المشتقات المالٌة 481

المحاسبٌة
2010طارق عبد العال حماد. د

482
2011عبد الكرٌم الرداٌدة. د(المصارؾ االسالمٌة) (دراسة تطبٌقٌة مٌدانٌة  )جرائم بطاقات االئتمان 

2012ؼسان السٌالنً- د(نتائج -تطلعات -مقارنات )نظام مالً عادل ومستقر 483

2014منٌر ابراهٌم هندي. دعقود المبادلة-الجزءالرابع -ادارة المخاطر484

2013الهام وحٌد دحامفاعلٌة اداء السوق المالً والقطاع المصرفً فً النمو االقتصادي485

486
(االطار النظري واالجراءات العملٌة )نظام الرقابة الداخلٌة 

المحاسب القانونً علً عصام محمد علً 

الٌاور
2013

مدخل فً ادارة خٌار التنوٌع على  )الهندسة المالٌة لالعمال االستراتٌجٌة 487

(اساس القٌمة المضافة 

مصطفى . د/ سعد علً حمودي العنزي . د

منٌر اسماعٌل
2014

دراسة تحلٌلة لالثار  )سٌاسة الصرؾ االجنبً وعالقتها بالسٌاسة النقدٌة 488

(االقتصادٌة لسٌاسة الصرؾ االجنبً
2010لحلو موسى بو خاري

2010رائد محمود أبو طربوشاالحتٌال والبورصة العالمٌة489

2013لحلو بوخاري. أ/ولٌد الؽاٌب.أاقتصادٌات البنوك والتقنٌات البنكٌة490

2012ناهض عبد الرزاق القٌسً. دتارٌخ النقود وتطورها491

492
2009منٌر ابراهٌم هندي.د(مدخل حوكمة الشركات)الفكر الحدٌث فً التحلٌل المالً وتقٌٌم االداء 

2011منٌر ابراهٌم هندي. دعقود الخٌارات(الجزء الثالث  )ادارة المخاطر493



2010د خالد وهٌب الراوي.أالعملٌات المصرفٌة الخارجٌة494

تقٌٌم اداء البنوك والمخاطر  )الرقابة على أعمال البنوك ومنظمات االعمال495

(المصرفٌة االلكترونٌة
2011المستشار صالح الدٌن حسن السٌسً

2011خالد وهٌب الراوي. دادارة المخاطر المالٌة496

2008حمزة محمود الزبٌدي.د.أادارة االئتمان المصرفً والتحلٌل االئتمان497ً

الرقابة المالٌة فً االقطار العربٌة بحوث ومناقشات الندوة التً اقامتها 498

المنظمة العربٌة لمكافحة الفساد
2009المنظمة العربٌة لمكافحة الفساد

499
(المحلٌة والدولٌة)ادارة العملٌات المصرفٌة 

اسماعٌل .د/ خالد امٌن عبد هللا . د. أ

ابراهٌم الطراد
2011

2010ترجمة الهام عٌداروس/  كٌنزالنظرٌة العامة للتشؽٌل والفائدة والنقود500

2011سالم محمد عبود. دحماٌة المستهلك فً الفكر االسالم501ً

2011سالم محمد عبود. داالزمة المالٌة العالمٌة ومستقبل اقتصادٌات الحٌاة502

503
مناهج وأسالٌب الرفاهٌة والتدقٌق البٌئً بٌن النظرٌة والتطبٌق

صالح نوري . د/ سالم محمد عبود  . |د

خلؾ
2011

2012سالم محمد عبود. د(دراسة مقارنة )النظرٌة المحاسبٌة فً الفكر االسالمً 504

505
المنشآت المالٌة ودورها فً التنمٌة االقتصادٌة

رسمٌة زكً  . د/ عبد الؽفار حنفً . د

قرٌا قص
2014

2013د ادٌب قاسم شندي.أاالسواق المالٌة الفرص والمخاطر506

مستقبلها ومدى تؤثر التداول بها خالل - تارٌخها - البورصة ، ماهٌتها 507

ثورات الدول العربٌة
2012نسرٌن عبد الحمٌد بنٌة

508
نظم المعلومات االدارٌة بالتركٌز على وظائؾ المنظمة

المدرس / عبد الناصر علك حافظ . د

حسٌن ولٌد حسٌن عباس: المساعد 
2014

2014سهام كامل محمد. دبحوث ودراسات فً االقتصاد العراق509ً

2013أسعد حمٌد العلً. دإدارة المصارؾ التجارٌة  مدخل إدارة المخاطر510

511
إدارة التناقضات

عامر . د/ سعد علً حمودي العنزي . د

علً حسٌن العطوي
2013

2013د محمد علً ابراهٌم العامري.أاالدارة المالٌة الحدٌثة512

2013د محمد علً ابراهٌم العامري.أإدارة محافظ االستثمار513

2013د محمد علً ابراهٌم العامري.أاالدارة المالٌة الدولٌة514

2013عبد هللا حسنات/ محمد عثمان االستثمارفً عملٌات السوق المفتوحة والصكوك االسالمٌة515

2013سمٌر عابد شٌخدراسة نقدٌة للنظام االقتصادي الربوي:صناعة الربا 516

2014محمد عثمان عبدهللا حسناتالبنوك المركزٌة وظائؾ ومهام517

2011عبدهللا علً احمد القرشً. دالٌات الحوكمة فً البنوك ودورها فً تحسٌن االداء المصرف518ً

2012اتحاد المصارؾ العربٌةBASEL111    3بازل 519

-1االئتمان المصرفً ومخاطره مدخل نظري وعملً المجلد االول االجزاء  520

2-3
2012مفلح عقل



-4ااالئتمان المصرفً ومخاطره مدخل نظري وعملً المجلد الثانً االجزاء  521

5-6
2012مفلح عقل

2010داوود ٌوسؾ صباحدلٌل التدقٌق الداخلً وفق المعاٌٌر الدولٌة522

دلٌلك فً المعالجات المحاسبٌة للعملٌات المصرفٌة وفقا للنظام المحاسبً 523

الموحد للمصارؾ وشركات التؤمٌن العراقً مع مجموعة من التمارٌن 

التطبٌقٌة

2015محمد جٌجان سلمان

2014صادق راشد الشمري. د ادارة العملٌات المصرفٌة الواقع والتطبٌقات العملٌة524

2012صادق راشد الشمري. د الصناعة المصرفٌة االسالمٌة الواقع والتطبٌقات العملٌة525

2015أحمد ابرٌهً علً. داالقتصاد النقدي وقائع ونظرٌات وسٌاسات526

527
2005ابراهٌم كبة(الجزء االول  )دراســــات فـــــــــً تارٌــــخ االقتـــــصاد والفكر االقتــصادي 

528
2005ابراهٌم كبة(الجزء الثانً )دراســــات فـــــــــً تارٌــــخ االقتـــــصاد والفكر االقتــصادي 

529
2007اٌمان عطٌة ناصؾ. دمبادىء االقتصاد الكلً

530
2006ساموٌلسون نوردهاوسعلم االقتصاد

531
2014رمزي محمودقلعة استنزاؾ موارد الدول النامٌة/ منظمة التجارة العالمٌة 

اإلعتماد - خطاب الضمان / مسإولٌة البنك فً عملٌات اإلئتمان الخارجً 532

المستندي

خلٌفة بن محمد - المستشار القانونً د

الحضرمً
2015

533
2015محمود حامد محمود عبد الرازق. داالقتصاد القٌاسً

534
2015عبد المطلب عبد الحمٌد. د تحلٌل مقارن/ االندماج المصرفً وخصخصة البنوك 

535
2015علً عبد الوهاب نجا. داالستثمار ااْلجنبً المباشرواثره على التنمٌة االقتصادٌة فً المنطقة العربٌة

536
2013أحمد عبد العلٌم العجمًنظم الدفع االلكترونٌة  وانعكاساتها على سلطات البنك المركزي

537
2014الٌاس ناصٌؾ. القاضً دثالثة مجلدات/ العقود المصرفٌة 

538
2015علً ؼنً عباس الجنابً. دالرقابة على الموازنة العامة

539
2013أحمد محمد لطفً. دالرقابة على المصارؾ االسالمٌة بٌن الواقع والمؤمول

540
2012امتثال محمد حسن واخرون.  دمقدمة فً اسالٌب االستدالل االحصائً والتنبإ

541
2014عبدهللا حسٌن جوهر. د(إدارٌاً- مالٌاً - محاسبٌاً)إدارة المشروعات الصؽٌرة 

542
2014عمر مصطفى محمداالتجاهات الحدٌثة للتجارة الدولٌة فً ظل العولمة االقتصادٌة

543
2013د عبد المطلب عبد الحمٌد.أالسٌاسة النقدٌة واستقاللٌة البنك المركزي

544
2014ناصر نورالدٌن عبد اللطٌؾ- د .أالمحاسبة االلكترونٌة وتكنلولوجٌا المعلومات وتصمٌم وإدارة قواعد البٌانات

545
2014ٌوسؾ حسن ٌوسؾ. دالصكوك المالٌة وأنواعها



546
2015ٌوسؾ حسن ٌوسؾ. دالبنوك المركزٌة ودورها فً اقتصادٌات الدول

547
2015عبد الوهاب نصر علً. دوفقاً اْلحدث االصدارات الدولٌة/ معاٌٌر الرقابة والمراجعة الداخلٌة 

548
2015عبد الوهاب نصر علً واخرون. دمراجعة حسابات المإسسات المالٌة

549
2014نخبة من الخبراء المتخصصٌناإلدارة والجودة الشاملة

550
2014عدنان تاٌه النعٌمً واخرون. دالنظرٌة والتطبٌق/ اإلدارة المالٌة 

551
2015سامر عبد هللا. ددراسة مقارنة/ جرائم الرقابة على النقود 

552
2016علً عبد العباس نعٌم- أ (دراسة مقارنة )الدور الرقابً لهٌئات الرقابة المالٌة المستقلة 

تقنٌات دعم -انواع التخطٌط - مفهوم التخطٌط / التخطٌط االستراتٌجً 553

الخطة االستراتٌجٌة- االحصاء والتنبإ - التخطٌط االستراتٌجً 
2015مصطفى أحمد عبد الرحمن المصري. د

554
2015محمود ٌونس واخرون. دالتجارة الدولٌة والتكتالت االقتصادٌة

التموٌل الدولً عبر الشركات متعدٌة الجنسٌات واثره فً القدرة االقتصادٌة 555

(دراسة لنماذج نامٌة مختارة  )للدولة 
2016فاٌق حسن جاسم الشجٌري. د

556
هٌكل التدفق الدائري للدخل - الحسابات القومٌة / مبادىء االقتصاد الكلً

البطالة- التضخم - السٌاسات المالٌة ومستوى النشاط االقتصادي - القومً 
2015محمد فوزي أبو السعود واخرون. د

دور المحاسبة االدارٌة فً التخطٌط واتخاذ قرارات االستثمار والرقابة وطرق 557

اعداد الموازنات
2015د عبد الوهاب نصر علً واخرون.أ

558
2015محمد سامً راضً- د .أائتمانً- مالً - محاسبً / تحلٌل التقارٌر المالٌة 

-انواع ووظائؾ النقود / اقتصادٌات النقود والبنوك الجزء االول االساسٌات 559

البنك المركزي والسٌاسة النقدٌة -البنوك التجارٌة - االئتمان - سعر الصرؾ 

المإسسات المالٌة - تـارٌـخ االزمات المالٌة  -الفساد المالً العالمـً - 

منظمة التجارة العالمٌة- الدولٌة 

2015محمد ابراهٌم عبد الرحٌم- د .أ



1

عملٌات غسٌل األموال ومسؤولٌة مراقبة الحسابات فً الكشف عنها 

دراسة تحلٌلٌة ألراء عٌنة من مراقبً الحسابات وأساتذة الجامعات 

رسالة ماجستٌرفً المحاسبة القانونٌة/ ومدراء المصارف فً العراق 

2006الطالبة اٌناس باسم عبد الخالق

2
دور صنادٌق االستثمار فً سوق األوراق المالٌة فً مصر وامكانٌة 

رسالة دبلوم عالً مصارف/ اقامتها فً العراق
2009الطالب حامد محسن جراح المسعودي

3
فاعلٌة السٌاسة النقدٌة فً تحقٌق االستقرار االقتصادي فً العراق للمدة 

رسالة ماجستٌر/ 2005- 1990من 
2008الطالب باسم خمٌس عبٌد الشمري

2008الطالب نائل رسول سعٌد الجزائريرسالة ماجستٌر/ السٌاسة النقدٌة واثرها فً االئتمان المصرفً 4

5
تطورظاهرة تدوٌل النشاط االقتصادي وانعكاساته السٌاسٌة واالقتصادٌة 

رسالة ماجستٌر / (مصر نموذجاً)على البلدان النامٌة 
2008الطالب سالم جبار شهاب

6
  2005-1998الدور التنظٌمً الرقابً للبنك المركزي العراقً للمدة 

رسالة ماجستٌر/
2007الطالب علً شاكر محمود شهاب

7
التحوالت فً السٌاسة النقدٌة بٌن مرحلتً التقٌٌد والتحرر النقدي فً 

رسالة ماجستٌر/العراق  
2008الطالب عبد الحافظ عبد اللطٌف

8
دور االستثمار االجنبً المباشر فً عملٌة التنمٌة االقتصادٌة تجارب دول 

رسالة ماجستٌر/ مختارة مع اشارة خاصة للعراق 
2008الطالب احسان جبر عاشور

9
رسالة / امكانٌة تطبٌق تامٌن الودائع ضد المخاطر المصرفٌة فً العراق 

ماجستٌر
2008الطالب محمد ابراهٌم هادي

2008الطالب علً فوري ابراهٌم الموسويرسالة دكتوراه/ النظام القانونً الدارة محفظة االوراق المالٌة 10

11
دور السٌاسة النقدٌة فً استقرار سعر الصرف فً العراق دراسة قٌاسٌة 

رسالة ماجستٌر  /2008- 1980للمدة من 
2010الطالب فالح حسٌن كرٌم

12
دور المقدرات الرٌادٌة فً بناء المقدرة الجوهرٌة واثرها على المٌزة 

دبلوم عالً فً المصارف/ التنافسٌة 
2011الطالب زٌد ثامر جواد

دراسة  / 2009- 2003اتجاهات السٌاسة المالٌة فً العراق للمدة من 13

رسالة ماجستٌر فً الدراسات الستراتٌجٌة لالمن الوطنً/ تحلٌلٌة 
2010الطالبة الزهراء ناجً طالب

14
دراسة فً االزمات االقتصادٌة مع االشارة الى االزمة المالٌة المعاصرة 

رسالة ماجستٌر/ واثارها على بعض االقتصادات النامٌة 
2010الطالبة علٌاء ضٌاء الوردي

15
مدٌونٌة العراق فً ضوء قرارات مجلس االمن ودور البنك المركزي 

رسالة ماجستٌر فً القانون الدولً العام/ العراقً  فً ادارتها 
2012الطالب علً مؤٌد سعٌد العبٌدي

16
دراسة )العالقة بٌن الفساد االداري والمالً واالستثمار االجنبً المباشر 

رسالة ماجستٌر/ (حالة العراق
2012الطالب زٌن العابدٌن محمد عبد الحسٌن

17
مدى توافر متطلبات الرقابة االشرافٌة فً المؤسسات المصرفٌة على 

رسالة دكتوراه فً المحاسبة القانونٌة/ #وفق مقررات بازل  
الطالب احمد عبد المهدي نعمة 

الحسٌناوي
2012

18
دراسة فً االنعكاسات االقتصادٌة لبلدان – التحول نحو اقتصاد السوق 

رسالة ماجستٌر فً العلوم االقتصادٌة/ نامٌة مختارة
2009الطالب سمٌر خلف بندر

19

دور معاٌٌر التدقٌق الداخلً فً رفع كفاٌة اعمال التدقٌق الداخلً بحث 

رسالة دبلوم عالً فً / تطبٌقً فً عٌنة من المصارف العراقٌة 

المصارف
2008الطالبة فاتن خلٌل مجٌد

مشكلة المدٌونٌة الخارجٌة لبلدان عربٌة مختارة مع اشارة خاصة للعراق 20

رسالة ماجستٌر فً العلوم االقتصادٌة / (2004-1985)للمدة 
2007الطالب اٌاد كاظم حسون

رسائل الماجستير والدكتوراه 



21
رسالة ماجستٌر / متطلبات تأسٌس اسواق العقود المستقبلٌة فً العراق   

فً ادارة االعمال
الطالب محمد ٌونس سلمان 

2009

22

امكانٌة الحصول على اداء تسوٌقً فاعل ومتكامل الكترونٌا مع ادوات 

/ دراسة مقارنة فً عٌنة من المصارف العراقٌة - المشتقات المالٌة 

رسالة ماجستٌر
الطالبة  االء عباس علً الخناق 

2008

السٌاسة النقدٌة من منظور السٌاسات واالهداف دراسة تطبٌقٌة فً البنك 23

رسالة دبلوم عالً / (2010-2004)المركزي العراقً للمدة من 
الطالب حمزة عبد ٌوسف 

2012

24
دور الرقابة االشرافٌة للبنك المركزي فً تعزٌز الوعً الرقابً المصرفً 

رسالة دبلوم عالً فً المصارف/  
الطالب محمد خمٌس حسن التمٌمً

2013

دور المصارف الحكومٌة والخاصة فً تموٌل المشارٌع بحث تطبٌقً فً 25

دبلوم عالً فً المصارف/ عٌنة من المصارف الحكومٌة والخاصة
الطالب سالم سوادي حمود الدعماوي 

2013

26

التغٌرات فً العوامل المؤثرة فً عرض  النقود وأنعكاساتها على النشاط 

أطروحة / االقتصادي تجارب دول مختارة مع اشارة خاصة للعراق 

دكتوراه
الطالب فالح نغٌمش مطر الزبٌدي 

2013

27
إعادة هندسة عملٌات تقدٌم الخدمة المصرفٌة بحث تطبٌقً فً مدٌرٌة 

رسالة دبلوم عالً مصارف/ البرٌد والتوفٌر العراقً 
الطالبة هند فاضل دوالن 

2013

28
رسالة ماجستٌر  / 2008الصٌرفة االسالمٌة فً ظل االزمة العالمٌة لعام 

اقتصاد
الطالب اركان بدران صبر 

2012

29
رسالة / المبررات االقتصادٌة العادة هٌكلٌة مصرفً الرافدٌن والرشٌد 

ماجستٌر فً العلوم االقتصادٌة
الطالبة ندى علً صالح الفرٌجً 

2014

30

مقدرة البنك المركزي على مواجهة المتغٌرات االقتصادٌة  وحماٌة 

 / (بحث تطبٌقً فً عٌنة من المصارف التجارٌة  )الجهاز المصرفً  

(معادل للماجستٌر  )دبلوم عالً  
الطالبة أحالم حمٌد كرٌم العباسً

2014

31
تفعٌل الجوانب االعتبارٌة لالرتقاء بالعالقة بٌن البنك المركزي 

دبلوم عالً فً التخطٌط االستراتٌجً/ والمصارف الخاصة 
الطالب احمد ٌوسف كاظم 

2014

32
تحلٌل تكالٌف التضخم وأثرها على مســتوٌات المعٌـــشة بالعراق للــمدة 

فً العلوم االقتصادٌة/ رسالة ماجستٌر  (2012-1990 )
الطالبة نجلة شمعون شلٌمون الجلبً 

2015

33
/ 2003دور التجارة الخارجٌة فً التنمٌة االقتصادٌة فً العراق بعد عام 

ماجستٌر فً علوم االقتصاد
الطالبة بٌداء جبار شوٌطً         

2015

34

الدور الرقابً للبنك المركزي العراقً فً تحسٌن االئتمان المصرفً 

معادل )دبلوم عالً  /(بحث تطبٌقً فً عٌنة من المصارف العراقٌة )

(للماجستٌر
الطالبة منى عباس كاظم 

2015

35

دور التدقٌق المستند الى المخاطر فً رفع جودة اداء مراقبـً الحســابات 

دبلوم عالً فً  / (بحث تطبٌقً على عٌنة من مراقبً الحسابات  )

المحاسبة القانونٌة
الطالبة عفراء حازم مصباح

2013

36
التركً واثاره على الزراعة -محددات مستقبل التبادل التجاري العراقً 

فً العلوم االقتصادٌة/ رسالة ماجستٌر / العراقٌة 
الطالب احمد سلٌم رحٌم الشرع

2013

37

تأثٌر االستراتٌجٌات التنافسٌة فً اختٌار استراتٌجٌة سلسلة التجهٌز 

دراسة استطالعٌة تحلٌلٌة الراء مدٌري شركتً الصناعات الجلدٌة 

رسالة ماجستٌر  فً تقنٌات أدارة العملٌات/ والصوفٌة 
الطالب فالح سلٌم فالح المٌاحً

2012

38

لتحسٌن االداء التشغٌل دراسة  ( Six Sigma )امكانٌة اعتماد تقنٌة 

 )تطبٌقٌة مقارنة فــً الشركــــة الــعـــامـــة للصــناعات الـــجــلدٌــة 

رسالة ماجستٌر فً تقنٌات العملٌات / (9ومعدل 7معدل 
الطالبة مرٌم حامد ٌاسٌن

2012

مٌزان الخدمات فً العراق رؤٌة تقوٌمٌة فً االبعاد التنموٌة والدولٌة 39

رسالة ماجستٌر  فً العلوم االقتصادٌة/ 2012-1990للمدة 
الطالبة سرمد جاسم حمودي ناصر 

2015

40
دراسة تطبٌقٌة فً عٌنة من /دور االنتاجٌة فً االداء المالً المصرفً 

رسالة ماجستٌر فً ادارة االعمال/المصارف العراقٌة الخاصة 
الطالب علً عبد العزٌز عباس 

2015



سنة النشرالمؤلـــــف المعاجم والقوامٌــست

عربً- معجم المصطلحات التجارٌة انكلٌزي 1
وجدي رزق غالً ، جاك ادم

عربً- معجم المصطلحات االقتصادٌة والمالٌة انكلٌزي 2

فن المراسالت التجارٌة عربً انكلٌزي باستخدام البرٌد االلكترون3ً
ترجمة محمد فاتح المدرس

المهندس محمد القاسم. دالمرجع الكامل فً التحكم الكهربائً الصناع4ً
2009

5
جفري واٌتComputer Dictionaryمعجم مصطلحات الكمبٌوتر الشامل    

6

المانً عربً مع - فرنسً - قاموس الهندسة الكهربائٌة الجدٌد أنكلٌزي 

جداول ورسوم توضٌحٌة
مهندس أنور . مراجعة وتحرٌر د

عربً- أنكلٌزي - معجم المصطلحات المحاسبٌة والمالٌة واالدارٌة 7
عدنان عابدٌن. د

2008

القاموس االمٌن لتنمٌة المحاسبٌن8
سالم محمد عبود. د 

2008

معجم مصطلحات العلوم االدارٌة والمحاسبٌة واالنترنٌت انكلٌزي عرب9ً
طارق شرٌف ٌونس . د

2005

قاموس مالً ومصرفً  عربً فرنسً انكلٌزي10
عدي قصٌور. د

2006

قاموس مالً ومصرفً  انكلٌزي فرنسً عرب11ً
عدي قصٌور. د

2009

قاموس مالً ومصرفً  فرنسً انكلٌزي  عرب12ً
عدي قصٌور. د

2009

عربً- القاموس الدولً المحاسبة والتدقٌق أنكلٌزي 13
أحمد حلمً جمعة . د

2011

أنكلٌزي- معجم المصطلحات المالٌة واالدارٌة عربً 14
شرٌف مصباح أبو كرش . د

2010

عربً- انكلٌزي/ مصطلحات االقتصاد والمال وادارة االعمال 15
المحامً نبٌه غطاس 

16

-فرنسً - انكلٌزي / قاموس المصطلحات التجارٌة واالقتصادٌة والمالٌة 

 عربً
منى جرٌح

17

رمزي منٌر . د/ منٌرالبعلبكً عربً- انكلٌزي / قاموس المورد الحدٌث 

البعلبكً

2011

18

/ عربً -فرنسً - انجلٌزي / معجم مصطلحات صندوق النقد الدولً 

طبعة ثالثة
صندوق النقد الدولً

2008

المعاجم والقوامٌس 



سنة النشرالكتبت

2000أثر الٌورو على أقتصادٌات الدول العربٌة1

2001تقٌٌم سٌاسات التخصٌص فً البلدان العربٌة2

2005التكامل االقتصادي العربً ، التحدٌات واآلفاق 3

2006المبادئ االساسٌة لنظم الدفع العامة نظامٌاً ومسؤلٌات المصارف المركزٌة4

5
دورالصــنــدوق فً مساعـدة الـدول االعـــضـــاء المتأثرة بارتــفــاع اسعار النــفــط العالـمـٌـة 

(دراسة انشاء تسهٌل النفط)
2007

2007تحوٌالت العاملٌن فً الخارج وانعكاساتها التنموٌة على االقتصادات العربٌة6

2007تحرٌر التجارة الخارجٌة والتشغٌل فً الدول العربٌة7

2007تجربة تونس فً مجال السٌاسة النقدٌة والتوجهات المستقبلٌة8

2007االرشادات العامة لتطوٌر نظم الدفع والتسوٌة9

2007تأثٌر ارتفاع اسعار النفط على االقتصادات العربٌة10

2007ضوابط العالقة بٌن السلطات الرقابٌة فً الدولة االم والدولة المضٌفة11

20012007الحصاد االقتصادي لعام 12

2007مالمح السٌاسة النقدٌة فً العراق13

2007مسٌرة االصالح االقتصادي وتهٌئة البٌئة االستثمارٌة فً الٌمن14

15ً 2008نظم الدفع الخاصة بعرض وسداد الفواتٌر الكترونٌا

2008دوراصالحات المالٌة العامة فً الدول العربٌة ودور صندوق النقد العربً فً مساندتها16

2008تطوٌر انظمة االستعالم االئتمانً ومركزٌات المخاطر فً الدول العربٌة17

2008ظاهرة صنادٌق الثروات السٌادٌة18

2008دراسة انشاء تسهٌل لدعم االصالح التجاري فً الدول العربٌة19

2008(الفرص والتحدٌات  )التغٌر فً البٌئة االقتصادٌة الدولٌة واالقتصادات العربٌة 20

2008مبادئ االشراف على انظمة الدفع والتسوٌة ومسؤولٌات المصارف المركزٌة21

2008االزمة المالٌة العالمٌة22

2009استمرارٌة االعمال فً مواجهة  الطوارئ23

2009تجربةالسودان فً مجال السٌاسة النقدٌة24

2009تجربة مؤسسة نقد البحرٌن كجهاز رقابً موحد25

2009تنمٌط ارقام الحسابات المصرفٌة26

2009التموٌل متناهً الصغر ودور البنوك المركزٌة فً الرقابة واالشراف علٌه27

2009مقاصة الشٌكات فً الدول العربٌة28

2009انظمة االنذار المبكر للمؤسسات المالٌة29

2009اوضاع القطاع المصرفً فً الدول العربٌة وتحدٌات االزمة المالٌة العالمٌة30

2009اسواق االوراق المالٌة العربٌة انعكاسات وعبر من االزمة المالٌة العالمٌة31

2009برنامج االستقرار المالً لمواجهة تداعٌات االزمة المالٌة فً الكوٌت32

2009االزمة المالٌة العالمٌة وتداعٌاتها على االقتصادات العربٌة33

2013/2009(التقرٌر السنوي )برنامج تموٌل التجارة العربٌة 34

2010أطر اساسٌة ومعاصرة فً الرقابة على البنوك وادارة المخاطر35

2010االزمة المالٌة العالمٌة وسبل مواجهة اثارها المستقبلٌة36

2011مناخ االستثمار فً الدول العربٌة37

38
االستثمارات االجنبٌة المباشرة ، التطورالمالً والنمو االقتصادي شواهد من البلدان 

19992003-1975العربٌة

39
االقتصادٌات العربٌة على اعتاب االلفٌة الثالثة بٌن دورس االزمات المالٌة وتحدٌات 

1999االصالحات القادمة

2011التداعٌات االقتصادٌة للثورات العربٌة40

41
الحوافز المالٌة والنقدٌة فً الدول العربٌة إبان االزمة المالٌة وانعكاساتها على جهود 

2010االصالح المالً

2013 اللجنة العربٌة للرقابة المصرفٌة 56مبادئ حوكمة المؤسسات المصرفٌة رقم 42

43
ورقة حول التجربة الفلسطٌنٌة فً مجال تطوٌر البنٌة التحتٌة للقطاع  المالً والمصرفً رقم 

572013

552013فً الخدمات المصرفٌة رقم  (العمٌل)حماٌة المستهلك 44

542013اهمٌة ودور مجلس المدفوعات الوطنً تجارب الدول الدول العربٌة رقم 45

532013قضاٌا تطوٌر نظم الحفظ المركزي لالوراق المالٌة ودور المصارف المركزٌة رقم 46

2014المبادئ االساسٌة للرقابة المصرفٌة الفعالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفٌة 47

2014مبادئ البنٌة التحتٌة ألسواق المال وإطار اإلفصاح ومنهجٌة التقٌٌم لهذه المبادئ48

2014إصالح القطاع المصرفً واالستقرار المالً فً الجزائر 49

2015بطالة الشباب فً الدول العربٌة 50

2014تطبٌق الٌة الوسٌط المركزي لتسوٌة معامالت األسواق المالٌة تجربة بنك المغرب51

2014اصالح دعم الطاقة فً الدول العربٌة52

2015النفط والغاز الصخرٌٌن وأثرهما على أسواق النفط العالمٌة53

2014الرقابة على صٌرفة الظل54

2014طرق تكوٌن وادارة االحتٌاطٌات االجنبٌة تجارب بعض الدول العربٌة 55

2014التعامل مع المؤسسات المصرفٌة ذات المخاطر النظامٌة محلٌاَ ودور المصارف المركزٌة56

2014االطار العام لالستقرار المالً ودور البنوك المركزٌة فً تحقٌقه 57

المطبوعات الصادرة عن صندوق النقد العربً 



 سنة النشر      التقارٌــــــــــــــرت

1
 ، 2005 ، 2003 ، 2000 ، 1999التقرٌر السنوي لصندوق النقد العربً لألعوام 

2007 ، 2009 ، 2012- 2014

2
 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003التقرٌر االقتصادي العربً الموحد لألعوام  

2008 - 2009- 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 -2015

 سنة النشر                                 النشـــــــــــــرات

1
1990-2000صندوق النقد العربً ، اسعار الصرف التقاطعٌة لعمالت الدول العربٌة  

2
1990-2000صندوق النقد العربً ، الحسابات القومٌة فً الدول العربٌة 

صندوق النقدالعربً ، قاعدة بٌانات اسواق االوراق المالٌة ، النشرة الفصلٌة الربع االول 3

2000والثانً

4
2001صندوق النقد العربً ، قاعدة بٌانات اسواق االوراق المالٌة   النشرة الفصلٌة الربع الثالث

6
2004صندوق النقد العربً ،  قاعدة بٌانات اسواق االوراق المالٌة  النشرة فصلٌة الربع الرابع

7

2005صندوق النقد العربً ،  قاعدة بٌانات اسواق االوراق المالٌة   النشرة الفصلٌة الربع الثالث

9
2007صندوق النقد العربً ،  قاعدة بٌانات اسواق االوراق المالٌة   النشرة فصلٌة الربع الثالث

2007صندوق النقد العربً ، قاعدة بٌانات اسواق االوراق المالٌة النشرة فصلٌة الربع الرابع10

صندوق النقد العربً ،قاعدة بٌانات اسواق االوراق المالٌة النشرة فصلٌة الربع االول والثانً 11

2008والثالث والرابع

صندوق النقد العربً ،قاعدة بٌانات اسواق االوراق المالٌة النشرة فصلٌة الربع االول والثالث 12

2009والرابع

13

2010صندوق النقد العربً ،قاعدة بٌانات اسواق االوراق المالٌة النشرة فصلٌة الربع االول والثانً

14
2010صندوق النقد العربً ، النشرة االحصائٌة للدول العربٌة
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2011الربع االول– النشرة الفصلٌة –صندوق النقد العربً ، قاعدة بٌانات اسواق االوراق المالٌة

2011صندوق النقد العربً قاعدة بٌانات اسواق االوراق المالٌة،النشرة الفصلٌة،الربع الثالث16

صندوق النقد العربً قاعدة بٌانات اسواق االوراق المالٌة،النشرة الفصلٌة،الربع الثالث ، 17

2012الربع الرابع

2013الربع الثانً- النشرة الفصلٌة - صندوق النقد العربً قاعدة بٌانات اسواق االوراق المالٌة18

- الربع الثالث – النشرة الفصلٌة – صندوق النقد العربً قاعدة بٌانات اسواق االوراق المالٌة19

2013الربع الرابع

2015الربع الثانً- النشرة الفصلٌة -اداء اسواق االوراق المالٌة العربٌة - صندوق النقد العربً 20

2015احصاءات تنافسٌة التجارة العربٌة االجمالٌة والبٌنٌة- صندوق النقد العربً 21

22
2015نشرة االحصاءات االقتصادٌة للدول العربٌة- صندوق النقد العربً 

2014برنامج تموٌل التجارة العربٌة- صندوق النقد العربً 23

24
2015نشرة االحصاءات االقتصادٌة للدول العربٌة-  صندوق النقد العربً 

25
2015احصاءات تنافسٌة التجارة العربٌة االجمالٌة والبٌئٌة- صندوق النقد العربً 
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1
لبنان-اتحاد المصارف العربٌة 2016- 2015 -2014-2013 -2012- 1997مجلة اتحاد المصارف العربٌة لألعوام 

2
- 2012 -2011 -2010 – 2009 – 2008 - 2007مجلة المستقبل العربـً لألعوام  

لبنان- مركز دراسات الوحدة العربٌة 2015  -2013-2014

3
 - 2013  -2012 - 2011 -2010 - 2009 - 2008مجلة البٌان االقتصادٌة لالعوام  

لبنــــــــــــــان2016 - 2015 2014

4
 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2006- 2005مجلة المركزي لألعوام  

عمان2013-2014

5
   - 2014    -2011  –  2010 – 2008 – 2004مجلة االقتصاد واالعمــال  لألعوام 

بٌروت- لبنان 2015-2016

االردن  2002- 2001مجلة االقتصاد المعاصر لألعوام  6

االردن 2003 - 2002 - 2001مجلة البنوك فً االردن لألعوام 7

مصر-      االمانة العامة لمجلس الوحدة العربٌة  2009- 2008مجلة الوحدة االقتصادٌة العربٌة  لألعوام 8

مصر-        المنظمة العربٌة للعلوم االدارٌة  2012- 2011مجلة ادارة لألعوام  9

االردن2011 - 2010 - 2009- 2008مجلة العمران العربً لألعوام  10

صندوق النقد الدول2015ً -2014- 2007 -2001- 2000مجلة التموٌل والتنمٌة لألعوام  11
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 2013 -2012 – 2011 – 2010 – 2001مجلة الدراسات المالٌة والمصرفٌة  لألعوام 

االردن- االكادٌمٌة العربٌة للعلوم المالٌة والمصرفٌة 2014-

     2014  -2013  -2012 مجلة اوراق الحوار لالعوام 13

14
 - 2013-2010-2009-2008-2007-2006-2005النشرة المصرفٌة العربٌة لالعوام 

2014 -2015
لبنان-اتحاد المصارف العربٌة 

جهة االصدارالمجـــــالت العراقٌة

بٌت الحكمــة2011  -2009- 2007مجلة دراسات اقتصادٌــــة لعام    1

كلٌـة التــراث2011 - 2010مجلة كلٌة التراث الجامعة  لألعوام  2

مصرف الخلٌج التجاري  2011 - 2010 - 2009مجلة صـدى الخلٌـج لألعوام  3

4

 - 2013 -2012-2011 – 2010 -2009 -2008مجلة الصناعة والمستهلك  لألعوام 

الجمعٌة الوطنٌة لحماٌة المستهلك  2014

كلٌة المأمــون                                        2015 -2014 - 2013 -2012- 2011 – 2010مجلة كلٌة المأمون  لألعوام  5

6

 -2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2005مجلة العلوم االقتصادٌة واالدارٌـة لألعوام  

كلٌة االدارة واالقتصاد / جامعـة بغــداد 2012

جامعـة القادسٌـة 2011 -2008 -2007 - 2005مجلة القادسٌة للعلوم االدارٌة واالقتصادٌة  لألعوام 7
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-2009 - 2008 - 2006 - 2005 -2004المجلة العراقٌة للعلوم االقتصادٌة  لألعوام  

كلٌة االدارة واالقتصاد/ الجامعة المستنصرٌـة2014- 2013- 2011-2012-   2010

كلٌة االدارة واالقتصاد/ الجامعة المستنصرٌـة2015 - 2013-2012- 2009 -  2008 - 2007مجلة االدارة واالقتصاد لألعوام  9
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 ، 2012 ، 2011 ،2009 ، 2008 ، 2006لألعوام - مجلة دراسات محاسبٌة ومالٌة 

المعهد العالً للدراسات المالٌة- جامعــة بغـــــداد 2013

مركز حمورابً للبحوث والدراسات االستراتٌجٌة 2007مجلة ابحاث عراقٌة لعام  11

جامعة الموصل 2013 - 2012-2011-2010-2009-2008المجلة العراقٌة للعلوم االحصائٌة لالعوام 12

 وزارة التجارة  2012 - 2009 - 2008مجلة التجارة العراقٌــة لألعوام  13

وزارة الخارجٌة 2012- 2011 - 2010 - 2009مجلة صدى الخارجٌة لألعوام  14

 دٌوان الرقابة المالٌة 2015 - 2014 - 2013  -2012مجلة المراقب العام  15

جامعة الموصل/  كلٌة االدارة واالقتصاد2014 - 2013- 2012 - 2009مجلة تنمٌةالرافدٌن لعام   16

كلٌة ادارة واقتصاد/جامعة بغداد2015 - 2013 - 2012 - 2009 - 2008 - 2007مجلة االدارة واالقتصاد لألعوام  17

مصرف الرشٌد  2002 - 2001 - 1989مجلة الرشٌد المصرفً لألعوام 18

كلٌة بغداد للعلوم االقتصادٌة الجامعة2014 - 2013- 2012مجلة كلٌة بغداد لعام 19

نقابة الصحفٌٌن العراقٌٌن2012-2011- 2010مجلة الملف االقتصادي لالعوام 20

كلٌة الرافدٌن الجامعة للعلوم            2014 - 2013 - 2012 -2008 -2006مجلة كلٌة الرافدٌن الجامعة   لالعوام  21

 معهد التقدم للسٌاسات االنمائٌة 2012 - 2011 - 2010 - 2009 -2008مجلة الحوار  لألعوام  22

رابطة المصارف الخاصة فً العراق2016- 2015   - 2014 - 2013مجلة المصارف العراقٌة 23

الجمعٌة العراقٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن  2015 - 2014مجلة المحاسب القانونً 24

كلٌة المنصور الجامعة2014مجلة المنصور الجامعة 25

تصدر عن مجلس االعمال الوطنً العراق2015ًمجلة االعمال واالقتصاد 26

تصدر عن اتحاد الغرف التجارٌة العراقٌة   2015-2014مجلة السوق    27
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2004مؤشرات مجتمع المعلومات8
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2007المالمح االقلٌمٌة لمجتمع المعلومات فً غربً اسٌا17

2007استعراض سالمة المرور على الطرق فً بلدان مختارة فً منطقة االسكوا الجزء الثان18ً

20072007 – 2006مسح للتطورات االقتصادٌة واالجتماعٌة فً منطقة االسكوا 19

2007الموارد المالٌة ورأس المال المخاطر ورٌادة االعمال فً تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت20

2007مجموعة االحصاءات البٌئٌة فً منطقة اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربً اسٌا21
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الممارسات الجٌدة فً تطبٌقات المعلومات واالتصاالت فً الموانً البحرٌة فً البلدان العربٌة 

2007االعضاء باالسكوا
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دور المراة الرٌفٌة فً ادارة الموارد المائٌة وترشٌد استهالك الطاقة وحماٌة البٌئة فً منطقة 

2007االسكوا

2007اثر السٌاسات الصناعٌة على القدرة التنافسٌة للمشارٌع الصغٌرة والمتوسطة الحجم24

2007تحلٌل االداء االقتصادي وتقٌٌم النمو واالنتاجٌة25
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2007واثرها على الدول العربٌة

2007تقٌٌم تدهور االراضً والحد منه27

2007تقرٌر الجداول- مسح االجتماعً واالقتصادي لالسرة فً العراق28

2007الجزء االول- التحضر وتحدي االحٌاء الفقٌرة - وضع وافاق المدٌنة العربٌة 29

2008نشرة التجارة الخارجٌة لمنطقة اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربً اسٌا30

20082008 - 2007مسح للتطورات االقتصادٌة واالجتماعٌة فً منطقة االسكوا 31

2008التقرٌر الثانً- السٌاسة االجتماعٌة المتكاملة من المفهوم الى الممارسة 32

2008نشرة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت للتنمٌة فً غربً اسٌا33

2008الجزء االول– التحضر وتحدي االحٌاء الفقٌرة – وضع وآفاق المدٌنة العربٌة 34

2008ادماج قضاٌا النوع االجتماعً فً السٌاسات والبرامج االنمائٌة35

2008تقرٌر التعاون االقلٌمً فً مجال الطاقة36

2009المسح المتكامل لالسر المعٌشٌة37

2009االتجاهات السائدة فً أثناء النزاعات وتداعٌاتها38

2009تحكم المرأة فً الموارد االقتصادٌة وحصولها على الموارد المالٌة39
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2009 نشرة التجارة الخارجٌة لمنطقة اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربً اسٌا44

2009نشرة السكان واالحصاءات الحٌوٌة فً منطقة االسكوا45

2009دراسات الحسابات القومٌة لمنطقة اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربً اسٌا46

2009المجموعة االحصائٌة لمنطقة اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربً اسٌا47

2009المالمح االقلٌمٌة لمجتمع المعلومات فً غربً اسٌا48

49
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2009حوكمة االنترنٌت تحدٌات وفرص للبلدان االعضاء فً االسكوا50

2009تقٌٌم امكانٌة تطوٌر الجٌل الثانً من الوقود الحٌوي فً منطقة االسكوا51
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2009دراسات الحسابات القومٌة53
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2009االستعراض السنوي للتطورات فً مجال العولمة التكامل االقلٌمً فً الدول العربٌة59

2009وضع وافاق المدٌنة العربٌة60

(االسكوا  )اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربً آسٌا – المطبوعات الصادرة عن االمم المتحدة 



2009تقرٌر السكان والتنمٌة61

20092009  - 2008دلٌل مطبوعات االسكوا 62
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تنفٌذ قرارات االمم المتحدة والبروتوكوالت – حماٌة حقوق المرأة فً منطقة االسكوا 

والنزاعات المسلحة
2009

2009بناء الثقة بالخدمات االلكترونٌة فً منطقة االسكوا65

2009نشرة السكان واالحصاءات الحٌوٌة فً منطقة االسكوا66

2009مجموعة االحصاءات البٌئٌة فً منطقة اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربً آسٌا67

2009المجموعة االحصائٌة لمنطقة اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربً آسٌا68

69

ربط اسواق االوراق المالٌة من اجل تحقٌق التكامل اإلقلٌمً فً منطقة : استجابة للعولمة 

2009اإلسكوا

2010تحلٌل مقارن لمشاركة المجتمع المدنً فً السٌاسة العامة فً بلدان عربٌة مختارة70

2010نشرة التجارة الخارجٌة لمنطقة االسكوا71
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البلدان العربٌة
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2010  فً سطور2009تقرٌر االسكوا السنوي عام 75

2010نشرة السكان واالحصاءات  الحٌوٌة فً منطقة االسكوا76

2010التقدم المحرز فً البلدان االعضاء فً االسكوا نحو تنفٌذ توافق اراء مونتٌري77

2010نشرة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت للتنمٌة فً غرب اسٌا78
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على تحقٌقها
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2010دراسات الحسابات القومٌة لمنطقة االسكوا80

2010نشرة التجارة الخارجٌة لمنطقة االسكوا81

2010المجموعة االحصائٌة لمنطقة اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربً آسٌا82
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2011العجز فً مقومات الحكم واحتماالت تكرار النزاعات فً منطقة االسكوا89

2011نشرة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت للتنمٌة فً غربً اسٌا90

2011المجموعة االحصائٌة لمنطقة االسكوا91

2011تقلٌص الفوارق الحضرٌة فً منطقة االسكوا نحو انشاء مدن للجمٌع92

20152013التقرٌر العربً لالهداف االنمائٌة لأللفٌة مواجهة التحدٌات ونظرة لما بعد عام 93

20132013-2012مجموعة االحصاءات البٌئٌة فً المنطقة العربٌة 94

2012المجموعة االحصائٌة للمنطقة العربٌة95

20122013-2011مسح التطورات االقتصادٌة واالجتماعٌة فً منطقة االسكوا 96

20132013-2012مسح التطورات االقتصادٌة واالجتماعٌة فً منطقة االسكوا 97

2012نشرة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت للتنمٌة فً المنطقة العربٌة98

2013مكافحة العنف ضد المرأة فً المنطقة العربٌة99

2012التقدم المحرز فً البلدان االعضاء فً االسكوا نحو  تنفٌذ توافق آراء مونتٌري100

2012اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربً آسٌا101

102

اثار التحوالت فً الهٌكل العمري للسكان على السٌاسات التنموٌة / تقرٌر السكان والتنمٌة 

2010نسخة باللغة االجنبٌة/  اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربً اسٌا / فً البلدان العربٌة 

103

اللجنة / تجارب البلدان العربٌة فً ادماج مفهوم النوع االجتماعً فً المؤسسات الحكومٌة 

االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربً اسٌا
2013

104Institutional Development and Transition2013

2014الطبقة الوسطى فً البلدان العربٌة قٌاسها ودورها فً التغٌٌر105

2014اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربً آسٌا106

2014اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربً آسٌا107

2014 نشرة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت من اجل التنمٌة فً المنطقة العربٌة108

2014جداول العرض واالستخدام فً الدول االعضاء/ اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربً اّسٌا 109

2014دراسات الحسابات القومٌة للمنطقة العربٌة/ اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربً اّسٌا 110

2013تقرٌر مقومات الحكم فً البلدان العربٌة/ اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربً اّسٌا 111

2014تقرٌر حول وضع المرأة العربٌة/ اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربً اّسٌا 112



2002المجموعة االحصائٌة السنوٌة لعام 1

2003المجموعة االحصائٌة السنوٌة لعام 2

2006-2005المجموعة االحصائٌة السنوٌة لعام 3

2007المجموعة االحصائٌة السنوٌة لعام 4

 لمحافظة النجف ، كربالء ،كركوك ،بابل ، ذي قار 2005المجموعة االحصائٌة السنوٌة لعام 5

، صالح الدٌن ، مٌسان ، االنبار ، نٌنوى ، بغداد ، المثنى ، واسط ، دٌالى ، البصرة ، 

القادسٌة 2009 - 2008المجموعة االحصائٌة السنوٌة لالعوام 6
(نسختٌن  ) 2013 - 2012المجموعة االحصائٌة السنوٌة لعام 7

2012االحصاءات البٌئٌة للعراق لسنة 8
2012تقرٌر الجداول / المسح االجتماعً واالقتصادي لالسرة فً العراق9
دلٌل باهم التوصٌات للبحوث والدراسات المعدة فً جهازي ومركز ودوائر وزارة التخطٌط 10

2015لعام  - 2014-2003للمدة 
2016/ الموجز االحصائً للمحافظات  11

1

 ،  2008  ،  1978التقرٌراالقتصادي السنوي  لالعوام        - البنك المركزي العراقً 

2009  2011,2010 ،2013،2012، 2014

2

النشرة االحصائٌة السنوٌة – البنك المركزي العراقً 

2010,2009,2008,2007,2006,2004,2003 ،2011 ، 2012 ، 2013 ،2014

 

2003لعام  (2003- 1991)المجموعة االحصائٌة عدد خاص3
 2013 ، 2012 ،2011 ،2010 ،2009تقرٌر االستقرار المالً فً العراق لألعوام  4

5

 ، 2012 ، 2010، 2011 ، 2009تقرٌر السٌاسة النقدٌة للبنك المركزي العراقً لالعوام 

2013 2014

( 1990- 2003)احصاءات مٌزان المدفوعات والتجارة الخارجٌة عدد خاص 6

2012الكتاب السنوي- الهٌئة العامة للضرائب / وزارة المالٌة1

2
التقرٌر السنوي/ هٌئة النزاهة 

2009/ 2012 

3
جرٌدة الوقائع العراقٌة/وزارة العدل 

 2014- 2003

4
التقرٌر السنوي الخامس- مركز االٌداع العراقً 

2014

2015التقرٌر السنوي/ مكتب المفتش العام - وزارة النفط 5

1
التقرٌر السنوي والمٌزانٌة العامة- مصرف الرافدٌن 

2007

2
العدد السادس اٌلول- العدد الرابع اذار  / نشرة الرافدٌن المصرفٌة 

2014

3
التقرٌر السنوي والمٌزانٌة العامة المالٌة- المصرف العقاري

2007

4
نبذة مختصرة عن المصرف- المصرف العراقً للتجارة 

2010

5
التقرٌر السنوي- المصرف المتحد لالستثمار 

2012-2010

6
التقرٌر السنوي- مصرف االئتمان العراقً

2012-2010-2009

7
التقرٌر السنوي- مصرف الهدى

2011

8
التقرٌر السنوي-مصرف التعاون االسالمً لالستثمار

2011

9
التقرٌر السنوي- المصرف العراقً االسالمً لالستثماروالتنمٌة 

2011

10
التقرٌرالسنوي- مصرف االستثمار العراقً

2011

11
التقرٌر السنوي- مصرف البالد االسالمً لالستثمار والتموٌل 

2014-2013-2012-2003-2001-2000

12

التقرٌرالسنوي للسنة المالٌة- المصرف الوطنً االسالمً 

2011- 2009-2008- 2007

13
التقرٌر السنوي- مصرف الشمال للتموٌل واالستثمار 

2012-2011

14
التقرٌر السنوي- مصرف الموصل للتنمٌة واالستثمار

2011

15
الحسابات الختامٌة والبٌانات المالٌة- مصرف الشرق االوسط العراقً لالستثمار

  2014 - 2013 - 2012 -2003- 2002- 2001-2000

1994 - 2001-2013  التقرٌر السنوي- مصرف الشرق االوسط العراقً لالستثمار 16

17
التقرٌرالسنوي- مصرف المنصور

2015

18
التقرٌر السنوي-مصرف الخلٌج التجاري 

2012-2011-2010-2008-2007-2006

2002-2005-2006-2008-2009-2011الموجز فً الثقافة المصرفٌة بحوث ودراسات مصرفٌة-مصرف الخلٌج19

2008-2010مالمح السٌاسة النقدٌة للبنك المركزي العراقً-مصرف الخلٌج 20

21
تقٌٌم اداء السٌاسة النقدٌة للبنك المركزي العراقً-مصرف الخلٌج 

2003

22
التقرٌر السنوي-مصرف االتحاد العراقً 

2008

23
التقرٌر السنوي- مصرف بغداد 

2014 - 2012 -2008

24
التقرٌر الدولً-  مصرف كوردستان الدولً 

2014 -2012-2011

25
التقرٌر السنوي-مصرف  االهلً العراقً 

2012-2011-2006-2005

26
التقرٌر السنوي-مصرف اربٌل لالستثمار والتموٌل 

2008-2007

27
التقرٌر السنوي االول والثانً-مصرف اشور الدولً لالستثمار 

2011

28
التقرٌر الثانً والخامس-مصرف دار السالم لالستثمار 

2007-2006

29
التقرٌر السنوي-مصرف دار السالم لالستثمار 

2012-2007-2006-2004-2003-  2002 - 2001- 2000-1999

2010-2012التقرٌر السنوي- الشركة العراقٌة للكفاالت المصرفٌة 30

31
التقرٌر السنوي الرابع/ التقرٌر السنوي الثانً- مركز االٌداع العراقً 

2013-2011

32
التقرٌر السنوي- مصرف دجلة والفرات للتنمٌة واالستثمار

2012-2011

33
دلٌل الشركات/ سوق العراق لالوراق المالٌة

2013-2011-2008

34
التقرٌر السنوي والبٌانات المالٌة-  مصرف االئتمان العراقً

2012

35
التقرٌر السنوي/سوق العراق لالوراق المالٌة 

2015 -2012-2010-2009-2008-2007

2013البٌانات الختامٌة للسنة المنتهٌة/ مصرف سومر التجاري  36

37
التقرٌر السنوي لمجلس االدارة والبٌانات والحسابات الختامٌة/ المصرف الوطنً االسالمً 

2013

38
2014التقرٌر السنوي/ المصرف العراقً للتجارة

39
2014التقرٌر السنوي والحسابات الختامٌة/ مصرف االقلٌم التجاري

المطبوعات الصادرة عن المصارف العراقٌة

المطبوعات الصادرة عن وزارة التخطٌط

متفرقة

اصدارات البنك المركزي العراقً



2007النشرة االقتصادٌة/ البنك االهلً المصري1

2
التقرٌر السنوي/ البنك االهلً المصري

2006-2005

3

ٌناٌر ، فبراٌر ، مارس ،  ) 2010النشرة الشهرٌة  الشهر عام - البنك المركزي المصري 

2010 .(ابرٌل ، نوفمبر ، ٌولٌو ، اغسطس ، دٌسمبر  

2010النشرة الشهرٌة دٌسمبر- البنك المركزي المصري4

5

 2009النشرة الشهرٌة الشهر عام - البنك المركزي المصري

2009(اكتوبر،فبراٌر،ٌناٌر،ابرٌل،نوفمبر،دٌسمبر)

2013النشرة االقتصادٌة-البنك المركزي المصري 6

7
النشرة االحصائٌة الشهرٌة  لشهر أغسطس- البنك المركزي المصري 

2008

2011النشرة االحصائٌة الشهرٌة  لشهرسبتمبر- البنك المركزي المصري 8

2013سبتمبر- مارس - فبراٌر- النشرة االحصائٌة الشهرٌة لالشهر ٌناٌر- البنك المركزي المصري 9

2014دٌسمبر- اكتوبر-النشرة االحصائٌة الشهرٌة لشهر فبراٌر- البنك المركزي المصري 10

2015ابرٌل- مارس - فبراٌر- لشهر ٌناٌر- النشرة االحصائٌة الشهرٌة - البنك المركزي المصري 11

2015( CDقرص  )النشرة االقتصادٌة / البنك االهلً المصري 12

1
التقرٌر السنوي- البنك المركزي الٌمنً 

2008

2
التقرٌر السنوي- البنك المركزي الٌمنً 

2009

3
التقرٌر السنوي- البنك المركزي الٌمنً 

2010

4
التقرٌر السنوي- البنك المركزي الٌمنً 

2011

5
التقرٌر السنوي- البنك المركزي الٌمنً 

2013

6

ٌولٌو ، مارس ،  ) 2008التطورات النقدٌة والمصرفٌة الشهر عــام - البنك المركزي الٌمنً 

2008(اغسطس ، نوفمبر ، اكتوبر ، ابرٌل ، ماٌـو ، دٌسمبر 

7

دٌسمبر ،  ) 2009التطورات النقدٌة والمصرفٌة الشهر عـام - البنك المركزي الٌمنً 

2009 .(سبتمبر ، ماٌـو ، مـارس ، نوفمبر ، اكتوبر ، ٌولٌـو ، اغسطس 

8

اكتوبر ، سبتمبر  ) 2010التطورات النقدٌة والمصرفٌة الشهر عـام - البنك المركزي الٌمنً 

2010 .(، دٌسمبر ، نوفمبر ، ٌولٌـو ، ماٌـو ، ابرٌـل 

9

مارس، )  2011التطورات النقدٌة والمصرفٌة الشهر عام - البنك المركزي الٌمنً 

2011(فبراٌر،ٌناٌر

10

-ابرٌل- ٌناٌر )  2013التطورات النقدٌة والمصرفٌة لشهر عـام - البنك المركزي الٌمنً 

2013(ماٌو 

20132013التطورات النقدٌة والمصرفٌة سبتمبر _ البنك المركزي الٌمنً 11

12
نوفمبر- 2013التطورات النقدٌة والمصرفٌة أغسطس _ البنك المركزي الٌمنً 

2013

13

- ٌونٌو- ماٌو-  2014التطورات النقدٌة والمصرفٌة أغسطس _ البنك المركزي الٌمنً 

2014اكتوبر- سبتمٌر

2010التقرٌر السنوي/ البنك المركزي العمانً 1

2007نوفمبر-النشرة االحصائٌة الشهرٌة اكتوبر /البنك المركزي العمانً 2

3

-ابرٌل-نوفمبر-دٌسمبر- سبتمبر- النشرة االحصائٌة الشهرٌة لالشهر/ البنك المركزي العمانً 

2008مارس-ٌونٌو-ماٌو-اكتوبر

4

-اكتوبر-مارس-فبراٌر- لالشهر ٌناٌر- النشرة االحصائٌة الشهرٌة/ البنك المركزي العمانً 

2009مارس-دٌسمبر-سبتمبر

5

-ٌناٌر- اكتوبر- سبتمبر- دٌسمبر- النشرة االحصائٌة الشهرٌة لالشهر/ البنك المركزي العمانً

2010مارس- فبراٌر

2011ماٌو- نوفمبر-ٌناٌر - النشرة االحصائٌة الشهرٌة لالشهر/البنك المركزي العمانً 6

2012دٌسمبر-النشرة االحصائٌة الشهرٌة اكتوبر /البنك المركزي العمانً 7

2013دٌسمبر-اكتوبر-ٌولٌو-ٌونٌو-النشرة االحصائٌة الشهرٌة لالشهر/ البنك المركزي العمانً 8

2014اغسطس- ٌونٌو-مارس - النشرة االحصائٌة الشهرٌة لالشهر / البنك المركزي العمان9ً

2014ٌونٌو- مارس - النشرة االحصائٌة الفصلٌة لالشهر/ البنك المركزي العمانً 10

2007-2009سبتمبر- النشرة اإلحصائٌة الفصلٌة - مصرف قطر المركزي 1

2011ابرٌل- النشرة النقدٌة الشهرٌة - مصرف قطر المركزي 2

2009دٌسمبر-مصرف قطر المركزي النشرة االحصائٌة الفصلٌة 3

2011جوالي-النشرة النقدٌة الشهرٌة - مصرف قطر المركزي 4

2012سبتمبر-النشرة النقدٌة الشهرٌة - مصرف قطر المركزي 5

6

-أكتوبر- اغسطس-ٌولٌو-مارس-فبراٌر- النشرة النقدٌة الشهرٌة - مصرف قطر المركزي 

2013سبتمبر

7Qatar central -annual report   2007

2013دٌسمبر- النشرة االحصائٌة الفصلٌة -   مصرف قطر المركزي 8

2014نوفمبر- اغسطس  - ٌولٌو-ماٌو - أبرٌل  - النشرة النقدٌة الشهرٌة - مصرف قطر المركزي 9

2014دٌسمبر- سبتمبر- ٌونٌو- مارس / النشرة االحصائٌة الفصلٌة لالشهر- مصرف قطر المركزي 10

2012التقرٌر السنوي السادس والثالثون/ مصرف قطر المركزي 11

2015أبرٌل- ٌناٌر  - النشرة النقدٌة الشهرٌة لالشهر- مصرف قطر المركزي 12

2015مارس-    النشرة االحصائٌة الفصلٌة -   مصرف قطر المركزي 13

2014/2013التقرٌر السنوي الثامن والثالثون/ التقرٌر السنوي السابع والثالثون - مصرف قطر المركزي 14

2013تقرٌر االستقرار المالً- مصرف قطر المركزي 15

البنك المركزي المصري

مصرف قطر المركزي

اصدارات البنك المركزي العمانـً

اصــدارات البنــك المركـزي الٌمنـً



2010هٌئة التحقٌق الخاصة التقرٌر السنوي/  مصرف لبنان1

2011هٌئة التحقٌق الخاصة التقرٌر السنوي/  مصرف لبنان 2

2007نشرة فصلٌة الفصل الثالث، الرابع/  مصرف لبنان 3

2008نشرة فصلٌة  الفصل االول ،الثانً،الثالث، الرابع/ مصرف لبنان 4

2009نشرة فصلٌة الفصل االول،الثانً،الثالث/ مصرف لبنان 5

2007نشرة شهرٌة لالشهر كانون االول،تموز،اٌلول،تشرٌن االول،تشرٌن الثانً/ مصرف لبنان 6

7

حزٌران ، ، نشرة شهرٌة لالشهر كانون االول ،شباط، اذار ،نٌسان ،آٌار /مصرف لبنان 

2008تموز ،اٌلول ،اب ،تشرٌن الثانً،كانون الثانً

8

نشرة شهرٌة لالشهر كانون االول،شباط،اذار،اٌار،تموز،اٌلول، اب، تشرٌن /مصرف لبنان 

2009االول،كانون الثانً

2007التقرٌر السنوي- جمعٌة مصارف لبنان 9

2008التقرٌر السنوي- جمعٌة مصارف لبنان 10

2010التقرٌر السنوي- جمعٌة مصارف لبنان 11

2011التقرٌر السنوي-جمعٌة مصارف لبنان 12

13              Credit Libanais Banking Group  Annual Report 2011

2014التقرٌر السنوي-جمعٌة مصارف لبنان 14

2007التقرٌر السنوي/ البنك المركزي التونسً 1

2009التقرٌر السنوي/ البنك المركزي التونسً 2

2010  /2013 التقرٌر السنوي/ البنك المركزي التونسً 3

2014التقرٌر السنوي/ البنك المركزي التونسً 4

July2007نشرٌة الظرف االقتصادي       /البنك المركزي التونسً 5

Sep2010-2009-2007نشرٌة الظرف االقتصادي           / البنك المركزي التونسً 6

June2010-2009-2008-2007نشرٌة الظرف االقتصادي           /البنك المركزي التونسً 7

Mar2010-2008نشرٌة الظرف االقتصادي           / البنك المركزي التونسً 8

Dec2010-2008-2007نشرٌة الظرف االقتصادي         / البنك المركزي التونسً 9

Oct2011 - 2010-2009 -2007نشرٌة الظرف االقتصادي         / البنك المركزي التونسً 10

Jun2013/2012نشرٌة الظرف االقتصادي        / البنك المركزي التونسً 11

12

 Central Bank of Tunisia the Economic Situation Periodical 

June2007

13

     Central Bank of Tunisia The Economic Situation Periodical  

/Dec2009

14

Central Bank of Tunisia The Economic Situation Periodical / 

June2010

15

          Central Bankof TunisisThe Economic Situation 

Periodical / Jul, Apri2011

16

Central Bank of Tunisia The Economic Situation 

Periodical/Jan,Apr,July 2012

17Banque Centrale of Tunisie Financial statistics                                                                                                            2013

18Central Bank ofTunisia Annual report2012

19Banque Centrale of Tunisie Financial statistics  /July                                                                                                          2013

20Central Bank of Tunisia/The Economic Situation-July2013

21Banque Centrale of Tunisie Financial statistics  /ِِApril2014

البنك المركزي التونسً

مصرف لبنان المركزي



2009التقرٌر السنوي/ بنك المغرب 1

June2008النشرة الشهرٌة   -بنك المغرب  2

Sep2009النشرة الشهرٌة - بنك المغرب 3

Mars-Sep-June-Dec2010النشرة الشهرٌة - بنك المغرب 4

Mars2011النشرة الشهرٌة - بنك المغرب 5

6Bank Al - MAGHRIB /  ANNUAL REPORT 2012

7Bank- MAGHRIB/ BULLETIN TRIMESTRIEL- Mar2012

8

                            BANK AL-MAGHRIB / BULLETIN 

TRIMESTRIEL  June 2013

9BANK AL - MAGHRIB  /  BULLETIN  TRIMESTRIEL   sep2013

10BANK AL-MAGHRIB / Annual Report2013

11BANK AL-MAGHRIB / BULLETIN TRIMESTRIEL/Mars  2014

12 -          BANK AL-MAGHRIB/ BULLETIN TRIMESTRIEL2014

13BANK AL-MAGHRIB / RAPPORT  ANNUEL2014

14BANK AL-MAGHRIB / BULLETIN TRIMESTRIEL/Mars  2015

11BANK AL-MAGHRIB / BULLETIN TRIMESTRIEL/Juin  2015

2006التقرٌر السنوي/ بنك الجزائر 1

2007التقرٌر السنوي/ بنك الجزائر 2

2011التقرٌر السنوي/ بنك الجزائر 3

2011الربع الرابع-النشرة االقتصادٌة /ادارة البحوث واالحصاء1

2012الربع االول-النشرة االقتصادٌة /ادارة البحوث واالحصاء2

2012الربع الرابع-النشرة االقتصادٌة /ادارة البحوث واالحصاء3

2011التقرٌر السنوي الخامس والخمسون/ مصرف لٌبٌا المركزي 4

2007التقرٌر السنوي/ البنك المركزي االردنً 1

2008التقرٌر السنوي/ البنك المركزي االردنً 2

2011التقرٌر السنوي/ البنك المركزي االردنً 3

2012التقرٌر السنوي/ البنك المركزي االردنً 4

2003النشرة االحصائٌة الشهرٌة  اذار/ البنك المركزي االردنً 5

2004النشرة االحصائٌة الشهرٌة  كانون الثانً/ البنك المركزي االردنً 6

2005النشرة االحصائٌة الشهرٌة  كانون الثانً/ البنك المركزي االردنً 7

2007النشرة االحصائٌة الشهرٌة كانون االول/ البنك المركزي االردنً 8

9

كانون - النشرة االحصائٌة الشهرٌة لالشهر/ البنك المركزي االردنً 

2009االول،شباط،اذار،نٌسان،اٌار،حزٌران،تموز،اب،اٌلول،تشرٌن االول،تشرٌن الثانً،كانون الثانً

10

كانون االول - النشرة االحصائٌة الشهرٌة لالشهر/ البنك المركزي االردنً 

2010،اذار،نٌسان،اٌار،حزٌران،تموز،،اٌلول،تشرٌن االول

11

كانون االول،شباط،تشرٌن - النشرة االحصائٌة الشهرٌة لالشهر/ البنك المركزي االردنً 

2011االول،تشرٌن الثانً

12

النشرة االحصائٌة الشهرٌة لالشهر / البنك المركزي االردنً 

2012شباط،اذار،نٌسان،حزٌران،اٌار،تشرٌن الثانً،كانون الثانً

13

النشرة االحصائٌة الشهرٌة لالشهر، كانون الثانً، شباط ،اذار ، / البنك المركزي االردنً 

2013نٌسان ، أٌار،حزٌران ، تموز ، أب ،اٌلول تشرٌن االول ، تشرٌن الثانً ، كانون االول

14

- حزٌران - اٌار- كانون الثانً - النشرة االحصائٌة الشهرٌة لالشهر/ البنك المركزي االردنً 

2014كانون االول-تشرٌن الثانً / تشرٌن االول - اٌلول - اب - تموز 

2014 - 2012التقرٌر السنوي/ البنك المركزي االردنً 15

2014  - 2013تقرٌر االستقرار المالً/ البنك المركزي االردنً 16

17Central Bank Of  Jordan / Annual Report2013

18

- اذار- شباط - كانون الثانً- النشرة االحصائٌة الشهرٌة لالشهر / البنك المركزي االردنً 

2015كانون االول- تشرٌن الثانً - اٌلول - آب - تموز - حزٌران -أٌار- نٌسان 

19  Central Bank Of  Jordan / Annual Report2014

2016كانون الثانً- النشرة االحصائٌة الشهرٌة / البنك المركزي االردنً 20

البنك المركزي االردنً

مصرف لٌبٌا المركزي

بنك الجزائر

بنك المغرب



2004الدلٌل والخطة التدرٌبٌة- المعهد العربً للتخطٌط  بالكوٌت 1

2006-2007 - 2014التقرٌر السنوي- المصرف العربً للتنمٌة االقتصادٌة فً أفرٌقٌا 2

2007النشرة االحصائٌة ربع السنوٌة الربع االول- مؤسسة النقد العربً السعودي 3

2008التقرٌر السنوي- بنك االسكان للتجارة والتموٌل 4

2012التقرٌر السنوي- بنك االسكان للتجارة والتموٌل 5

2010النشرة الربٌعٌة- مصرف سورٌا المركزي 6

2012-2013 - 2014 التقرٌر السنوي- مملكة البحرٌن مجموعة البركة 7

2012-  2013التقرٌر السنوي- المؤسسة العربٌة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 8

2012- 2013-2014التقرٌر السنوي/ مؤسسة ضمان الودائع 9

10

مناخ االستثمار فً الدول العربٌة / المؤسسة العربٌة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 

2014مؤشر ضمان االستثمار

2012التقرٌر السنوي/ المصرف العربً للتنمٌة االقتصادٌة فً أفرٌقٌا 11

2013(سبتمبر ،ٌولٌو)مؤسسة ضمان االستثمار العدد الفصلً الثالث 12

2014(مارس- ٌناٌر ) / (سبتمبر  - ٌولٌو  )نشرة ضمان االستثمار العدد الفصلً الثالث 13

2012-2013التقرٌر السنوي/ سلطة النقد الفلسطٌنٌة 1

2Balestine Monetary Authority / Annual Report2013-2012

2013الربع الرابع- الربع الثالث - تقرٌر التضخم / سلطة النقد الفلسطٌنٌة 3

4

- الـعدد الرابــع - الربـع األول - النـشرة اإلحصائـٌة الربـعٌـة / سلطـة النـقد الفلسطٌنٌة 

2014العدد السابع- الربـــع الرابــع 

2013تقرٌر االستقرارالمالً/ سلطة النقد الفلسطٌنٌة 5

2014العدد العاشر- الربع األول- تقرٌر التضخم / سلطة النقد الفلسطٌنٌة 6

2013التقرٌر السنوي/ سلطة النقد الفلسطٌنٌة 7

8Balestine Monetary Authority / Financial Stability Report 2014-2013

9

العدد - الربع الثانً / العدد الرابع عشر-تقرٌر التضخم الربع االول/ سلطة النقد الفلسطٌنٌة 

2015الخامس عشر

2015الـعدد الثامن- الربـع األول - النـشرة اإلحصائـٌة الربـعٌـة / سلطـة النـقد الفلسطٌنٌة 10

2013 - 2012 - 2011- 2010 - 2009 - 2008 - 2007التقرٌر السنوي/ البنك االسالمً للتنمٌة 1

2013التقرٌر السنوي السادس/ صندوق التضامن االسالمً للتنمٌة 2

2012-2013التقرٌر السنوي/ المؤسسة الدولٌة االسالمٌة للتموٌل والتجارة 3

1999اتفاقٌة التأسٌس/ المؤسسة االسالمٌة للتنمٌة القطاع الخاص 4

2013جائزة البنك االسالمً للتنمٌة فً العلوم والتكنولوجٌا5

2013دعم المؤسسات وتحقٌق الرخاء/ التقرٌر السنوي / البنك االسالمً للتنمٌة 6

7 Saudi Arabian Financial Markets2008

8ISIamic SOlidarty Fund for Development Third Annual Report2010

متفرقة

سلطة النقد الفلسطٌنٌة

االسالمً/ البنك السعودي 



Name  the Book
A

1 International Financial Statistics   -    Oct, Nov, Dec 2003

2 IFS -  Aug ,  Sep 2003

3 IFS - Mar , Jun , Sep 2004

4 IFS - Fer ,  Mar ,  Apr,  ,Jun , Jul ,  Sep                     2005

5 IFS  - Apr,Jun , Aug , Nov , Dec 2006

6 IFS - Feb , Nov , Dec 2007

7 IFS  -Feb ,  Mar, Apr, May , Jun , Jul , Aug , Feb , Nov 2008

8 IFS - Feb ,May , Jun, Jul, Aug ,  Sep , Oct , Nov , Dec 2009

9 IFS - Feb , Mar , Apr , May , Jun , Aug , Sep 2010

10 IFS - Feb ,  Mar , Apr ,May ,Jun , Jul , Aug , Sep , Oct , Nov , Dec                            2012

11 IFS -Nov , Dec 2013

IFS 

1 IFS – country notes 2003

2 IFS – country notes 2008

3 IFS – country notes 2009

4 IFS – country notes 2010

1 IFS – yearbook 2003

2 IFS – yearbook 2004

3 IFS – yearbook 2006

4 IFS – yearbook 2008

5 IFS – yearbook 2009

6 IFS – yearbook 2010

7 IFS – yearbook 2012

1 IFS - quarterly Jun          2004

2 IFS -DEC        2006

3 IFS -SEP 2007

4 IFS -DEc      2007

5 IFS - MAR 2008

6 IFS - SEP 2008

B

1 Direction of Trade Statistics quarterly Mar 2004

2 Direction of Trade Statistics quarterly Dec    2007

3 Direction of Trade Statistics quarterly Mar.    2008

4 Direction of Trade Statistics quarterly June    2008

5 Direction of Trade Statistics quarterly Sep.    2008

6 Direction of Trade Statistics quarterly Dec.    2008

7 Direction of Trade Statistics quarterly Mar.  2009

8 Direction of Trade Statistics quarterly Mar 2010

9 Direction of Trade Statistics quarterly Sep.    2010

10 Direction of Trade Statistics quarterly Der 2010

11 Direction of Trade Statistics quarterly June    2012

12 Direction of Trade Statistics  Yearbook 2,012

13 Direction of Trade Statistics quarterly sep.    2013

14 Direction of Trade Statistics quarterly June 2013-2014

15 Direction of Trade Statistics - yearbook 2013

C

1 Balance of payments Statistics - yearbook part 1 2004

2 Balance of payments Statistics - yearbook part 2&3 2004

3 Balance of payments Statistics - yearbook part 1 2007

4 Balance of payments Statistics - yearbook part 2&3 2007

5 Balance of payments Statistics - yearbook part 1 2008

6 Balance of payments Statistics - yearbook part 2&3 2008

7 Balance of payments Statistics - yearbook part 1 2011

8 Balance of payments Statistics - yearbook part 2&3 2011

IMF- أصدارات صندوق النقد الدولي  



D

1 Global Financial Stability Report           Oct. 2007

2 Global Financial Stability Report            Oct. 2008

3 Global Financial Stability Report            Apr. 2008

4 Global Financial Stability Report            Apr. 2009

5 Global Financial Stability Report            Oct. 2009

6 Global Financial Stability Report            Apr. 2010

7 Global Financial Stability Report            Sep   2011

8 Global Financial Stability Report            Apr. 2012

9 Global Financial Stability Report            Oct. 2012

10 Global Financial Stability Report            Apr. 2015

E

1 World Economic Out Look Sep.  2003

2 World Economic Out Look Apr  2005

3 World Economic Out Look Apr.  2008

4 World Economic Out Look Oct 2008

5 World Economic Out Look Apr 2009

6 World Economic Out Look Apr 2010

7 World Economic Out Look Oct 2010

8 World Economic Out Look Apr 2012

9 World Economic Out Look Oct 2013

10 World Economic Out Look Apr 2015

11 World Economic Out Look Oct 2015

F

1 Government Finance Satistics - yearbook 2003

2 Government Finance Satistics - yearbook 2007

3 Government Finance Satistics - yearbook 2008

H متفرقة

1 دليل ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة 1993

2 Balance of Payments compilation Guide 1995

3 مرشد تجميع بيانات ميزان المدفوعات 1995

4 مرجع ميزان المدفوعات 1996

5 Balance of Payments textbook 1996

6 صندوق النقد الدولي/دليل اإلحصاءات النقدية والمالية  2000

7 Coordina ted port follo Investment Surveg Guide second edition 2002

8 External Debt Statistis Guide for comilers and users 2003

9 Foreign Direct Investments Statistics 2003

10
Internationl Reserves and Foreign currency Liquidity guidelines for A 

Data template

11 Annal Report – IMF 2003

12 Exchange Arrangements & Exchange Restrictions /annual report 2012

13 World Investment Report /United Nations 2013-2014

14 اكتوبر- تحوالت وتوترات / افاق االقتصاد العالمي  2013

15 اكتوبر- تركات وغيوم عدم يقين / افاق االقتصاد العالمي  2014

16 IMF Response to the Financial and Economic Crisis Independent 

Evaluation Office of the IMF

2014

17 World Investment Report /United Nations 2013-2014

18
World Economic and Financial Surveys/  Regional Economic Outlook 2015

19 Exchange Arrangements & Exchange Restrictions /annual report 2014/2015

20
World Economic and Financial Surveys/  Global Financial Stability 

Report /Oct

2015

21 World Economic and Financial Surveys/  Fiscal Monitor / Oct 2015

22 IMF/Tackling Challenges Together /annual report 2015



2008 - 2012Bank Negara Malaysia - Annual Report1

2012 - 2014Bank Negara  Malaysia - quarterly Bulletin  2

2007 Bank of Greece - Monetary Policy / October 3

2008National Bank of Poland -Financial Stability Review / October4

2008National Bank of Poland -Inflation Report / February5

2008National Bank of Poland -Inflation Report / June6

2013Norges Bank - monetary Policy Report / March /2/3/4/7

2008Banco Central De Venezuela /Caracas8

2008Banco De Espana - Economic Bulletin   9

2009Czech National Bank - Inflation Report  10

2008National Bank of Belgium  - Corporate Report11

2009Norges Banks -Monetary Policy Report  12

2013Norges Bank - Papers no 13

2010-2012Danmarks National Bank / Monetary History of Denmark  1990- 200514

2008Bank of Greece - Monetary Policy Interim Report15

2008-2011Bank of Guyana - Annual Report16

2012Norges Bank  - Pengepolitisk Rapport 17

2011National Bank of Belgium - Corporate Report 18

2007Bank of Zimbabwe - Monthly Economic Review /August,September19

2007-2011Hong Kong - Monetary Authority / Annual Report 20

2011National Bank of Belgium - Preamble Report 21

2011National Bank of Belgium-Economic and Financial Developments Report22

2008-2011National Bank of Belgium - Financial Stability and Pradentid Supervision  23

2008Norges Bank - Monetary Policy Report24

2008Norges Bank - Financial Stability 25

2011NorgesBank -  Finansiell Stabilitet  26

2008Bank Negara Malaysia - quarterly Bulletin third quarter27

2008Banque Central De Madagscar   -  Report Annual 28

2008Banca Ditalia -Economic Bulletin / July ,April, October, 29

2009Banca Ditalia -Economic Bulletin / July ,January30

2008Bank of Greece -Economic Bulletin / May31

2010Bank Negara Malaysia - quarterly bulletin third 32

2007Bank Negara Malaysia - quarterly bulletin fourth33

2008Bank of Greece Euro system - Monetary Policy Interim Report 34

2008National Bank of Belgium - Corporate Report 35

2008Bank Negara Malaysia - quarterly bulletin first 36

2008Banco De Espana - Economic Bulletin  37

2009Norges Banks -Monetary Policy Report 38

2009Norges Banks - Reports from the Central of Norway39

2007Bank of Greece Eurosystem - Annual Report 40

2008Norges Bank - Annual Report41

2008-2009Bank of Botswana - Annual Report42

2008 Bank of Botswana - Annual Report 43

2009NB/ Norges Bank -Economic Bulletin / April 44

2008Bank of Norway / Monetary policy Report 45

2008Norges Bank-Financial stability Report 46

2009Board of Governors of the Federal Reserve system / Annual Report 47

2008Board of Governors of the Federal Reserve system / Annual Report 48

2010Danmarks National Bank / Monetary History of Denmark  1990- 200549

2008

 National Bank of Poland Monetary Policy Council / Report on Monetary  
Policy implementation 50

المطبوعات الصادرة عن الدول االجنبية



2008Bank of Greece Eurosystem Monetary Policy Report  2007- 2008 / February51

2007Bank of Greece -Eurosystem Monetary Policy Interim Report / October 52

2008National Bank of Belgium / report Economic and Financial developments 53

2009 National Bank of Poland Monetary Policy Council / inflation Report/ June   54

2009National Bank of poland monetary policy Council / inflation Report /February 55

2010Bank of England - Centre for Central Banking Studies Prospectus 56

2007Bank of Greece-Monetary policy interim report57

2007Bank of Greece eurosystem - Econmic bulletin february58

2008Bank De Espana Eurosistema - annual report 59

2007/2009Banco De Espana - Eurosistema /annual Report 60

2011Banco De Espana Eurosistema - Economic Bulletin 61

2009Banco De Espana Eurosistema -Economic bulletin 62

2010Fransabank - annual Report63

2007 / 2009National Bank of Belgium - Economic and Financial Development Report64

2009National Bank of Belgium - Corporate Report65

2011Turkiye Cumhuriyet Merkes Bankasl-Financial Stability Report /may66

2009Japan Bank for International Cooperation - Annaul Report67

2008Banco De Espana Eurosistema -Financial Stability Report 68

2007Czech National Bank - Financial Market Supervision Report69

2010National Bank of PoIand -Financial System Development70

2010Banca Ditalia Eurosisstema - Annual Report71

2009Banque Central De Madagscar   -  Repport Annuel 72

2008Czech National Bank - finanial market supervision report 73

2009Bank of Greece Eurosystem summary of the Annual Report 74

2008 Czech National Bank / inflation report 75

2011Banco Negara malaysia Central Bank of malayia annual report 76

2010Banco De Espana eurosistema - annual report 77

2011Bank Negara malaysia - quarterly bulletien fourth78

2011Japan Bank for International Cooperation - Annaul Report79

2012Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasl-Inflation Report80

2011National Bank of Poland - Annual Report81

2011Fransabank - annual Report82

2007Reserve Bank Zimbabwe - Monthly Economic Review / June83

2006  National Bank of poland development in poland financial System    84

2011

Bank Negara malaysia central Bank malaysia Finacial stability and payment 

Systems Report 85

2012Bank Norges financial stability Report from the central Bank of Norway86

2011Bank Negara malaysia central Bank malaysia Quarterly bulletin 87

2010Central Bank of the Republic of Turkey Financial Stability Report / may  88

2009Hong Kong - Monetary Authority / Annual Report 89

2010Hong Kong - Monetary Authority / Annual Report 90

2008Bank of Greece - Annual Report 91

2009Bank of Greece - Annual Report 92

2010National Bank of poland - monetary policy Guidelines 93

2007Banking in Harmony - Annual Report /Credit Libanais 94

2011Bank of Botswana - Annual Report95



2006Bank of Greece-Annual Report 96

2007Bank of Greece- Annual Report 97

2011Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasl-Annual Report98

2009Turkiye Cumhuriyet Merkez BankasI- Annual Report 99

2013  National Bank of Belgium /  financial stability review100

2012Bank Negara Malaysia  / quarterly bulletin  101

2012 Norges Bank - Monetary Policy Report102

2013 Norges Bank - Monetary Policy Report 103

2013Bank Negara Malaysia -Quarterly Bulletin104

2013Bank of Botswana - The Reseach Bulletin /June105

2012National Bank of Poland - Report on Monetary Policy Implementation 106

2012Board of Governors of the Federal Reserve system / Annual Report 107

2013Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasl /Financial Stability Report-may108

2011Banca Ditalia -Eurosistema/Annual Report109

2012Banca Ditalia -Eurosistema/Annual Report110

2013Norges Bank/ Finanscial Stability Report111

2013Norges Bank/ Finansiell Stabilitet112

2013-2014Bank Negara Malaysia/ Quarterly Bulletin113

2013Turkiye Cumhuriyet Merkez BankasI- Annual Report 114

2013Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasl /Financial Stability Report-Nov115

2014National Bank of Belgium/ Financial Stability Review 116

2013Turkiye Cumhuhuriyet Merkez Bankasi /  Inflation Report117

2013Banca Ditalia /annual report118

2014International Journal of Central Banking /Sep119

2014Your Manchester/Sep120

2013Norges Bank - monetary Policy Report / Jun 121

2014Japan Bank for International Cooperation - Annaul Report122

2013Capital Markets Board of Turkey / Annual Report123

2013Asian Clearing Union /Annual Report124

2014Opec / Annual Statistical Bulletin125

2014Middle East and Central Asia / Regional Economic Outlook126

2014Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasl / Inflation Report127

2014Norges Bank /Monetary Policy Report - Sep128

2015Norges Bank /Monetary Policy Report / Mar129

2014Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasl /Financial Stability Report-Nov130

2015Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasl / Inflation Report131

2014Board of Governors of the Federal Reserve system / Annual Report 132

2014Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasl / Annual  Report   133

2014Organization of the petroleum Exporting Countries / Annual Report134

2015Norges Bank /Pengepolitisk  Repport -June135

2015Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasl / Inflation Report136

2015Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasl /Financial Stability Report-May137

2015Norges Bank  - Pengepolitisk Rapport /Sep - 3138

2015/2016Global Financial Development Report /World Bank Group                        139

2015Middle East Regional International Assistance Center /Annual Report140

2015Bank of Botswana - Monetary And Financial Stability Department /Sep141

2015Norges Bank / Finansiell Stabilitet142

2015Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasl / Financial Stability Report - May143



2007Bank for International Settlements /Jun , Dec1

2008Bank for International Settlements / Mar , Jun, Jul , Sep          2
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