
 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 
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 اسم الكتاب اسم المؤلف  ت 
تاري    خ اصدار  

 الكتاب
 القسم

عدد  
 النسخ

 د جاسم مجيد  1
ي التسويق الوقت 

 
االدارة الحديثة ف

 والجودة
 1 االدارة  2004

 1 االدارة  1995 اال دارة المالية د محمد يونس خان  2

 تشارلز وولف 3
االسواق ام الحكومات االختيارين بدائل 

 غير مثالية 
 1 االدارة  1996



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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4 
ي  اسامة  عزمي سالم/شقير

 نوري 
 1 االدارة  2010 ادارة الخطر والتأمير  

 1 االدارة  2006 نظم المعلومات االدارية د سليم الحسنية  5

6 
د منير شاكر محمد/اسماعيل 

 اسماعيل 
 1 األدارة  2005 التحليل المالي مدخل صناعة القرار 

 1 األدارة  2006 القوائم المالية ألغراض األستثمار تحليل  د كمال الدين الدهراوي  7



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ية  روبرة الموثز /جوهان  8  1 األدارة  2009 ادارة الموارد البشر

 1 األدارة  2005 تقنيات التسويق د عمر حمدو الحمود  9

ي حامد الضمور  10
 1 االدارة  2008 ادارة قنوات التوزي    ع  هان 

 1 األدارة  2001 ية األجتماعية التسويق والمسؤول يارس البكريثامر  11



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  
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12 
عبد النافع حسوان/مؤيد 

 سعيد 
يات   1 األدارة  1981 ادارة المشير

 السيد علي  13
 1 األدارة  2004 اسس التسويق  د محمد امير 

 1 األدارة  2002 المبيعات والتسويق والتحسير  المستمر  د اثيل سنبل  14

 1 األدارة  2004 سويق الدولي بحوث التسويق والت د عبد السالم ابو قحف  15



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ة كليفورد م بومبارك 16  1 األدارة  1989 اسس ادارة االعمال التجارية الصغير

 1 األدارة  1977 بحوث التسويق  المنهج العلي للتطبيق د محمود عساف  17

 دافيد فرمان 18
ي التسويق والعالقات  االساليب 

 
الحديثة ف

 العامة
 1 األدارة  2010

ي حميد ا 19
 1 األدارة  2009 ادارة عمليات الخدمة  لطان 



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي  20
ي  د حميد عبد الطان 

ر
 1 األدارة   التسويق السياحي والفندف

ي  محمد عبدهللا العوامرةا 21
 1 األدارة  2010 ادارة التجزئة منظور تطبيقر

ي التسويق ويلسون اوبري  22
 
 1 األدارة  1996 اتجاهات جديدة ف

 1 األدارة  2009 ة اق التجزئادارة اسو  سيد سالم عرفة 23



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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24 
زاهد عبد الحميد/سامي 

 طوبيا
يات   1 األدارة  1989 ادارة المشير

 السيد عليوه 25
ونية ومهارات التسويق  التجارة  اللكير

 العلمي 
 1 األدارة  2002

 1 األدارة  2010 ( اسس تقييم المشاري    ع2االدارة  المالية ) اجير  برغام  26

27 
حميد بشير عباس العالق/ 

 عبد 
ي  اتيج   1 األدارة  1999 تسويق الخدمات مدخل اسير



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  
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 1 األدارة  1999 اهداف الوساطةتحقيق  روبرة  ا  باروخ بوش ا  28

ي  29 ي سعيد الديوهج   1 األدارة  2001 التسويق الدولي  ان 

كات المساهمة العامة االردنية  سوق عمان المالي  30  1 األدارة  1987 دليل الشر

ي 31  1 األدارة  1999 ادارة المنظامات الحكومية ف د علي رسر



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  
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ي التسويق  يوسف حجيم سلطان  32
ون   1 األدارة  2009 االلكير

 1 األدارة  1971 االصول العلمية للتسويق علي عبد المجيد عبد  33

 1 األدارة  2011 التسويق السياسي  دصحراوي شجة/فويد كورتل  34

ي  سوزان علي حسن  35
ون   1 األدارة  2010 سند الشحن االلكير



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  1979 اسس ومبادىالتسويق  د عبد الجبار منديل  36

 1 األدارة  2010 اسس التسويقاالمثل للمصارف االسالمية  محمد بهاء الدين  37

 1 األدارة  2009 السلوك التنظيمي  محمد قاسم القربولي  38

 1 االدارة  2006 الخروج من االزمة  وليام ادواردز ديمنغ 39



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي  40
 
ف  1 االدارة  2009 العلمية للسلوك التنظيمي الموسوعة  محمد الصير

 1 االدارة  2003 ادارة االبتكار د.نجم عيود نجم 41

 1 االدارة  1985 تقنيات ادارية حديثة د.عبد الباري درة  42

 1 االدارة  2001 تطور نظرية االدارة  وليم روث  43



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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44 
ي /ابراهيم 

حمزة الشمج 
 وي الجزرا

 1 االدارة  1998 االدارة المالية الحديثة 

 1 االدارة  1997 ادارة االعمال المرصفية زياد رمضان 45

46 
باسم محمد صالح/عدنان 

 احمد لي 
كات التجارية  1 االدارة  2007 القانون التجاري الشر

ي  47 ي  محسن احمد الخرص 
 
 1 األدارة  2001 ساعة 24كيف تتعلم البورصة ف



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2007 عولمة جودة الخدمة المرصفية الرصن  رعد حسن 48

49 
جميل احمد توفيق/علي  

يف  رسر
 1 األدارة  1985 االدارة المالية 

50 
علي بن احمد السلطان /علي  

 بن احمد 
ي خدمة منظمات  االستثمارات 

 
االدارية ف
 العمل

 1 األدارة  2006

ي  51
 1 األدارة  2008 ادارة االعمال المزرعية هاشم علوان السامران 



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي منظمات االعمال محمود سلمان العميان  52
 
 1 األدارة  2008 لسلوك التنظيمي ف

ي  53  1 األدارة  2003 ادارة االزمات  محسن احمد الخرص 

 1 األدارة  2011 التحليل المالي للقوائم المالية  محمد العداس احمد  54

 1 األدارة  2008 دية والمالية ادارة العمليات النق زاهر عبد الرحيم عاطف 55



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  
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ي حمدة  56
ي خدمة االدارة محمد عفيق 

 
 1 األدارة  1973 التحليل المالي ف

 كمال رسور  57
اتيجة  االدارة المالية وتحديات  اسير

 السياسات االقتصادية المعارصة
 1 األدارة  1996

 1 األدارة  1992 االدارة المالية  خليل محمد حسن  58

 1 األدارة  2012 ادارة البنوك المعارصة  بيب دريد كامل الش 59



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  
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ي  60
 جوزيف تون 

المصطلحات لسوق االوراق  معجم 
 المالية 

 1 األدارة  2001

61 
/محمد  ي عبدالحميد الشوارن 

ي   الشوارن 
ي 
 
 1 األدارة  2010 ادارة مخاطر التعير المرصف

 نرص سلمان/سعاد سطجي  62
فقه المعامالت المالية وادلته عند  

 المالكية 
 1 األدارة  2007

/ا كياور  63 ي كات االكتتاب  جا يمبس ن  ي الشر
 
 1 األدارة  1999 ف



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  
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 شعبان الكومي احمد  64
ي 
 
احكام تحويل النقود دراسة مقارنة ف

 الفقه االسالمي 
 1 األدارة  2010

 1 االدارة  2005 انهاء عقد التأمير  بعد وقوع الكارثة  محمد حسن قاسم  65

 1 األدارة  2005  االجباري لتأمير  عقد ا خالد مصطق  فهمي  66

 جالل وفاء محمدين 67
التأمير  البحري عل البضائع بويثقة  

اك  االشير
 1 األدارة  2004



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد

http://cade.tu.edu.iq 

 

18 

كات التأمير   سعيد السيد قنديل  68  1 األدارة  2005 المسؤلية المدنية لشر

 1 األدارة  2007 التأمير  ضد اخطار التلوث ا  نبيلة اسماعيل رسالن  69

70 
الحناوي /         صالح محمد 

 نهال فريد
تقييم االسهم والسندات مدخل الهندسة 

 المالية 
 1 األدارة  2010

 1 األدارة  1999 رياضيات المال واالستثمار ابراهيم علي ابراهيم عبدربة  71



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 كارال ال كالوسير  72
ي العرص  

 
ي االدارة المدنية ف

 
دراسة ف

 العباسي 
 1 األدارة  2001

ي هرم 73
 1 األدارة  2000 الجمعيات االهلية تمويل  انميالن 

 1 األدارة  1986 مبادئ الرقابةالمالية  ماهر موس العبدي  74

 1 األدارة  1995 الرقابة  المالية العاليا  فهمي محمود مرسي  75



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  2010 (1االدارة المالية  ) محمود فتوح  76

ونية جاري شنايدر  77  1 ة دار األ  2008 التجارة اللكير

78 
/دالل  ي

محمود مهدي البيانر
ي 
 القاض 

ي العلوم االدارية  
 
الرياضيات وتطبيقها ف

 واالقتصادية
 1 األدارة  2008

ي االدارة  منعم زمرير الموسوي  79
 
 1 األدارة  1996 االساليب الكمية ف



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  
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 1 األدارة  1997 ادارة ا تسويق  احمد سيد مصطق   80

ي  81  1 األدارة  1988 يةوالتنمية االدار نظريات التطوير  عاصم االعرح 

ي  82 ي  محسن احمد الخرص 
 
 1 األدارة  1999 التسويق المرصف

 1 األدارة   الرقابة عل اعمال االدارة فاروق احمد خماس  83



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  1997 وزارة الخارجية  لغة التجارة  84

ي  85
 1 األدارة  2008 سحر القيادة  ابراهيم الفقر

 1 األدارة  1998 ادارة المستشفيات  ي احمد محمد المرص  86

ي المنشأت التجارية صالح عباس 87
 
 1 األدارة  2004 ادارة االزمات ف



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي االدارة  عبدالعزيز مصطق  ابو نبعة 88
 
 1 األدارة  2005 نحو تطوير نظرية عربية ف

 1 األدارة  2009 المعرفة ونظم المعلومات ادارة  احمد الخطيب  89

ي المنشأت التجاريةرة ادا صالح عباس 90
 
 1 األدارة  2010 االزمات ف

ونية ابراهيم العيسوي  91  1 األدارة  2003 التجارة االليكير



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ونية عبد الفتاح مراد  92  1 األدارة   التجارة االليكير

ي  93  1 األدارة  2010 التنظيمي السلوك  كامل محمد المغرن 

 1 األدارة  2009 ة والتطبيقالسلوك التنظيمي بير  النظري شعبان علي حسير   94

 مؤيد الفضل  95
وعات المتوسطة  تقييم ادارة المشر

ة  والكبير
 1 األدارة  2009



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  2011 السياحة واالزمات السياسية  بنيامير  يوخنا دانيال 96

اتيجية جيمس سي كراج  97  1 األدارة  2000 االدارة االسير

ي  98
 1 األدارة  2003 االفراد ذوو المشكالت  بير هون 

 1 األدارة  2010 ادارة الجودة   /مبادى وتطبيقات صباح مجيد النجار 99



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  2010 الجامعات ومؤسسات العليم العالي ادارة  سيد محمد جاد الرب  100

 1 األدارة  2007 اتخاذ القرارات االدارية نواف كنعان  101

 1 األدارة  2009 عية فن ممارسة الخدمة االجتما مدحت ابوالنرص 102

 1 األدارة  1989 ادارة المطاعم  حميد مجيد العبيدي  103



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  1990 العالقات العامة/المفاهيم واالسس  زكي محمود هاشم  104

 1 األدارة   األدارة بالنتائج  عامر الكبيسي  105

 1 األدارة  2008 ادارة االزمات والكوارث  محمد نرص مهنا 106

107 
/طاهر محمد وائل  صبجي

 محسن
ي لبطاقة التقييم  المنظور  اتيج  االسير

 المتوازن
 1 األدارة  2008



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد

http://cade.tu.edu.iq 

 

28 

ي  108
 1 األدارة  2010 االدارة المحلية ايمن عودة المعان 

اتيجية  د عالء فرحان  109  1 األدارة  2011 المعرفة السوقية والقرارات االسير

/امير  فؤاد  110  1 األدارة  1996 االداري اساسيات السلوك  متولي السيد متولي

ي  111
 
ف  1 األدارة  2009 الموسوعة العلمية للسلوك التنظيمي  محمد الصير



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  2004 ادارة التغيير بنجاح االن وليمز  سالي  112

 احمد محمد المرصي  113
االدارة الحديثة االتصاالت المعلومات  

 القرارات 
 1 األدارة  2008

114 
مصباح اسماعيل خرص  

 لطيطي ا
 1 األدارة  2010 ادارة المعرفة 

 1 األدارة  1994 االدارة العربية االسالمية فكرا وتطبيقا عامر الكبيسي  115



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي  116 ي التعليم حسير  حمدي الطوبج 
 
 1 األدارة  1984 وسائل االتصال والتكنلوجيا ف

 1 األدارة  2007 االتصاالت االدارية  صباح حميد علي  117

 1 األدارة  1997 العالقات العامة والتنظيم مدخل ادارة  حمد حنان فاروق م 118

وي    ج واالعالن  سمير عبدالرزاق العبدلي  119  2 األدارة  1993 الير



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  1999 مبادى التسويق  محمد صالح المؤذن  120

 سعدعلي ريحان المحمدي  121
اتيجية  االعالن واالتجاهات الحديثة اسير

ي تطوير االداء 
 
 ف

 1 ارة داأل  2012

 1 األدارة  2006 السياحة     اسس ومبادى  بنيامير  يوخنا دانيال 122

123 
احمد محمد  \ مصطق  فكري 

 الفيل
 1 األدارة  1973 مبادى التسويق الزراعي 



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد

http://cade.tu.edu.iq 

 

32 

124 
محمد  \ غانم فنجان موس
 عبد حسن 

يات ادارة   1 األدارة  1987 المشير

125 
هالل بن محمد  

 عجالن بن محمد \ العسكر
 1 األدارة  1416 تارية الفعالة السكر  معوقات

 1 األدارة  2002 تقييم  مهارات االدارة  مارجريت ديل بول  126

مجيات عبد الوهاب كامل السماك 127  1 األدارة  2008 ادارة وتطوير  مشاري    ع الي 



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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128 
عاصم  \ حسير  الدوري 
ي   االعرح 

ي العراق
 
 1 األدارة  1979 تطور االدارة العامة ف

ية  زكي محمود هاشم  129  1 األدارة  1989 ادارة الموارد البشر

ي ادارة المواد  محمد فوزي الحاج خليل 130
 
 1 األدارة  1990 مرشد المستشار ف

131 
ي  حسير  \ عاصم االعرح 
 الدوري 

 1 األدارة  1979 التطوير  االدارينظريات 



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 دارة أل ا 2010 ادارة البيئة والتنمية المستدامة خالد مصطق   قاسم  132

ية  زكي محمود هاشم  133  1 األدارة  1989 ادارة الموارد البشر

ي حامد الضمور  134
 1 األدارة  1999 اليسويق الدولي  هان 

ي  135
ي بوريون   1 األدارة  2001 بالمبيعات التنبؤ  ريج 



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد

http://cade.tu.edu.iq 

 

35 

ية  زكي محمود هاشم  136  1 األدارة  1996 ادارة الموارد البشر

ية الموار ادارة  زكي محمود هاشم  137  1 األدارة  1989 د البشر

ية  زكي محمود هاشم  138  1 األدارة  1989 ادارة الموارد البشر

ية ادارة  زكي محمود هاشم  139  1 األدارة  1989 الموارد البشر



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ية  زكي محمود هاشم  140  1 األدارة  1989 ادارة الموارد البشر

ية  زكي محمود هاشم  141  1 ة دار األ  1989 ادارة الموارد البشر

ية  زكي محمود هاشم  141  1 األدارة  1989 ادارة الموارد البشر

 1 األدارة  1980 االدارة الحديثة والحوافزموسوعة  أ حامد الحرفة 142



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  1980 موسوعة االدارة الحديثة والحوافز أ حامد الحرفة 143

 1 األدارة  1980 موسوعة االدارة الحديثة والحوافز أ حامد الحرفة 144

 1 األدارة  1980 موسوعة االدارة الحديثة والحوافز أ حامد الحرفة 145

 1 األدارة   ادارة الجامعات  بالجودة الشاملة  فريد النجار  146



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ينان 147 ي التعليم العالي  جون بير
 
 1 األدارة  2007 ادارة الجودة ف

ية  سهيلة محمد عباس 148  1 رة األدا 2006 ادارة الموارد البشر

ي  149
 1 األدارة   ادارة وتنظيم شوؤن المكتب الحديث  نبيل كوران 

 1 األدارة  2006 ادارة االنتاج والعمليات  حاكم محسن السعد  150



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد

http://cade.tu.edu.iq 

 

39 

ية رؤية مستقبلية  راوية حسن 151  1 األدارة  2000 ادارة الموارد البشر

ية  محمد فالح صالح  152  1 األدارة  2004 ادارة الموارد البشر

ي  153
ية  خالد عبد الرحيم الهيتر  1 األدارة   ادارة الموارد البشر

 1 األدارة   مبادى ادارة االعمال  خليل محمد حسن  154



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ية عبد العزيز علي حسن  155 ة للموارد البشر  1 األدارة  2008 األدارة  المتمير 

ية  بن عنير عبد الرحمن  156  1 األدارة  2010 ادارة الموارد البشر

ية ادارة افراد ادارة  برنوطي نائف سعاد  157  1 األدارة  2001 الموارد البشر

ية بشار يزيد الوليد  158  1 األدارة  2007 االدارة الحديثة للموارد البشر



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 نجم العزاوي  159
جودة التدريب االداري ومتطلبات  

 المواصفات العا لمية االيزوا 
 1 األدارة  2009

ي الموارد ادارة  زكي محمود هاشم  160  3 األدارة  1989 ة البشر

161 
فاضل \ احسان محمد الحسن
 عباس الحسن

ية  2 األدارة  1982 الموارد البشر

ي ابو جبارة 162
ي  ربجي الحسن\ هان   3 األدارة  1981 اساليب البحث العلمتر



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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163 
نضال \ رضا عبد الرزاق وهيب 
 محمد سعيد 

 1 األدارة  1987 ادارة االفراد 

ي  طر خالد عبد الرحيم  م  164 اتيج  ية مدخل اسير  1 األدارة  2000 ادارة الموارد البشر

 1 األدارة  2010 ادارة المستشفيات رؤية معارصة  احمد محمد غنيم  165

 1 األدارة  2008 التخطيط والتطوير االداري  زيد منير عبوي  166



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد

http://cade.tu.edu.iq 

 

43 

 بسمان فيصل محجوب  167
ي النشأت  تخطيط 

 
ومراقبة االنتاج ف

 الصناعية 
 1 دارة أل ا 1988

ي  168  1 األدارة  2009 االسواق المالية  محمد احمد عبد النت 

169 
محمد صالح الحناوي /         

 نهال فريد
تقييم االسهم والسندات مدخل الهندسة 

 المالية 
 1 األدارة  2010

 1 األدارة  1999 ادارة االستثمارات  محمد مطر  170



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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171 
بهاء \ فايز غازي عبد اللطيف 

 م عبد الكري
 1 األدارة  2005 نظم التخطيط والسيطرة عل االنتاج 

 نظال رشيد  172
ي المنشأت  

 
التخطيط والرقابة المالية ف

 الزراعية 
 1 األدارة  1994

 1 األدارة  1978 مبادى االدارة العامة  حسير  الدوري  173

 1 األدارة  2011 المشتقات المالية  ميثاق الفتالوي \ الربيعي حاكم  174



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 الفتاح  زين  عبد  فريد  175
تخطييط ومراقبة االنتاج مدخل ادارة  

 الجودة
 1 األدارة  1997

176 
هاشم \ عادل هادي حسير  
 فوزي 

التعلم التنظيمي والمنظمة المتعلمة 
 وعالقتها االدارية

 1 األدارة  2010

ي جاسم  177  2 األدارة  2010 التطوير  االداري  محمد الذهت 

 1 األدارة  1999 داريةءة اال الكفا  عبد الرحمن العيسوي  178



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  2004 تطوير المنتجات الجديدة مدخل سلوكي  محمد ابراهيم عبيدات  179

 1 األدارة  2011 ادارة االنتاج والعمليات  ايثار عبدالفتاح ال فيحان 180

ية من منظور اسالمي  عبد المنعم دهمان  181
 1 األدارة  2010 ادارة الموارد البشر

182 
كامل  \ راشد الجابريف سي

 صقر 
 1 األدارة  2005 كيف واجه االسالم الفساد االداري



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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183 
ي  ي سعيد الديوهج  اكرم \ ان 

 احمد 
 1 األدارة  2002 ادارةالمواد 

يةاعداد  حسير  الدوري  184  1 األدارة  1985 وتدريب القوى البشر

 1 األدارة  1986 ادارة االنتاج بير  النظرية والتطبيق عبد الستار محمد العلي  185

ي مجال المعلومات والشبكات نبيلة اسماعيل رسالن  186
 
 1 األدارة  2007 التأمير  ف



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  2008 مبادى التحليل المركب محمود كتكت  187

يف محمد غنام  188  1 األدارة  2010 االفالس الدولي  رسر

ي ادارة التكلفة  عطية عبد الجي مرعي  189
 
 1 األدارة  2008 ف

 1 األدارة  2011 االقتصاد االداري  نداء محمد الصوص  190



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة   التنظيم الصناعي وادارة االنتاج  عادل حسن 191

 1 األدارة  1998 االنتاج الصناعي مشاكل  عادل حسن 192

 وليد محمد الشناوي  193
ي المجال 

 
الدور التنظيمي لالدارة ف
 االقتصادي

 1 األدارة  2008

 1 األدارة   مبادئ الرقابةالمالية  العبدي  ماهر موس  194



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  1993 لغة التجارة  وزارة الخارجية االمريكية 195

ات المالية واالعمال فتوح محمود  196  1 األدارة  2010 اهم النسب والمؤرسر

 1 األدارة  1985 ادارة منشأت النقل واالتصاالت ثامر يارس البكري 197

ون وولسن 198  1 األدارة  2003 العامة واليات السوق مات الخد كير



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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199 
صباح \ جاسم نارص حسن
 مجيد 

ي تخطيط ورقابة  االصول 
 
العلمية ف

 الخزين 
 1 األدارة  1990

ةالقياد د سهيلة عباس 200  1 األدارة  2004 ة االبتكارية واالدارة المتمير 

ي الحيالي  201 ي التحليل المالي  وليد ناح 
 
 1 األدارة  2007 االتجاهات المعارصة ف

ي العرص الحديث التمكير   محمود حسير  ا لوادي  202
 
 1 األدارة  2012 االداري ف



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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يرات اى  203  1 األدارة  2003 السلوك االداري هير

ي االصالح  ميخائيل جونسون  204
 
 1 األدارة  2009 فساد االدارة واالبداع ف

 محمد حسن عبدالهادي 205
ي معاالتنمية 

 
لجة االدارية ودورها ف
 المشكالتاالدارية

 1 األدارة  1986

ي البحث العلمي  محمد ازهر سعيد  206
 
 1 األدارة  1980 االصول العلميةف



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  1988 طرائق البحث العلمي  وجيه محجوب  207

 1 األدارة  2010 ادارة الوقت  زكي مصطق  عليان 208

ي اال  صالح عطيةمحمد  209
 
 1 األدارة  2007 سالم الفساد االداري ماهية وعالجه ف

 سامر جلدة  210
السلوك التنظيمي  والنظريات االدارية  

 الحديثة
 1 األدارة  2009



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 بشير عباس العالق/  211
المعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا 

ي التجارة
 
 وتطبيقاتها ف

 1 األدارة  2007

212 
وائل  \ طاهر محسن منصور
 محمد صبجي 

ي  اتيجية منظور منهج    االدارة االسير
 متكامل

 1 األدارة  2009

 1 األدارة  1999 ادارة االستثمارات  محمد مطر  213

 1 األدارة  2009 االقصاد االداري  محمود حسير  ا لوادي  214



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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اتيجية نعمة عباس خرص   215  1 األدارة  2010 االدارة االسير

 1 األدارة  2007 االقتصاد االداري  كاظم جاسم العيساوي  216

 1 األدارة  2009 ادارة المعرفة  لاح اسماعي د خرص  مصب 217

 1 األدارة   االدارة المالية مدخل حديث  سعد عبد الحميد مطاوع 218



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي  بشار يزيد الوليد  219 اتيج  ي التخطيط االسير
 
 1 األدارة  2010 مفاهيم معارصة ف

 1 األدارة  2008 البعد االخرص  لالعمال  نجم عبود نجم  220

 1 األدارة  2010 التسويق وتكنلوجيا االتصاالت محمد احمد سليمان 221

 1 األدارة  2000 تكنولوجيا المعلومات  عالء عبدالرزاق السالمي  222



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي مالية االعمال اسامة عزمي سالم/  223
 
 1 األدارة  2007 الحاسوب ف

اتيجية نعمة عباس خرص   224  1 األدارة  2004 االدارة االسير

ي  225 ي دول النمور  االسيوية محسن احمد الخرص 
 
 1 األدارة  1999 االدارة ف

 1 األدارة  2007 التأجير فن وادارة  السينج 226



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  2005 اسواق العمالت االجنبية برايان كويل  227

 1 األدارة  2006 االدارة العامة وادارة الخصخصة محمد نرص مهنا 228

 كارال ال كالوسير  229
ي االدارة ال

 
ي العرص  دراسة ف

 
مدنية ف

 اسي العب
 1 األدارة  2001

 1 األدارة  2009 مدخل التحليل المتكاملالتسويق  احمد محمد غنيم  230



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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231 
قيس سعيد عبد  

 عبدالعزيز مصطق  \ الفتاح
ي نظم المعلومات االدارية  

 
مدخل ف

 واالقتصادية
 1 األدارة  1981

 1 األدارة  1985 ادارة منشأت النقل واالتصاالت ثامر يارس البكري 232

 1 األدارة  2001 اسباب استحقاق الرب  ح  حسير  خطاب  233

فة فيليب مولينو  234 ي الصير
 
 1 األدارة  1994 مقدمة ف



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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235 
ي عقيلي 

قيس عبد  \ عمر وصق 
 علي 

 1 األدارة  1998 المنظمة ونظرية التنظيم

236 
وجيه \ خليل محمد حسن

 العلي 
 1 األدارة   مبائ ادارة االعمال 

 1 األدارة  1994 المالية لالدارة النسب  هشام احمد صفو  237

ي  238
 1 األدارة  1988 نظام المعلومات االدارية محمد عبد حسير  الطان 



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد

http://cade.tu.edu.iq 

 

61 

 1 األدارة  1974 دليل استخدام النسب المالية  رياض العرس 239

ي جواد  240 ي ناح 
ر
ي منظمات االعمال شوف

 
 1 األدارة  2010 السلوك التنظيمي ف

 عبدة خليفة فاروق  241
ي ادارة المؤسسات  

 
السلوك التنظيمي ف

 التعليمية 
 1 األدارة  2005

 1 األدارة  2007 ادارة المعرفة  ابراهيم الخلوف الملكاوي  242



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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يات والمخازن  علي عبد المجيد عبد  243  1 األدارة  1976 ادارة المشير

 1 ة األدار  2006 المعلومات االداريةنظم  نبيل محمد مرسي  244

 1 األدارة  1990 االدارة العلمية للمكتبات  محمد محمد الهادي  245

 1 األدارة  2010 كفايات المدير العرصي  محمد محمود الفاضل  246



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد

http://cade.tu.edu.iq 

 

63 

 1 األدارة  2009 القيادة الفعالة والقائد الفعال  عمر محمود عبتاين 247

 1 األدارة  2008 البحث عن القادة هيالري اوبن 248

 1 األدارة  1999 اصول التنظيم واالساليب عصفور شاكر محمد  249

 1 األدارة  2001 دليل العمل عن بعد  مايك جري نوبل  250



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي مقارن  احمد صقر عاشور  251
 2 األدارة  1990 االدارة العامة  مدخل بييت 

252 
فائق \ ابو حمدرضا صاحب 

 مشعل قدوري 
 1 األدارة  2005 ادارة المصارف 

 1 األدارة  2008 نظم ادارة الجودةة  يم حمد ابراهميش  253

 ابراهيم الخلوف الملكاوي  254
ادارة االداء باستخدام بطاقةاالداء 

 المتوازن
 1 األدارة  2009



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي نرص السمرقندي  255 وط  الن   1 األدارة  1987 وعلوم الصكوكالشر

 1 األدارة  2008 ادارة المعرفة  ربجي مصطق  عليان 256

 1 األدارة  1981 2االدارة العامة ج سي الكبيعامر  257

 1 األدارة  2009 دور القيم واالخالق لرجال االعمال محمد محمود  المكاوي 258



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 عبد الحميد عبد الفتاح  259
االدارة الذكية لتنمية الموارد دليل 

ية  البشر
 1 األدارة  2009

260 
محمد \ عبد السالم ابوقحف

 سعيد 
 1 األدارة  2009 ممبادئ االدارة والتنظي

261 
ي حسن محمد \ محمد حرن 
 سعيد 

 1 األدارة  1998 علم المنظمة

ي بازان 262
 
ي السكرتاريادليل  ان بروتيان\ دوروف

 
 1 األدارة  2003 النجاح ف



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 غوران هيدبرو  263
ي الدول  

 
االتصال والتغير االجتماعي ف

 النامية 
 1 األدارة  1991

 رسمد كوكب الجميل  264
هياكل والعمليات ولي مدخل الالتمويل الد

 واالدوات 
 1 األدارة  2002

 1 األدارة  1992 القيادة والتنظيم  هوشيار معروف  265

 1 األدارة  1980 التنظيم والهياكل والسلوكيات والنظم  سيد الهواري  266



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي القانون االداري  منير محمود الوتري  267
 
 1 األدارة  1976 ف

 1 األدارة  1999 االدارة والحكومة والتنمية عي يعقوب السيد يوسف الرفا 268

 1 األدارة  2000 المعلومات االداريةنظم  رايموند ميكليود 269

ي التنمية هايل عبد المول طشطوش 270
 
ة ودورها ف وعات الصغير  1 األدارة  2012 المشر



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 معهد النيل الدولي  271
ي  
 
ي االبالغ دور وسائل االعالم ف

 
الحق ف

 التنمية 
 1 األدارة  2005

272 
ي  فراس \ معد ثابت المدلج 
 قدوري 

ي ادارة المشاري    ع والدليل المرجع 
 
الكامل ف

 التعليمي 
 1 األدارة  2007

 1 األدارة  2004 ادارة الوقت  صالح عباس 273

ي التسويق اوبري ويلسون  274
 
 1 األدارة  1996 اتجاهات جديدة ف



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  2012 سات المالية المدخل ال ادارة المؤس رسمد كوكب الجميل  275

276 
صباح \ نارص حسنجاسم 

 مجيد 
ي تخطيط ورقابة  

 
االصول العلمية ف

 الخزين 
 1 األدارة  1990

ي \ جون هاموند  277
 1 األدارة  2000 الخيارات الذكية رالف كيت 

278 
عبد \ كريم محمد حمزة
 الكريم محسن

 1 األدارة  1991 علم النفس االداري 



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  2010 المبيعاترسائل  بتيل ويليام\ غانناليا نور دو  279

ي  280
 1 األدارة  2007 مدخل ال بحوث العمليات حامد سعد نور الشمرنر

281 
نزار عبد المجيد  

وار  احمد محمد \ الي 
اتيجيات التسويق  1 األدارة  2008 اسير

 1 األدارة  2008 قيةالكمي للعلوم االدارية والتطبيالتحليل  عبدهللا عبد الرزاق الموسوي  282



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  2001 التسويق والمسؤولية األجتماعية  ثامر يارس البكري 283

اتيجية التسويق مدخل سلوكي  محمد ابراهيم عبيدات  284
 1 األدارة  2002 اسير

 1 األدارة  2012 التسويق والمكانة الذهنية  محمد عبد الوهاب  285

 احمد محمد غنيم  286
مية المفاهيم العل  االساليب الكمية

 1والتطبيقات االدارية ج 
 1 األدارة  2009



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 احمد محمد غنيم  287
االساليب الكمية  المفاهيم العلمية 

 2والتطبيقات االدارية ج 
 1 األدارة  2009

 عاشور سليمان صالح 288
االدارة عن اعمال وقرارات  مسؤلية 

 الضبط االداري
 1 األدارة  1997

289 
فتاح  عبدالحميد عبدال
ي   المغرن 

 1 األدارة  2009 انماط الشخصيةاالدارية وقياسها 

 1 األدارة  2010 ادارةالمنظمات  حسير  حريم  290



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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مجية فادي حجار 291  1 األدارة  2004 ادارة المشاري    ع الي 

 1 األدارة  2007 فن انجاز العمل  حال قير  قس  292

 ابراهيم حمودة \ مختار لهاش 293
ي مبادئ التأم 

 
ير  بير  النظرية مقدمة ف

 بيقوالتط
 1 األدارة  2000

 1 األدارة  2010 االحصاء االحتمالي وبحوث العمليات  محمود علي متولي  294



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي  295 ي سعيد الديوهج   1 األدارة  1992 التسويق الدولي  \ ان 

 1 األدارة  1996 رياضيات االعمال  انيس فرننسيس منصور 296

 1 األدارة  1999 يات  المالية ياضالر  عمر عبد الجواد عبد العزيز  297

 1 األدارة  2008 نظرية القرار  حسير  بلعجوز  298



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ة  سعاد نائف برنوطي  299  1 األدارة  2010 ادارة االعمال الصغير

300 
عبد \ نظام موس سويدان 
 المجيد الراوي 

ي المنظمات غير الربحية
 
 1 األدارة  2009 ادارة التسويق ف

 كارس نرص منصور  301
ي اتخاذ القرارات   اليباالس

 
الكمية ف
 االدارية

 1 األدارة  2006

302 
طاهر \ وائل محمد صبجي 
 محسن

ي لبطاقة التقييم   اتيج  المنظور االسير
 المتوازن

 1 ة األدار  2009



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 علي عبد السالم المعزاوي  303
ي مجاالالنتاج 

 
بحوث العمليات ف

 والتخزين والنقل 
 1 األدارة  1977

ي  304  1 األدارة  1993 ائق االدارية بير  النظرية والتطبيقوثال جمال الخولتر

 انيس كجوا  305
ي مبادئ الطرق  االحصاء 

 
وطرق تطبيقه ف
 البحث العلمي 

 1 األدارة  1985

306 
عبد \ احمد محمد باروم
ي فهمي 

 
 الشاف

ي االقتصاد واالدارةا 
 
 1 األدارة  2008 الرياضيات   ف



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 3 األدارة  2009 االحصائية لفرضيات اختبار ا عماد حازم\ كمال علوان خلف 307

 1 األدارة  2009 بحوث العمليات بوقرة رابح 308

ي وتطبيقاته  السيد عبد الحميد عطية  309
 1 األدارة  2001 التحليل االحصان 

ثامر\ نوزن جميل سليم 310  1 األدارة  2007 مبادئ االحصاء لغير االحصائيير   أ شلير



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  1988 قت ادارة الو  سهيل فهد سالمة 311

 1 األدارة  2007 تقييم االداء  يورك برس 312

313 
طاهر \ وائل محمد صبجي 
 محسن

 1 األدارة  2009 اساسيات االداء وبطاقة التقييم المتوازن

 1 األدارة  2010 تنمية مهارات االتصال والقيادة االدارية هاشم حمدي رضا 314



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  2009 ادارة االزمات  نواف كطيش  315

316 
زيد منير \ محمد هشامسامي 

 عبودي 
 1 األدارة  2008 ادارة الكواث والمخاطر 

 1 األدارة  2010 مهارات ادارة الوقت  احمد محمد غنيم  317

 1 األدارة  1992 القيادة والتنظيم  هوشيار معروف  318



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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319 
ي 
ر
ف زياد \ حسن علي مشر
 عبدالكريم 

ي االدا بحوث 
 
 1 األدارة  1997 رة العمليات تحليل كمي ف

اج 320 ارد أني  ني   1 األدارة  1998 اسس التفاوض  جير

ي \ مختار لهاش 321
ر
ي البلدان النامية ابراهيم الداؤف

 
 1 األدارة  1980 مبادئ العالقات العامة ف

وعات  محمد عبد حسير  ابوسمرة 322  1 األدارة  2010 ادارة المشر



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي ة الادار  محمد عبدالوهاب العزاوي  323 اتيج   1 األدارة  2010 جودة الشاملة مدخل اسير

ي  سعد غالب ياسير   324 اتيج   1 األدارة  1998 االدارة الدولية مدخل اسير

ي ادارة االعمال مؤيد عبدهللا حسير   325
 
 1 األدارة  2006 المنهج الكمي ف

 1 األدارة  2006 القيادة الفعالة  هيثم حداد \ ترجمة  326



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 طيبمود الخمحمد مح 327
االداء المالي واثره عل عوائد اسهم  

كات  الشر
 1 األدارة  2010

ي  328
 1 األدارة  2009 نظم مساندة القرارات  محمد عبد حسير  الطان 

329 
اكرم احمد  \ خالد عبد الرحيم 
 الطويل 

ي اساسيات   1 األدارة  1988 التننظييمم الصناعتر

 فريد النجار  330
تصادية تكنولوجيا السلوكيات االق

 والتنظيمية 
 1 األدارة  1999



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي  331
ي قطاع االعمال صالح  الشنوان 

 
 1 األدارة  1999 التنظيم واالارة ف

ي نماذج  امل عمر نسيم الرفاعي  332 ي المراسالت باالنكلير 
 
 1 األدارة  2009 جاهزة ف

ي ا لتجارة  حسير  مظفر الروز  333
 
 1 األدارة  2007 الذكاء المحسوب وتطبيقاته ف

334 
محمد عبد العال 

 مؤيد الفضل \ النعيمي 
ي دعم القرار 

 
 1 األدارة  2007 االحصاء المتقدم ف



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  2006 االنتاج والعمليات ادارة  حاكم محسن السعد  335

 1 األدارة  1985 ادارة المنشأت الصناعية بسمان فيصل محجوب  336

 1 األدارة  1997 ادارة االنتاج والعمليات  سليمان خالد عيدان  337

 بسمان فيصل محجوب  338
ي النشأت  تخطيط 

 
ومراقبة االنتاج ف

 الصناعية 
 1 األدارة  1988



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  2004 الكفاية االنتاجية للمنشأت الصناعية احمد محمد المرصي  339

ي التعليم  حسن حسير  الببالوي  340
 
 1 األدارة  2006 الجودة الشاملة ف

 1 األدارة  2003 التحالف  ةمير   ايفل  دوز  جاري هيل  341

 1 األدارة  2006 المغريات السياحية  بنيامير  يوخنا دانيال 342



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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وي    ج  هناء عبد الحليم سعيد  343  1 األدارة  1993 االعالن والير

 1 األدارة  2009 ادارة المخاطر االستثمارية سيد سالم عرفة 344

 1 األدارة  2010 ستثمارية مخاطر االمحافظ اال ادارة   مهند حنا نقوال عيس  345

346 
ي   اسامة عزمي سالم/شقير

 نوري 
 1 األدارة  2010 ادارة الخطر والتأمير  



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  2009 انماط الشخصيةاالدارية وقياسها  عبد الحميد عبد الفتاح  347

ي ادارة المنظمات العالمية العولمة  صالح عباس 348
 
 1 األدارة  2008 ف

 1 األدارة  2008 عقد التأمير  البحري  محمد ابراهيم موس  349

 2 األدارة  2008 مدخل االساليب الكمية مع التطبيق نجم عبود نجم  350



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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اتيجية دافيد هنجر\ توماس وهلي  351  1 األدارة  1990 االدارة االسير

352 
الستار محمد عبد 
 بسمان فيصل \ العلي 

ي المنشأت  
 
التقيس والسيطرة النوعية ف

 الصناعية 
 1 األدارة  1990

اء فواتير الديون الخارجية  ذكرى عبدالرزاق محمد  353  1 األدارة  2010 عقد رسر

 1 األدارة  2005 ادارة المشاري    ع منهج كمي  محمود العبيد\ مؤيد الفضل 354



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد

http://cade.tu.edu.iq 

 

90 

ي فليب   355  1 األدارة  2006 الجودة بالمعانات  ب كروست 

356 
قحطان  \ اكرم احمد الطويل
 بدر 

 1 األدارة  1990 ادارة المواد 

 1 األدارة  2008 ادارة االمداد والمواد  نهال فريد مصطق   357

358 
بيل جمعة \ فايز جمعة النجار
 النجار 

ي   1 األدارة  2010 اساليب البحث العلمتر



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  2000 من عهدالفراعنة ال  االن اليس عمر طوسون  359

 1 األدارة  1987 بحوث العمليات عبد ذياب ا لعجيلي  360

يف  361  5 األدارة  2005 الطرائق المعلمية والطرائق الالمعلمية احسان كاظم رسر

 1 األدارة  1975 االدارة المالية  خليل محمد حسن الشماع 362



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  1986 ادارة االنتاج بير  النظرية والتطبيق الستار محمد العلي عبد  363

 عبد الفتاح محمود سليمان 364
وعات  الجو  ادارة ي مشر

 
دة الشاملة ف
 التشييد 

 1 األدارة  2000

ي المخازن باسمة فاضل عباس 365
 
 1 األدارة  2008 السالمة ف

 صادق راشد حسير   366
ي  سياسات 

 
االقراض وسبل تطويرها ف

 المصارف العراقية
 1 األدارة  2006



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 بدر عبد اللطيف الياقوت  367
ي من اخطار  

ان المدن  تأمير  مرافق الطير
 الرهاب ا

 1 األدارة  2010

 1 األدارة  2006 ادارةالمؤسسات المالية  رسمد كوكب الجميل  368

 مشيل بونت  369
امج بمساعدة الحاسب  هندسة  نظم الي 

 االلي 
 1 األدارة  2003

 1 األدارة   االدارة الدولية والتسويق الدولي  زياد خليل قيدان  370



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 ابراهيم الخلوف الملكاوي  371
دام بطاقةاالداء داء باستخادارة اال 

 المتوازن
 1 األدارة  2008

 1 األدارة  2006 التمويل الدولي  غازي عبد الرزاق النقاش 372

 1 األدارة  2009 2التمويل االداري ج يوجير  برجام\ فردوويسشون 373

كات  بريان كويل 374  1 األدارة  2006 هيكلة راس المال الشر



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 جوزيف كيالد 375
ادارة الجودة   الهندسة مع تكامل اعادة

 الشاملة 
 1 األدارة  2004

ي  376
 محمد علي الطان 

 1 األدارة  1998 االقتصاد االداري  مت 

 1 األدارة  2011 االقتصاد االداري  نداء محمد الصوص  377

378 
روبرت ام  \ جميس سي كراج
 جرانت 

اتيجية  2 األدارة  2008 االدارة االسير



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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379 
د عادل محمو \ قحطان خلف 

 حسن
 1 األدارة  1980 مبادئ عمليات االنتاج

 بشير موصلي  380
ي ادارةاالعمال والحسابات  2003اكسل 

 
ف

 المالية 
 1 األدارة  2005

 1 األدارة  2011 السياحة الصحية  بنيامير  يوخنا دانيال 381

ز  382 ي عالم االدارة ج توم بيي 
 
 1 األدارة  1995 2ثورة ف



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  2008 االفراد  دارةفن ا جير  اكريس  383

 1 األدارة  2009 االدارة بالنتائج  ريشاورد سوانسون  384

 1 األدارة  2010 ادارة المستشفيات رؤية معارصة  احمد محمد غنيم  385

386 
عبد  \ بسمان فيصل محجوب
 العزيز مصطق  

 1 األدارة  1985 ادارة المنشأت الصناعية



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  2006 القوائم المالية ألغراض األستثمار  تحليل كمال الدين الدهراوي  387

ي محمد فاتح المدرس\ ترجمة  388  1 األدارة  2010 فن المراسالت التجارية انكلير 

ي العلوم االدارية والمالية  ثائر فيصل شاهر  389
 
 1 األدارة  2010 االحصاء ف

 1 ة األدار  1991 ال النماذج االحتمالية المدخل  روس 0شيلدون م 390



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي تدفق االموال بريان كويل 391
 
 1 األدارة  2008 التحكم ف

 1 األدارة  1999 مبادئ االحصاء للمهن التجارية  كامل فليفل 392

 1 األدارة  2003 وكيف تتعلم فن االدارة  مال كولم بيبل  393

كات دمج  برايان كويل  394 اء الشر  1 األدارة  2006 ورسر



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي للتحسير  المستمر اليابا الممدخل احمد محمد غنيم  395
 1 األدارة  2009 ن 

يات  واخرون \ مارك داي  396  1 األدارة  2009 ادارة المشير

397 
سمير \ نظام موس سويدان 
 عزيز االعبادي 

 1 األدارة  2011 تسويق االعمال

 1 األدارة  2007 االعمال الدوليةادارة  علي عباس 398



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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399 
ي الكسابة

عبير \ محمد فيض 
 حمود 

ي االقتصادا معقضاي
 
 1 األدارة  2010 ارصة ف

 1 األدارة  2000 نظام المعلومات االدارية محمد عبد حسير   400

 1 األدارة  2005 نظم دعم القرارات  عالء عبدالرزاق السالمي  401

 1 األدارة  2010 االدارة المالية  سليم حدادفايز  402



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة   مهارات التفاوض  احمد ماهر  403

 1 األدارة  2010 ادارةالتغير  احمد ماهر  404

 1 األدارة  2008 مبادلة العمالت بريان كويل 405

ونية  وسيم محمد الحداد  406  1 األدارة  2012 الخدمات المرصفية االلكير



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة   االدارة المالية مدخل حديث  سعد عبد الحميد مطاوع 407

408 
محمد \ عبد السالم ابوقحف

 سعيد 
 1 األدارة  2011 مالات االعاقتصادي

 1 األدارة  2006 تحديد مخاطر االئتمان برايان كويل  409

 1 األدارة   نظرة عامة عل االسواق المالية  برايان كويل  410



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ت رودزكي  411 كات روبي   1 األدارة  2010 ادارة تجنب انهيارالشر

412 
محمود جاسم محمد  

 الصميدعي 
اتيجات التسويق  1 ارة داأل  2010 اسير

 1 األدارة  2011 السلوك التنظيمي مدخل بناء المهارات  احمد ماهر  413

 1 األدارة  2012 ادارة االزمات االقتصادية محمد رسور الحريري 414



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي ادارة االعمال نزيه كبارة 415
 
 1 األدارة  2010 المبادئ االساسية ف

ين  416  1 األدارة  2010 اساسيات البحث ومشاري    ع التخرج علي هادي جي 

 1 األدارة  2011 المدخل ال العلوم االدارية وديع طوروس  417

ي  418
 
ف  1 األدارة  2009 2العلمية للسلوك التنظيمي جالموسوعة  محمد الصير



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  2006 ادارة اللوجيستيات  رونالد اتش بالو 419

ي  خليل احمد الدباس 420
ر
وي    ج الفندف  1 ة األدار  2007 االعالن والير

 1 األدارة  2005 صفقات العملة االجلة  برايان كويل  421

 1 األدارة  2008 المالية للبنوكالتعامالت  برايان كويل  422



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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اتيجية  كريسير  سيمون  423  1 األدارة  2008 المحاسب ودوره االدارة االسير

ي العالمية بيل كابو داجلي  424
كة ديزن   1 األدارة  2008 االدارة الذكية لشر

 نادر عبد العزيز شامي  425
اء الديون  عقد  الفوكتورينغ عقد رسر

 الخارجية 
 1 األدارة  2005

نغ نادر عبد العزيز شامي  426  1 األدارة  2004 عقد اللير 



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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نغ نادر عبد العزيز شامي  427  1 األدارة  2004 عقد اللير 

428 
خليل  \ انطوان الناشف
 الهندي

 1 األدارة  1998 لية العمليات المرصفية والسوق الما

428 
خليل  \ انطوان الناشف
 الهندي

 1 األدارة  2000 العمليات المرصفية والسوق المالية 

428 
خليل  \ انطوان الناشف
 الهندي

 1 األدارة  2000 العمليات المرصفية والسوق المالية 



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  2010 تنمية مهارات االتصال والقيادة االدارية هاشم حمدي رضا 429

430 
ماركو \ دباس الحميدمحمد 

 ابراهيم 
 1 األدارة  2007 حماية انظمة المعلومات 

ال برادلي  431  1 األدارة  2009 ادارة الموارد بنجاح لرفع معدل االرباح  جيي 

نامج الشامل جوف تنانت 432  1 األدارة  2008 ستة سيجما الي 



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  2007 العالمي الدارة الجودةالمرجع  مات سيفر  433

 1 األدارة  2008 ادارة السياحة ستيفن بيج 434

 1 األدارة  2011 ادارة التكاليف  ليانابيل اوليفر 435

436 
فائق \ رضا صاحب ابوحمد
 مشعل قدوري 

 1 األدارة  2005 ادارة المصارف 



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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437 
 \ اسماعيل السيفووليد 

 واخرون 
 1 األدارة  2010 اساسيات االساليب االحصائية 

 1 األدارة  2006 تحليل القوائم المالية ألغراض األستثمار  كمال الدين الدهراوي  438

ي بورصة االوراق المالية  فيصل محمود الشوارة  439
 
 1 األدارة  2008 االستثمار ف

وكمحمد  440 كات واسواق مالية ابوزيد \ المي   1 األدارة  2009 التحليل المالي رسر



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  2010 1ج  فت اكسلمكري سو  واين ونيستون  441

 1 األدارة  2010 2مكري سوفت اكسل ج  واين ونيستون  442

 1 األدارة  2011 التأمير   عزالدين فالح  443

444 
ي معد ثابت  فراس \ المدلج 

 قدوري 
 1 األدارة  2011 الدليل التعليمي المتحان ب  م ب 



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  2010 االسواق المالية  مروان شموط \ زياد رمضان 445

 1 األدارة  1999 1اساسيات االدارة المالية الحديثة ج دريد درغام  446

 1 األدارة  2006 االدارة الماليةاساسيات  حمزة محمود الزبيدي  447

بوي سالمة عبدالعظيم حسير   448  1 األدارة  2008 الجودة الشاملة واالعتماد الير



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ات الم اعداد محمود فتوح \  449  1 األدارة  2010 الية واالعمالاهم النسب والمؤرسر

 1 األدارة  2011 بطاقات االئتمان  معادي اسعد  450

451 
عبد \ جمعة صالحفائز 

 الستارمحمد العلي 
ة  1 األدارة  2010 الريادة وادارة األعمال الصغير

 1 األدارة  2005 اسواق المال بريان كويل 452



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي  453
 1 األدارة  2010 كات المراجعة وحوكمة الشر  امير  السيد احمد لطق 

 1 األدارة  2009 التمويل واالستثمار رياضيات  لورابش شاو\ ستيفن شاو 454

 1 األدارة  2010 ادارةالعمليات االنتاجية كارس نرص منصور  455

456 
ابراهيم علي ابراهيم  

 مصطق  عبد المنعم \ 
 1 األدارة  2012 مبادئ الرياضة المالية 



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي التسويق اال محمد طاهر  457
ون   1 األدارة  2004 لكير

458 
جان \ كميل حبيبب  العميد  

 بولس 
 1 األدارة  2007 اخالقيات االعمال 

 1 األدارة  2007 ادارة المواد والجودة الشاملة  عالء فرج الظاهر  459

460 
سامر \ ثائر فيصل شاهر
 محمد عكور 

ي العلوم المالية واالدارية 
 
 1 األدارة  2010 الرياضيات ف



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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461 
ف  \ عالقلابشير  محمود رسر

 الدين
ي   1 األدارة  2008 ادارة المواد  مدخل اداري ومحاست 

462 
جاك  \ سكوت شافير 
ديث  \ مير

 1 األدارة  2010 ادارة العمليات 

ي  463
 1 األدارة  2000 ادارة وجدولة المشاري    ع محمود توفيق ماض 

 1 ة دار األ  2000 االنتاج والعمليات مدخل النظم ادارة  سوفيا محمد البكري  464



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  2008 ادارة العمليات النقدية والمالية  زاهر عبد الرحيم عاطف 465

 1 األدارة  2005 التحليل المالي مدخل صناعة القرار  منير شاكر محمد  466

 1 األدارة  2012 عقد الفرانشايز  لبت  عمر مشعاوي  467

 عدنان الفيلعلي   468
المسؤلية الجزائية عن استخدام  

 قةاالئتمانبطا
 1 األدارة  2011



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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469 
محمد فريد  

 اسماعيل السيد \ الصحن
 1 األدارة  2000 التسويق

ي  470
ي  حميد عبد الطان  اتيج   1 األدارة  2004 التسويق السياحي مدخل اسير

 1 األدارة  2010 التسويف وفن البيع  احمد محمد المرصي  471

 1 األدارة  2009 بيةادارة االنشطة والخدمات الطال  مدحت ابوالنرص 472



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  1999 ادارة االعمال االقتصادية والعالمية  فريد النجار  473

 1 األدارة  2006 تحليل القوائم المالية ألغراض األستثمار  كمال الدين الدهراوي  474

 1 األدارة  2012 القيادة وادارة البتكار  نجم عبود نجم  475

ين  476  1 األدارة  2006 ليات ادارة العم علي هادي جي 



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي  477 ي سعيد الديوه ح   1 األدارة  1999 ادارة التسويق  \ ان 

478 
مركز االمارات للدراسات  

 والبحوث
ي الموارد  ي الخليج العرن 

 
ية والتميية ف  1 األدارة  2009 البشر

479 
كريسس \ باترييشيا شو 
 اليوت

ي الرعاية الصحية 
 
 1 األدارة  2007 تحسير  الجودة واالداءف

 1 األدارة  1997 ادارة الجودة الشاملة خالد بن سعيد عبد العزيز 480



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 جوزيف كيالد 481
اعادة الهندسة مع ادارة الجودة  تكامل 

 الشاملة 
 1 األدارة  2004

 1 األدارة  2008 نظم المعلومات التسويقية  زيد منير عبوي  482

م عبد الوهاب كامل السماك 483  1 األدارة  2008 جياتادارة وتطوير  مشاري    ع الي 

 1 األدارة  2010 مشكالت التسويق السياحي  طه احمد عيد  484



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  2010 نظم المعلومات االدارية فايز جمعة النجار  485

ي  486
 1 األدارة  2005 المدخل ال نظم المعلومات االدارية محمد ال فرج الطان 

 1 األدارة  2009 ثةمفاهيم تسويقية حدي زاهر عبد الرحيم عاطف 487

 1 األدارة  2011 بحوث التسويق  احمد محمد غنيم  489



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  2009 نظم المعلومات االدارية جورج نبيل\ رايموند ميكليود 490

ونية نجم عبود نجم  491  1 األدارة  2004 االدارة االلكير

 2 األدارة  2012 ها تحليل البيانات المصنفة وتطبيقات واخرون \ ضوية سلمان حسن 492

493 
اس . بفا راكش كي الورد  

 .سارت
 1 األدارة  1999 ادارة االنتاج والعمليات مدخل حديث 



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي ظل العولمة بو حنية فوزي  494
 
ية ف  1 األدارة  2008 تنمية الموارد البشر

ي ادارة الجودة الشاملة  عبد الستار مرعي  495
 
 1 األدارة  2012 تطبيقات ف

 الوهاب  محمد عبد  496
اوزوا   1400ادارة الجودة والبيئة انظمة 

 اوزوا 9000
 1 األدارة  2002

 1 األدارة  2008 نظم ادارة الجودة  ميش ابراهيم احمد  497



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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كات التجارية باسم محمد صالح/  498  1 األدارة  2007 القانون التجاري الشر

 جمال طاهر ابو الفتوح 499
ارة  االنتاج والعمليات مدخل ادادارة 

 الجودة الشاملة 
 1 األدارة  2003

ي  500  محمد زويد العتيت 
ي ادارة الموارد  

 
االتجاهات الحديثة ف
ية  البشر

 1 األدارة  2010

لي ريفكن  501  1 األدارة  2000 نهاية عهد الوظيفة جير



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  2001 النقدية عل المستوى الدولي الظواهر  وسام مالك  502

ي  مفلح عقل  503
 
 1 األدارة  1995 المالية االدارة  مقدمة ف

 واخرون\ محمد الحناوي 504
ي  االوراق المالية وادارة 

 
االستثمار ف

 المخاطر
 1 األدارة  2007

 رسمد كوكب الجميل  505
ي مالية االعمال االتجاهات 

 
الحديثة ف
 الدولية

 1 األدارة  2001



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  2010 الستثماريةادارة االستثمارات والمحافظ ا مؤيد عبد الرحمن الدزلي  506

 محمد مطر  507
ي مالية االعمال 

 
االتجاهات الحديثةف
 الدولية

 1 األدارة  2006

508 
ميشيل  \ بري  هاماوجير  

 ابرهاردت
 1 األدارة  2009 2ج\ االدارة المالية

509 
لي   وسيوا رت \ ريشاورد  بير
ا  مير

 1 األدارة  2011 1اساسيات تمويل المنشأة الكتاب 



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي  كفعا  510  1 األدارة  2006 مبادئ التسويق الزراعي  الزعت 

ي  511  1 األدارة  2007 ادارة المصارف  عبدالغفار حنفتر

 1 األدارة  2010 2االدارة المالية الكتاب  اجير  برغام  512

لي  513 ز \ ريشارد بير  1 األدارة  2011 2اساسيات تمويل المنشأة الكتاب  وسيتوارت مير



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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514 
زاق  عبد رسول عبد الر 
 الموسوي 

 1 األدارة  2008 التحليل الكمي للعلوم االدارية والتطبيقية

 1 األدارة  2009 بحوث العمليات زمزير الموسوى منعم  515

ي  516 ي بحوث العمليات  حيسن محمود الجنان 
 
 1 األدارة  2010 االحدث ف

 1 األدارة  2011 ظاهرة الفساد االداري والمالي  سالم محمد عبود  517



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  2010 مبادئ التفاوض محمد قدوري حسن  518

 1 األدارة  2006 االساليب الكمية  محمود الصميدعي  519

 1 األدارة  2011 االدارة االعمال صالح مهدي محسن 520

521 
محمود جاسم محمد  

 الصميدعي 
 1 األدارة  2011 التسويق الصناعي 



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ية  جاري ديسلر  522  1 دارة أل ا 2009 ادارة الموارد البشر

ي حامد الضمور  523
 1 األدارة  2008 تسويق الخدمات  هان 

ي نوري موس  524  1 األدارة  2012 ادارة المخاطر  شقير

 1 األدارة  2012 ادارة االنتاج والعمليات  عبدالكريم محسن  525



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  Jul-2 ادارة البيئة نجم  العزاوي  526

ية علي عباس 527  1 األدارة  2008 الدولية ادارة الموارد البشر

 1 األدارة  2009 ادارة االعمال الدولية علي عباس 528

 1 األدارة   ادارة االعمال الدولية احمد عبد الرحمن احمد  529



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي الدين علي  530 ي فقهالمعامالت المالية المعرصة علي محتر
 
 1 األدارة  2009 بحوث ف

اتيجية سعد غالب ياسير   531  1 األدارة  2010 االدارة االسير

اتيجية االعالن  سعد علي ريحان  532  1 األدارة  2012 اسير

ي محمد عريقات 533  1 األدارة  2008 التأمير  وادارة الخطر  حرن 



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  2010 عقد التأمير   هيثم حامد المصاروة  534

 صالح حسير   535
ي  
 
اساليبب وممارسة وادارة السلطة ف

كات  الشر
 1 األدارة  2005

كات ودور مجلس االدارة  بن حيدر بن درويش عدنان   536  1 األدارة  2007 حكومة الشر

ونية زهير بن بشنق 536  1 األدارة  2006 العمليات المالية المرصفية  االلكير



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  2006 ادارة العمليات المرصفية خالد امير  عبدهللا 537

 1 األدارة  2007 الشاملة والمنهجالجودة  محسن علي عطية 538

 كامل القيم 539
ي  
 
مناهج وساليب كتابة البحث العلمي ف

 الدراسات االنسانية
 1 األدارة  2012

 1 األدارة  2010 االدارة بالذكاءات  احمد علي صالح  540



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 األدارة  2005 نظرية المنظمة المبدعة جارت مورجان  541

اتيجية تومسون رسيكان 542  1 ة األدار  2006 االدارة االسير

اتيجية تومسون رسيكان 543  1 األدارة  2006 االدارة االسير

 1 األدارة  2011 ادارة االزمات والمفاوضات عبدالرحمن الجويي   544



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2011 االصالح االداري  عبدالرحمن الجويي   545

 1 االدارة  2011 االداريةالرقابة  عبدالرحمن الجويي   546

ي االسالم  ي  عبدالرحمن الجوي  547
 
 1 االدارة  2011 االدارة والحكم ف

 1 االدارة  2011 ادارة الجودة الشاملة عبدالرحمن الجويي   548



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي االتصال  احمد ماهر 0د  549
 
 1 االدارة  2008 كيف ترفع مهاراتك االدارية ف

ي غازي  550  1 االدارة  2011 احكام  التأمير   خالد ابو عران 

ي التأمير  درا عبد احمد ابوبكر  551
 
 1 االدارة  2010 سات وبحوث ف

552 
ي 0د

عالء الدين عبدالغت 
 محمد 

 1 االدارة  2011 ادارة المنظامات 



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ين 0د 552  1 االدارة  2010 ادارة العمليات  علي هادي جي 

ية  محمود هاشم زكي 0د 553  1 االدارة  1989 ادارة الموارد البشر

 1 دارة اال  2012 ادارة الجودة  صباح مجيد النجار 554

 1 االدارة  2010 ادارة الجودة الشاملة البدوية زياد فرحان 555



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 علي الحمادي 0د 556
سبعة طرق لهندسة الحياة وصناعة 

 التأثير 
 1 االدارة  2005

مصباح الطيف 0د 557 ونية خرص   1 االدارة  2008 التجارة الكير

ي  558
 
نيت محمد الرصف االنير اء عي   1 دارة اال  2009-2008 البيع والشر

 1 االدارة  2007 نظم المعلومات االدارية نبيل محمد مرسي  559



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 سعد غالب مرسي  560
ونية وافاق تطبيقات االدارة  االلكير

 العربية 
 1 االدارة  2005

 1 االدارة     

ي  561
 
ف ية محمد الصير ونية للموارد البشر  1 االدارة  2009 االدارة االلكير

ي البيئة الرقمية  مجبل الزم مسلم المالكي  562
 
 1 االدارة  2010 هندسة المعرفة وادارتها ف



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ونية  نورصالح الجدايةمحمد  563  1 االدارة  2012 تجارة االلكير

 1 االدارة  2010 اساليب قياس قيمة المعلومات  انعام علي توفيق الشهربلي  564

 1 االدارة  2010 ادارة المعلومات والمعرفة عالء فرج الطاهر  565

العالق0د 566  1 االدارة  2002 تطبيقات تكنولوجيا المعلومات  بشير



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2010 تسويق المعلومات وخدمات المعلومات  ربجي مصطق  عليان 567

ي  يوسف احمد ابوفارة 0د 568
ون   1 االدارة  2007 التسويق االلكير

ي  569
 1 دارة اال  2010 المراجعة االدارية وتقيم االداء امير  السيد احمد لطق 

 1 االدارة  2008 االدارة باالفكار سامي محمد هشام  570



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 حسير  عجالن حسن0د 571
ي منظمات  

 
اتجيات االدارة لمعرفة ف اسير

 االعمال
 1 االدارة  2008

ي  572
 
ف  1 االدارة  2009 2الموسوعة العلمية للسلوك التنظيمي ج محمد الصير

ي 0د 573
 
ف ي  محمد الصير اتيج   1 االدارة  2008 التسويق االسير

ي  0د 574  محمد الجنان 
ي االوراق المالية واجارة  

 
االستثمار ف

 المخاطر
 1 االدارة  2007



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة     

 اوماسيكاران 575
لبناء المهارات البحثية ادوات االستثمار 

ي اسواق 
 
 ف

2006   

ي اسواق راس المال د منير ابراهيم هندي  576
 
 1 ة االدار  1993 ادوات ا الستثمار ف

577 
ابراهيم محمود خليل 0د

ي 
 العان 

 1 االدارة  2002 ادارة الجودة الشاملة ومتطلبات االيراد 



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2008 ادارة االنتاج العمليات مدخل كمي  محمد اسماعيل  578

اتيجية لالفراد الكتاب االول  جبس ستوك  579  1 االدارة  2008 ادارة االسير

اتادارة  جبس ستوك  580 ي االسير
 1 االدارة  2009 يجية لالفراد الكتاب الثان 

 1 االدارة  2008 ادارة االمداد والتوزي    ع  جون جاتورنا 581



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ية  زكي محمود هاشم  0د 582  1 االدارة  1989 ادارة الموارد البشر

ي  583
ر
ية  صالح الدين محمد عبدالباف  1 االدارة  2000 ادارة الموارد البشر

ية  ادارة زكي محمود هاشم 0د 584  1 االدارة  1996 الموارد البشر

 1 االدارة  2009 حقوق االنسان والطفل واديمقراطية ماهر صالح عالوي  585



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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كير  عل ادارة االعمال  خليل محمد حسن  0د 586
 1 االدارة  1991 مبادى االدارة مع الير

 1 االدارة  2009 تسويقية حديثةمفاهيم  زهير عبد الرحيم عاطف 587

 السيد علي  محميد  588
 1 االدارة  2004 اسس التسويق  امير 

 1 االدارة  2005 مبادى التسويق  رضوان المحمود  589



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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مصباح اسماعيل  590  خضير
اساسيات ادارة المشاري    ع وتكنولجا 

 المعلومات 
 1 االدارة  2010

 1 االدارة  2011 المعلومات المالية نظم  صباح رحيمة محسن  591

 1 االدارة  2003 الهندرة خطوة خطوة  حفيظ احمد بن صالح عبدال 592

 1 االدارة  2010 اساسيات امن المعلومات والحاسوب  خضير مصباح اسماعيل 593



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي حرب 594
 1 االدارة  2000 مدخل ال ادارة االعمال بيان هان 

 1 االدارة  2009 ادارة االعمال مدخل بناء المهارات عبدالسالم ابو قحف0د 595

 1 االدارة  2010 مبادى االدارة الحديثة  حسير  حريم  596

 السيد عليوه 0د 597
ونية والمهارات التسويق   التجارة الكير

 العالمي 
 1 االدارة  2002



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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598 
محمد حسير  محمد  0د

 رشيد
 1 االدارة  2012 االحصاء واالحتماالت ومعالجتهامبادى 

 عبد الحميد عبدالمجيد0د 599
ة ادارة  اساليب احصاء للعلوم االقتصادي

 االعمال
 1 االدارة  2009

 1 االدارة  2009 التسويق الفعال ليونارد لوديش 600

كات االمريكية براعة  ردبرت هووترهان  601 ي الشر
 
 1 االدارة  1999 االدارة ف



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي صحية العمالقة  جاجراورنير   602
 
 1 االدارة  2001 ف

 فاضل حمد القيسي 0د 603
اتيجية نظريات مدخ ل امثلة االدارة االسير

 معارصة 
 1 االدارة  2014

اتيجيات  اياد عبد الفتاح0د 604  1 االدارة  2012 التسويق مدخل نظري كمي اسير

 احمد عثمان طلحة0د 605
ي الدول  

 
ادارة المواسسات الفاعلة ف

 النامية 
 1 االدارة  2008



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2004 التطورات التكنولجية واالدارة الصناعية جاسم مجيد 0د 606

ي العرص الحديث التحليل  محمود حسير  الوادي0د 607
 
 1 االدارة  2012 االداري ف

ي نوري موس 0د 608  1 االدارة  2009 الرياضيات المالية  شقير

ي  احسان دهش جالب 0د 609
 
ي ومعرف

 1 االدارة  2010 التسويق وفق منظور فلسق 



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي  610
 مهدي السامران 

ي القطاعير   ادارة 
 
الجودة الشاملة ف

ي والخدمي االنت  اح 
 1 االدارة  2007

 1 االدارة  2000 نظرية المنظمة والسلوك التنظيمي  منقذ محمد داعر  611

ي حسن 0د 612  1 االدارة  1989 علم المنظة محمد حرن 

 احمد حسير  الرفاعي 0د 613
العلمي تطبيقات ادارية  مناهج البحث  

 واقتصادية
 1 االدارة  2009



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2012 مال الوجستيةادارة االع خرص  مصباح 0د 614

ي  615  1 االدارة  2012 ادارة االعمال اللوجتية علي فالح الزعت 

 1 االدارة  2013 التطوير التنظيمي واالداري  بالل خلف السكارتة  616

 1 االدارة  2013 مقدمة ادارة االنتاج والعمليات خالد عيدان سليمان  617



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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اء والتخزين ادارة المو  سليمان خالد عيدان  618  1 االدارة  2013 اد الشر

اتيجية ماجدة عبد المهدي  619  1 االدارة  2013 ادارة االسير

 1 االدارة  2012 ادارة العمالت االجنبية عدنان تايه النعيمي  620

 1 االدارة  2010 ادارة اللوجيستيات  احمد محمد 0د 621



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي علوم ا مكرم عبد المسيح ياسلي  622
 
 1 االدارة  2010 لتجاريةالمعجم العرصي ف

ي منظمات االعمال  عبدالرحمن الجاموس  623
 
 1 االدارة  2013 ادارة المعرفة ف

ي  624
 

ي االدارة  محمد عبد الفتاح ياع
 
 1 االدارة  2012 االخالقيات ف

 1 االدارة  2009 تسويق الخدمات المالية سليمان شكيب الجيوس 625



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي حسن  626
 1 االدارة  2013 تشفيات الطبيةاالدارة للمس محمد عبدالغت 

 1 االدارة  2009 نظم المعلومات  ستيف بينسون  627

 وليد يوسف الصالح0د 628
المستشفيات والرعاية الصحية  ادارة 

 والطبية
 1 االدارة  2010

ي عبدهللا 629
ر
 1 االدارة  2006 ادارة الوقت  شوف



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ية الجزء االول  جون وارنر  630  1 االدارة  2011 تنمية الموارد البشر

 1 االدارة  2008 ادارة المخاطر واالزمات واالمن  ادوارد بوروزيكيس 0د 631

ي  يريجهام اوجير   632
 1 االدارة  2009 االدارة المالية الجزء الثان 

 1 االدارة  2013 االدارة العامة لورانس اوتل   كنت مائير  633



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2013 االدارة المالية الجزء االول  اوجير  يريجهام  634

ي  محمود حسير  الوادي0د 635
 1 االدارة  2012 ظمان الجودة الجزء الثان 

 1 االدارة  2012 ادارة البنوك  غازي ماندي  636

 1 االدارة  2010 االدارة بالذكاءات  احمد علي صالح  637



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2010 ادارة االنتاج والعمليات  سمير خليل0د 638

 1 االدارة  2013 ايا اعالمية معارصة قض عاطف جابرطه0د 639

 1 االدارة  2012 الجودة الجزء االول ضمان  محمود حسير  الوادي0د 640

 محمود ابراهيم نور  641
ي عالم 

 
ي ف اتيج  التفكير االداري واالسير

الجزءاالول   متغير
 1 االدارة  2010



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 محمودابراهيم نور  642
ي عالم 

 
ي ف اتيج  التفكير االداري واالسير

ي متغير 
 الجزءالثان 

 1 االدارة  2010

 1 االدارة  2011 االبتكار اندي يورس  643

 1 االدارة  2012 الدليل الكامل لفن البيع  جيفري جيثوم 644

 1 االدارة  2013 ادارة للوجستيات  رونالد اتش بالو 645



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2011 اساسات تمويل المنشأت الجزء االول  ريتشاد يرلي  646

ي اساسيات  يرلي ريتشاد  647
 1 االدارة  2011 تمويل المنشأت الجزء الثان 

 1 االدارة  2007 ادارة المعرفة  نجم عبود نجم  648

عبدي  649  1 االدارة  2008 نظم المعلومات  زيد منير



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  1995 مستقبل اسواق رأس المال منير ابراهيم هندي  650

ي اللوجيستيات الجز ادارة  احمد محمد غنيم  651
 1 االدارة  2010 ء الثان 

ي  صباح محمد ابو تاية 652
 
 1 االدارة  2008 التسويق المرصف

اتيجية التسويق مدخل سلوكي  محمد ابراهيم عيدان0د 653
 1 االدارة  2002 اسير



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي العلوم االدارية االساليب  صالح الدين حسير  0د 654
 
 1 االدارة  2003 االحصائية ف

 1 االدارة  2006 بنوك ادارة ال زياد رمضان 0د 655

ونية االدوات التطبيقيات  ناضم محمد نوري 0د 656 فة االلكير  1 االدارة  2000 الصير

 1 االدارة  2013 رياضيات المال واالستثمار عبدالسالم لفتة0د0أ 657



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي  عبدالسالم لفتة0د0أ 658
 
 1 االدارة  2013 ادارة المصارف للعمل المرصف

ي ادارة المخاطر منير ابراهيم هندي 0د 659
 
 1 االدارة  2013 الفكرالحديث ف

 محمد علي 0د 660
 1 االدارة  1998 االقتصاد االداري  مثت 

 رسمد كوكب 0د 661
الدولي مدخل الهياكل والعمليات التمويل 

 واالدوات 
 1 االدارة  2000



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2006 القانون التجاري باسم محمد صالح 662

 1 االدارة   عمال الدوليةادارة اال علي عباس0د 663

 1 االدارة  2008 نظم ادارة الجودة  ميش ابراهيم احمد 0د 664

ي جواد  665 ي ناح 
ر
 1 االدارة  2015 االعمالادارة  شوف



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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نرريناتز  666 ي كوما  ويي 
 
 1 االدارة  2010 ادارة عالمة العميل  ف

 1 االدارة  2012 ادارة االعمال الدولية محمد رسورالحريري 0د 667

ي  تيسير العجارنه 0د 668
 
 1 االدارة  2005 التسويق المرصف

 عبدالعزيزابونبعة0د 669
ي تسويق الخدمات  دراسسات  
 
ف

 التخصيصية 
 1 االدارة  2005



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 محمد خير سليم 0د 670
ي للبيانات باستخدام  

التحليل االخصان 
 spssبرمجية 

 1 االدارة  2010

ي حامد الضمور  671
 1 الدارة ا 2008 تسويق الخدمات  هان 

 ابراهيم محمد مهدي0د 672
ي  رياضيات 

 
االستثمار دراسة متقدمة ف

 مجال االسثمار
 1 االدارة  2009

ف السعيد احمد 0د 673 ي المؤسات التعلمية ارسر
 
 1 االدارة  2008 الجودة الشاملة ف



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي  فريد كورتل 0د 674
 1 االدارة  2010 االتصال التسويقر

ي المزي    ج التسوي عالء فرحان 0د 675
 
ي المرصف

 1 االدارة  2010 قر

 1 االدارة  2010 التسويق المعارص بمفاهيم جديدة  نظام سويدان 0د 676

وج  ثامرالبكري0د 677  1 االدارة  2009 االتصاالت التسويقية والير



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2009 ادارة المبيعات والبيع التشخص سيد سالم عرفة0د 678

ل  0د 679  1 االدارة  2009 مال ادارة رائس ال سعد علي المي  

ية  مؤيد عبد حسير  0د 680  1 االدارة  2006 ادارة الموارد البشر

 نجم عبود نجم  681
ادارة االبتكار والمفاهيم والخصائص 

 التجارية الحديثة 
 1 االدارة  203



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2006   

 1 االدارة  2003   

ي  682 ي قراءات معارص الفكر  نعمة عباس الخفاح  اتيج   1 االدارة  2008 ة االسير

 نجم عبود نجم 0د 683
ي القرن الواحد  

 
القيادة االدارية ف

ون   والعشر
 1 االدارة  2011



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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اتيجية مدخل متكامل  شارلزهل 684  1 االدارة  2010 االدارة االسير

 1 االدارة  1989 االقتصاد االداري  جمال داوود 0د 685

ي ادارة اال  محمد النعيمي جالل  686
 
 1 االدارة  2008 عمالالبحث العلمي ف

ي  فايزجمعة النجار 0د 687
ي منظومة تطبقر  1 االدارة  2010 اساليب البحث العلمتر



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 محمد علي احمد 0د 688
محددات كفاءة المخازن وفعالية ادارة 

 المواد
 1 االدارة  2012

ي االدارة  محمد عبدالفتاح ياعلي 0د 689
 
 1 االدارة  2012 االخالقيات ف

 لمهدي ساعده ماجد عبدا0د 690
اتيجية مفاهيم عمليات  االدارة االسير

 رحالت 
 1 االدارة  2013

اتيجية النظرية والتطبيق محمد مصطق  النهوري 0د 691  1 االدارة  2013 االدارة االسير



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2013 المتهم قبل اثناء المحاكمةضمانات  عبدالستار سالم 0د 692

 1 االدارة  2013 مواد سيطره مخزنية ادارة   رائد عبدالخالق عبدهللا0د 693

 مهدي صالح مهدي 0د 694
ي التعليم  

 
تطبقات ادارة الجودة الشاملة ف

 الجامعي 
 1 االدارة  2012

 1 االدارة  2013 المؤسسات المالية والمرصفيةادارة  رائد عبدالخالق عبدهللا0د 695



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد

http://cade.tu.edu.iq 

 

177 

 ابوبكر صديق عمر 0د 696
ي 
 
  الرقابة القضائية عل سلطة االدارة ف

 ابرام العقود 
 1 االدارة  2013

 1 االدارة  2013 مبادى االدارة المالية فيصل محمود الشواورة 697

 صفوان محمد الميضن0د 698
ي الموارد  تحليل 

 
الوظائف وتصميمها ف

ية  البشر
 1 االدارة  2013

 محمود عبداللطيف موس 0د 699
ي التدريب  

 
قياس العائد من االستثمار ف

 االداري 
 1 دارة اال  2013



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2013 ادارة الجودة الشاملة احمد بن عيشاوي 0د 700

 1 االدارة  2013 المعلومات االداريةنظم  عامرابراهيم قنديل 0د 701

 1 االدارة  2013 جودة االداء مجدي ابراهيم محمد 0د 702

 1 االدارة  2013 ادارة البنوك التجارية محمد مصطق  النهوري 0د 703



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2013 اساسيات االدارة واالعمال محمد محمود ابوكشية 0د 704

ي 0د 705
ي التسويق الزراعي  جابراحمد بسيون 

 
 1 االدارة  2013 االتجاهات المعارصة ف

 1 االدارة  2013 ادارة جودة الخدمات  عادل محمد عبدهللا0د 706

وعات  نجم عبود نجم  707  1 االدارة  2013 مدخل ادارة ادارة المشر



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2013 ادارة وتحليل االئتمان والمخاطر محمد داود عثمان 0د 708

ي 0د 709
 مجيد الكرح 

ية مدخل نظري   ادارة الموارد البشر
ي 
 وتطبيقر

 1 االدارة  2013

 1 االدارة  2013 االدارة المالية المتقدمة جليل كاظم مدلول 0د 710

 1 االدارة  2013   



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2013 االدارة المحلية وتطبيقاتها  محمد علي الخاليلة0د 711

 1 االدارة  2012 ادارة المشاري    ع  يوسف دودين احمد 0د 712

 1 االدارة  2012 المسؤولية المدنية للمهندس االستشاري  هاشم علي الشهدان  713

يف 0د 714 ي منظمات االعمال واسس الرقابة علي مصيلجي رسر
 
 1 االدارة  2013 االدارة ف



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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اتيجية ثورة االلفية الثالثة االدارة  السعيد قاسمي 0د 715  1 االدارة  2013 االسير

 1 االدارة  2013 ادارة الخطر والتأمير   C761سليمان زيدان 0د 716

 مصطق  كمال0د 717
الجودة الشاملة االدارة واالحصاء   معايير

 واالقتصاد
 1 االدارة  2013

 1 االدارة  2013 لوماتية وتصميم النظم المعتحليل  محمود متولي 0د 718



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2009 تسويق الخدمات المالية سليمان شكيب0د 719

 علي شفيق0د 720
ي  
 
الرقابة القضائية عل اعمال االدارة ف

 المملكة السعودية
 1 االدارة  2002

 1 االدارة  2001 مهارات مراقبة تحليل المخزونتنمية  السيد عليوة0د 721

ي  باسسهيله محمد ع0د 722 اتيج  ية مدخل اسير  1 االدارة  2003 ادارة الموارد البشر



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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كات استثمارية من اجل الرباء لويس 0جوردان د 723  1 االدارة  1996 رسر

 1 االدارة  2008 التخطيط لحافظة االستثمار فن  كيت بويليويل  724

 زكريا مطلك الدوري 0د 725
اتيجية مفاهيم عمليات  االدارة االسير

 رحالت دراسية 
 1 االدارة  2005

اتيجية المحيط االزرق عالء فرحان طالب  726  1 االدارة  2012 اسير



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي جواد  0د 727 ي ناح 
ر
اتيجيةالمرجع  شوف ي ادارة االسير

 
 1 االدارة  2010 المتكامل ف

 1 االدارة  2010 الالملموسات ادارة ماالقياس  نجم عبود نجم 0د 728

 1 االدارة  2013 الحديثة  االدارة المالية محمد علي ابراهيم  729

ي  730
ية  خالد عبد الكريم الهيتر  1 االدارة  2003 ادارة الموارد البشر



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي ادارة المخاطر منير ابراهيم هندي  0د 731
 
 1 االدارة  2002 الفكر الحديث ف

 حازم نعيم الصحماوي0د 732
ي العمليات المرصفية 

 
المسؤولية ف

ونية   االلكير
 1 االدارة  2003

  برغام اجير   733
المالية مفهام اساسية تقيم  االدارة 

 1االدوات الملية ج
 1 االدارة  2010

 محمد صالح الحناوي0د 734
وعات   االدارة المالية التحليل المالي لمشر

 االعمال
 1 االدارة  2008



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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اتيجيات االدارة المالية  جليل كاظم مدلول 0د 735  1 االدارة  2012 اسير

ي بورصة االوراق المالية  رة محمود الشواو فيصل 0د 736
 
 1 االدارة  2008 االستثمار ف

ي  737
 1 االدارة  2008 المالية الدولية  محمد صالح القريسر

 1 االدارة  2102 االسواق المالية والنقدية دريد كامل شبيب  738



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  1996 المالية منهج اتخاذ القرارات االدارة  سيد الهواري  739

ي  740
 
ف ي  محمد الصير اتيج   1 االدارة  2009 التسويق االسير

741 
ي نوري موس   محمود \ شقير
 ابراهيم نور 

 1 االدارة  2012 ادارة المخاطر 

742 
جليل  \ هاشم فوزي العبادي  

 كاظم 
كير  عل  الهندسة 

المالية وادواتها بالير
اتيجيات الخيارات  اسير

 1 االدارة  2012



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي  محمد محمود المكاوي  743
 
 1 االدارة  2012 البنوك االسالمية  ادارة المخاطر ف

 1 االدارة  2010 االدارة المالية  فايز سليم حداد 744

 1 االدارة  2012 ادارة البنوك المعارصة  دريد كامل الشبيب 0د 745

 1 االدارة  2009 االدارة المالية  عدنان تاية النعيمي 0د 746



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2013 ارصةمقدمة االدارة المالية المع دريد كامل الشبيب 0د 747

 1ج 748
موسوعة عالم التجارة وادارة المال  

 االعمال
 1 االدارة  2014

 1ج  748
المصطلحات التجارية المرصفية  معجم 

 االقتصادية المحاسبة 
 1 االدارة  2014

ائب االقتصاد  2ج 749  1 االدارة  2014 الرص 



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2014 المحاسبة المالية  3ج 750

 1 االدارة  2014 تأمير  والتخطيط التنظيمال 4ج 751

 1 االدارة  2014 العامة واالعالن الحديث العالقات  5ج 752

 1 االدارة  2014 االدارة العامة االجتماعات والمقابالت  6ج 753



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد

http://cade.tu.edu.iq 

 

192 

 1 االدارة  2014 التسويق بعد االحتكاروالمنافسة  7ج 754

 1 االدارة  2014 ادارة االنتاج الحديث  8ج 755

 1 االدارة  2014 المصارف 9ج 756

 1 االدارة  2014 القاموس التجاري 10ج 757



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2014 القانون التجاري 11ج 758

وج  ثامرالبكري0د 759  1 االدارة  2008 االتصاالت التسويقية والير

 1 االدارة  2008 مبادى التسوق الحديث زكريا عزام 0د 760

ي 0د 761 كا خالد محمد النت   1 االدارة  2009 استثمارية من اجل الرباءت رسر



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي  سعد زعلول بشير  762
امج االحصان   1 االدارة  spss 2003دليلك ال الي 

ي  763  1 االدارة  2016 مبادى ادارة االعمال  سعد علي العي  

ي بورصة االوراق المالية  فيصل محمود الشواورة 0د 764
 
 1 االدارة  2008 االستثمار ف

 كوكب الجميلرسمد  0د 765
ي مالية االعمال 

 
االتجاهات الحديثة ف
 الدولية

 1 االدارة  2001



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 نجم عبود نجم 0د 766
ي 
 
اخالقيات االدارة ومسؤلية االعمال ف

كات االعمال  رسر
 1 االدارة  2002

 رسمد كوكب الجميل  767
ي مالية االعمال االتجاهات 

 
الحديثة ف
 الدولية

 1 االدارة  2001

 خري كتانة0د 768
دخل ادارة االعمال النظريات العمليات م

 االدارية
 1 االدارة  2007

 اجير  برغام  769
االدارة المالية مفهام اساسية تقيم  

 1االدوات الملية ج
 1 االدارة  2009



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2008 االدارية الحديثة المفاهيم  بشاريزيد الوليد 770

 1 االدارة  2007 خياراتعقود ال3ادارة المخاطر ج منير ابراهيم هندي 0د 771

 1 االدارة  2011 المشتقات المالية مفاهيمها انواعها طارق عبدالعال حماد0د 772

 طاهر محسن منصور  773
االجتماعية واخالقيات  المسؤولية 

 االعمال
 1 االدارة  2010



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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774 
ي نوري موس   محمود \ شقير
 ابراهيم نور 

 1 االدارة  2012 ادارة المخاطر 

775 
ي  وسيم \ نوري موس  شقير

 محمد 
 1 االدارة  2012 ادارة االستثما ر 

 1 االدارة  2009 1المالية النظرية التطبيق كاالدارة  مشيل \ اوجير  يريجهام 776

 1 االدارة  2002 اسس التسويق الحديث عبد الجبار منديل 777



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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778 
شفيق \ نظام موس سويدان 
 براهيم 

 1 االدارة  2009 التسويق مفاهيم معارصة

ل  779  1 االدارة  marketing 2006التسويق  مايكل ايير 

 1 االدارة  2010 المعلومات االدارية منظور اداري نظام  فايز سليم حداد 780

 لوراد ندريا نايسون  781
ي صناعات التكنلوجيا 

 
الرصاع التجاري ف

 العالمية 
 1 االدارة  1978



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2001 ة االدارة المالي د محمد علي ابراهيم العامري 782

783 
عادل \ مؤيد سعيد السالم
 حرحوش 

ية ادارةالموارد   1 االدارة  2000 البشر

 1 االدارة  2016 ادارة التسويق وفق منظور قيمة الزبون  انيس احمد عبدهللا 784

785 
ياسير   \ خضير كاظم حمود
 كاسب 

ية   1 االدارة  2006 ادارة الموارد البشر



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2014 االدارة البيئية ا كامل مه \ صباح مجيد النجار 786

 1 االدارة  2012 ادارة الجودة مبادئ وتطبيقات مها كامل \ مجيد النجارصباح  787

 1 االدارة  2017 تطور الفكر االداري  حيدر نوري شاكر  788

789 
صباح \ ظافرحسير  النجار
 مجيد 

 1 االدارة  2017 بحوث العمليات



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي  ج .أ .كول  790
 
 1 االدارة  2014 النظرية والتطبيقاالدارة ف

 عبدهللا النقار \ نجم العزاوي 791
ادارة البيئة نظم ومتطلبات وتطبيقات 

 ازو 14000
 1 االدارة  2010

ة  سامر المصطق  \ محمد نارص  792 وعات الصغير ي المشر
 
 1 االدارة  2015 ادارة التنافس ف

 غياث ترجمان\ علي الخرص    793
ي المشر اساسيات 

 
وعات  التسويق ف
ة  الصغير

 1 االدارة  2016



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2017 اساسيات التسويق  غياث ترجمان\ علي الخرص    794

 1 االدارة  2014 التنمية االدارية  محمد مرعي \ طارق الخير  795

 1 االدارة  2016 عبقري ادارة االعمال  جيمس بانرمان 796

ة والمتوسطة ادارة  علي الخرص  -د 797 وعات الصغير  1 االدارة  2014 المشر



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2015 ادارة العمليات المرصفية دريد كامل شبيب  798

 صالح عبدالحميد -د 799
ي 
 
المهارات القيادية االدارية والمالية ف

 تربية التعليم 
 1 االدارة  2016

 1 االدارة  2017 صبغ السياسات العامة  جيمس اندريس  800

 1 االدارة  2016 اذ القرارات منهج كمي نظريات اتخ مؤيد عبدالحسير  الفضل -د 801



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي -د 802
 1 االدارة  2013 تحليل وتصميم نظم المعلومات  محمد عبدحسير  الطان 

 1 االدارة  2016 دليل القائد لالدارة الناجحة مايك برنت 803

اتيجية ادارة جديدة االدارة  عبدالعزيز صالح 804  1 االدارة  2007 االسير

 1 االدارة  2016 إل القيادةمدخل  مارك اندرس 805



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2015 االدارة العامة محمد حكمت -د 806

ي المنظمات الدولية محمد صاحب سلطان-د 807
 
 1 االدارة  2012 العالقات العامة ف

ي  يوسف قطامي -د 808
 
اتيجيات العلم والتعليم المعرف  1 االدارة  2016 اسير

 1 االدارة  2016 ظيمي واالداري التطوير التن بالل خلف الكارنة -د 809



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي -د 810  1 االدارة  2015 نظم المعومات االدارية عامرابراهيم قندلج 

 عامر ابراهيم احمد -د 811
ي القانون االدارة 

 
الالمركزية االقليمية ف

ي 
ر
 العراف

 1 االدارة  2013

ي بناء الدولة والمجتمع سمير صالح الدين حمدي -د 812
 
 1 االدارة  2013 القيادة االدارية ف

ة ماجد العطية -د 813 وعات الصغير  1 االدارة  2014 ادرة المشر



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2016 ادارة االعمال الدولية علي عباس-د 814

ي  ليل مطالي  815
ون  ي التسويق االلكير

 
 1 االدارة  2017 الوجير  ف

 1 االدارة  2011 تخطيط االنتاج ومراقبتة محمد البديوي الحسير   -د 816

 احمد عبدالسالم موس-د 817
اتيجية لكيانات  تأثير الخطة االسير

 االقتصادية
 1 االدارة  2016



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2014 العالقات العامة الدولية هالل المزاهرةمنال -د 818

 1 االدارة  2013 مبادىء العالقات الدولية  كارين منفست  819

 ترجمة حسير  عزيز صالح  820
ي الحد من  ادارة الكوارات دور عالمي

 
ة ف

 االخطاء 
 1 االدارة  2014

 زينة محمود احمد  821
ي العالقات 

 
العامة والمزايا التنافسية ف

 المصارف
 1 االدارة  2015



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2015 العالقات العامة ووسائل االتصال محمد صاحب سلطان  822

 1 االدارة  2015 ادارة العالقات العامة وتنظيمها منال هالل المزاهرة 823

 1 االدارة  2016 ادارة االعمال الحكومية \ موفق حديد   824

 1 االدارة  2016 السياسة العامة  فهمي خليفة الفهداوي  825



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2016 اساسيات علم االدارة  د.علي عباس 826

 1 االدارة  2015 ادارة الجودة وخدمة العمالء \ خضير كاظم حمود 827

 1 االدارة  2016 االداري واثره عل الوظيفة العامةد الفسا جمعة قادر صالح  828

ة  د.رعد حسن الرصن  829 وعات الصغير ي المشر
 
 1 االدارة  2016 ادارة الجودة ف



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي بالل عدنان بدر 830
 القاض 

القانون الواجب التطبيق عل عقود  
ونية  التجارة االلكير

 1 االدارة  2017

 1 ارة االد 2017 ادارة البيئة د.محمد نارص 831

832 
طارق \ محمد جودة نارص
 الخير 

وعات  ي المشر
 
 1 االدارة  2014 ادارة االمداد ف

833 
سليمان 

خالدعبيدات/مصطق   
 نجيب

اء والتخزين   1 االدارة  2016 ادارة المواد الشر



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2015 ادارةاالرباح عوامل نشوئها واساليبها  حكيم حمود \ عباس حميد 834

 1 االدارة  2010 ادارةاالئتمان منظور شمالي  عيمي عدنان تايه الن 835

 1 االدارة  2009 الرياضيات لالقتصاد والعلوم االدارية  عادل احمد هدو  836

 1 االدارة  2016 اساسيات االدارة  طارق الخير \ علي الخرص    837



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2017 االعمال الدوليةادارة  عبداللطيف عبداللطيف 838

 1 االدارة  2017 ادارة المؤسسات الخدمية محمد نارص -د 839

 1 االدارة  2012 ادارة النظم والعمليات االنتاجية  يونس عواد -د 840

ي  -د 841
 1 االدارة  2016 اعادة التأمير   عادل القضمان 



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2012 االدارة العامة عفيف حيدر -د 842

 1 االدارة  2014 2مبادى االدارة ج/  طارق الخيوم-د 843

 1 االدارة  2015 نظرية المنظمة والتطوير التنظيمي  رعد الرصن -د 844

 1 االدارة  2014 مبادى االحصاء  عدنان عباس-د 845



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي  رمضان محمد درويش  -د 846
 1 االدارة  2015 االحصاء الوصق 

 1 االدارة  2017 تسويق الخدمات  محمد نارص -د 847

 1 االدارة  2017 تقنيات الحاسوب عبدالرزاق الفاضل -د 848

 1 االدارة  slxslgma 2009اساليب حديثة  اسماعيل ابراهيم  -د 849



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2015 ادارة المنظمات منظور كلي  ماجد عبدالمهدي -د 851

 1 االدارة  2014 المستشفيات ادارة  فريد توفيق-د 850

852 
مجموعة مؤلفير  /خليل 

 يوسف 
اتيجية  1 االدارة  2012 عن االسير

 1 االدارة  2009 التسويق الدولي  بديع جميل قدو  853



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2017 تسويق الخدمات الصحية  سعدون حمود -د 854

 غسان قاسم داود -د 855
االنتاج والعمليات مرتكزات معرفية ادارة 

 وكمية
 1 االدارة  2008

ي ادارة الدولة بهاء زكي محمد  856
 
 1 االدارة  2017 الثقافة ف

 1 االدارة  2017 االصالح االداري لواجهة االزمات د عبدهللا ابراهيم خال-د 857



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2015 ادارة االزمات اسس وتطبيق غسان قاسم داود  858

ي اتخاذ القرارات  خالد عبدهللا ابراهيم -د 859
 
االبداعي ف  1 االدارة  2016 التفكير

 نجم عبدهللا العزاوي -د 860
ي ا
 
اتيجية ف دارة الموارد  الوظائف االسير
ية  البشر

 1 االدارة  2010

 1 االدارة  2009 كيف تكسب زبائنك إل االبد  جون ستيوارت  861



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ية  محمد رسور الحريري -د 862  1 االدارة  2012 ادارة الموارد البشر

 1 االدارة  2015 القانون التجاري باسم محد صالح -د 863

864 
د.نجم عبدهللا  

 عباس حسير  \ العزاوي
يةتطور   1 االدارة  2010 ادارة الموارد البشر

 1 االدارة  2011 االدارة المعارصة  د.موس خليل  865



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ية د.هاشم حمدي رضا 866  1 االدارة  2010 تنمية وبناء نظم الموارد البشر

ي اودجية 867
وع غت  ي خدمة المشر

 
 1 االدارة  2008 التسويق ف

868 
مؤيد  \ عادل حرحوش صالح

 سعيد 
ي ادارة الموار  اتيج  ية مدخل اسير  1 االدارة  2009 د البشر

 1 االدارة  2012 االدارية واالدوات والمعلومات التنمية  باسم الحمري 869



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 موفق محمد الصمود -د 870
ي 
 
ية ف ي الموارد البشر اتيج  التخطيط االسير

 القطاع العام
 1 االدارة  2011

 طاهرمحمود الكاللدة -د 871
ي ادار 

 
ة الموارد  االتجاهات الحديثة ف
ية  البشر

 1 االدارة  2011

 نبيل جواد  -دالعميدالركن  872
ة   ادارة وتنمية المؤسسات الصغير

 المتوسطة 
 1 االدارة  2007

 1 االدارة  2008 التسوق معرفة السوق والمستهلكير   كاترين فيو  873



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ية لعل بوكمش  874  1 االدارة  2012 مدخل إل تنمية الموارد البشر

875 
وافرنسوا اولفيية \ ز جير

 سولبيك
 1 االدارة  2007 االدارية وقيادة االداءالمراقبة 

 1 االدارة  2006 ادارة العمالء كاستثمارات طويلة االمد  دونالد ليهمان\ سونبك غوبتا 876

ية زاهر عبدالرحيم  877 ي ادارة الموارد البشر
 
 1 االدارة  2010 مفاهيم جديدة ف



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ية ا بن عنير عبدالرحمن  -د 878  1 االدارة  2010 درةالموارد البشر

ية  جان مارك لوغال 879  1 االدارة  2008 ادارة الموارد البشر

ي  -د 880
 1 االدارة  2010 فن خدمة العمالء  ابراهيم الفقر

 احسان دهش جالب -د 881
ي  
 
ي ومعرف

التسويق وفق منظور فلسق 
 معارص

 1 االدارة  2009



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي  -د 882 ي سعيد الديوح   1 االدارة  1992 لدولي التسويق ا ان 

 1 االدارة  2009 ادارة عالقات الزبون  يوسف حجيم سلطان -د 883

 1 االدارة  2008 ادارة التسوق  هيلير  بيك 884

 1 االدارة  2009 تسويق الخدمات  فري كورتل -د 885



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2009 اساسيات االداء والبطاقة وائل محمد صبجي -د 886

 1 االدارة  2004 ادارة االنتاج والعمليات  عبدالكريم محسن -د 887

بوي  محمد حسير  العجمي -د 888  1 االدارة  2010 االدارة والتخطيط الير

889 
ي  د.جاسم محمد الذهت 

 د.نجم عبدهللا العزاوي\ 
ي   اتيج  مبادى االدارة العامة منظور سير

 شامل 
 1 االدارة  2005



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي ااالساليب  د  مؤيد عبد الحسير  ف  890
 
 1 االدارة  2015 لتسويقالكمية ف

 1 االدارة  2015 سياسات التسعير  زكريا احمد عزام  0د 891

ي الليدي  892
ية وتنميتها  نوزاد عون   1 االدارة  2014 ادارة الموارد البشر

 ثامرالبكري0د 893
والطاقة  ي االخرص 

المزي    ج التسويقر
 المتجددة

 1 االدارة  2015



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 هيثم علي مجازي  0د 894
ي  المنهجية الم

 
تكاملة االدارة المعرفية ف

 المنظمات
 1 االدارة  2014

ية  بن عنير عبدالرحمن 895  1 االدارة  2010 ادارة الموارد البشر

ي  896  نعمة عباس الخفاح 
ي قياس  

 
استخدام بطاقة االداء المتوازن ف

 اداء
 1 االدارة  2015

 1 االدارة  2016 ادارة اللوجيستيات  ايمن النمراوي  897



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي االدارة  اسيكاراناوم 898
 
 1 االدارة  2009 طرق البحث ف

 1 االدارة  2015 العالقات العامة وادارة االزمات  عبدالرزاق الدليمي  899

 1 االدارة  2015 ادارة التغيير والتطوير التنظيمي  جمال محمد عبدهللا 900

 1 ارة االد 2015 ادارة الجودة مبادئ وتطبيقات مجيد النجار/ مها كامل صباح  901



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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902 
محمود جاسم محمد  

 الصميدعي 
 1 االدارة  2015 ادارة المبيعات 

 1 االدارة  2015 ادارة االعمال الدولية حسير  حريم  903

 1 االدارة  2016 الفساد االداري المالي  كايد كريم  904

 1 االدارة  2015 ادارة العالقات العامة وتنظيمها هالل المزاهرةمنال  905



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2017 تسويق الخدمات الصحية  حمود سعدون  906

ي  907
 
ف ي  محمد الصير

ون  اء االلكير  1 االدارة  2008 الشر

908 
عادل \ مؤيد سعيد السالم
 حرحوش 

 1 االدارة  2015 نظرية المنظمة الهيكل والتصميم

 1 االدارة  2016 التسويق عي  وسائل التوصل االجتماعي  ليندا كولز 909



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي سعد علي الع 910  1 االدارة  2016 نظرية المنظمة والسلوك التنظيمي  ي  

 1 االدارة  2009 ادارة الخطر والتأمير   اسامة عزمي سالم  911

 1 االدارة  2015 العمليات االدارية الحديثة المتقدمةادارة  محمد رسورالحديدي  912

 مصطق  جوجو  913
المنظمات المتعلمة النشاة واالهداف  

 والتطور 
 1 رة االدا 2016



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 اكرم احمد الطويل  914
عمليات سلسلة التوريق وانشطة سلسلة 

 القيمة 
 1 االدارة  2016

 1 االدارة  2014 التسويق االخرص  فلسفة  مصطق  يوسف  915

 1 االدارة  2015 ادارة العمليات االدارية الحديثة المتقدمة محمد رسورالحديدي  916

ي  917  1 االدارة  2015 يث مدخل معارص ادارة التسويق الحد علي فالح الزعت 



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ونية عالء فرج الطاهر  918  1 االدارة  2015 الحكومة االلكير

 1 االدارة  2012 ادارة االنتاج والعمليات  الكريم محسن عبد  919

وك العبدلي  920 ي  مي 
ون   1 االدارة  2015 التسويق االلكير

 محمد رسورالحديدي  921
  ادارة االزمات االقتصادية وطرق حل

 المشاكل االدارية 
 1 االدارة  2012



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 مهدي صالح مهدي  922
ي التعليم  تطبيقات 

 
ادارة الجودة الشاملة ف

 الجامعي 
 1 االدارة  2012

 1 االدارة  2015 سيجما من تطور نوعي  6 يحتر سليم ملحم 923

ي  924
 خالد خاسر

ي  
 
التسويق ونظام المعلومات التسويقية ف

 المؤسسة
 1 االدارة  2015

 لورانس اوتل   كنت مائير  925
العامة المنظمات الحكومية  االدارة 

 واالداء
 1 االدارة  2012



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي  926
 1 االدارة  2012 اتجاهات التدريب وتقييم اداء االفراد  عثمان بن عيسر

 1 االدارة  2015 االدارة البيئية انمار جودت عبد النور  927

ي  928 زنج  ي منظ ادارة  حيدر شاكر الي 
 
 1 االدارة  2017 مات االعمال االمدادات ف

ي  929 زنج   حيدر شاكر الي 
ي  
 
تكنلوجيا وانظمة المعلومات ف

 المنظمات المعارصة 
 1 االدارة  2017



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 اكرم احمد الطويل  930
عمليات سلسلة التوريق وانشطة سلسلة 

 القيمة 
 1 االدارة  2016

 وداد موس محمد  931
ي اطار الهندسة 

 
ية ودراسة العمل ف البشر

 رة االدا
 1 االدارة  2017

ي انطوان  932
 1 االدارة  1998 1العمليات المرصفية والسوق المالية ج  القاض 

 غسان قاسم داود  933
ي منظمات االعمال  

 
تكنلوجيا المعلومات ف

 االستخدامات 
 1 االدارة  2010



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 خرص  مصباح اسماعيل  934
ادارة المشاري    ع وتكنلوجيا اساسييات 

 المعلومات 
 1 االدارة  2010

 1 االدارة  2001 تطور نظرية االدارة  وليم روث  935

يف يونس  936  طارق رسر
ي  
 
ي واثرها ف اتيج  انماط التفكير االسير

 اختيار مدخاللقرار 
 1 االدارة  2002

 1 االدارة  2013 االبداع  سهير ممدوح التل  937



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2009 المدخل ال االبداع  عبدالعزيز سعيد  938

 1 االدارة  2013 مهارات عقلية تتيح افكار ابدعية سعاد جودت احمد  939

 1 االدارة  2009 ادارة المعرفة  نعيم ابراهيم الظاهر  940

ي  941  1 االدارة  2004 السلوك التنظيمي مفاهيم واسس  كامل محمد المغرن 



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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اتيجية مدخل متكامل  شارلزهل 942  1 االدارة  2010 االدارة االسير

 1 االدارة  2018 ادارة االنتاج والعمليات  دي ال فيحانايثار عبد الها 943

 1 االدارة  2018 ادارة االنتاج والعمليات  ايثار عبد الهادي ال فيحان 944

 1 االدارة  2007 االدارة الدولية سعد غالب ياسير   945



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2009 ادارة االعمال الدولية منظور سلوكي  زكريا مطلك الدوري  946

 1 االدارة  2015 نظرية المنظمة والتطوير التنظيمي  الرصن / ايمن ديوب  رعد  947

 صالح الدين عواد كريم  948
المظافة للمعرفة تداؤبية العالقة القيمة 

ي 
 
 بير  الموارد المعرف

 1 االدارة  2016

949 
ي الناسف /خليل 

انطون 
 الهندي

 1 االدارة  1998 1العمليات المرصفية والسوق المالية ج 



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  
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 1 االدارة  2008 التسويق والمسؤولية االجتماعية  ثامر يارس الحريري 950

اتيجية ادارة التسويق الدولي  رسورالحديدي محمد   951
 1 االدارة  2012 اسير

 طالل محمد علي  952
مجلس ضمان الجودة الدليل االرشادي  

 لتطبيق ضمان الجودة
 1 االدارة  2010

 1 االدارة  2010 ملة مخرج الكفاية االنتاجية الجودة الشا احمد محمد المرصي  953



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  
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954 
جليل  \ فوزي العبادي  هاشم 

 كاظم 
ي  اتيج   1 االدارة  2012 نظم ادارة المعلومات منظور اسير

 رسمد كوكب الجميل  955
المدخل ال االسواق المالية نظرية  

 تطبيقات
 1 االدارة  2012

 البيومي عوض  956
ي العلوم االجالتحليل 

 
ي ف

تماعية االحصان 
 تطبيقات

 1 االدارة  2008

ي  957
 1 االدارة  2005 االحصاء لالداريير  واالقتصاديير   دالل القاض 



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2006 ادارة االنتاج والعمليات  حاكم محسن محمد  958

 1 االدارة  2013 ادارة التمكير  واالنتاج  احسان دهش جالب  959

 1 االدارة  2010 ية منظور اداري نظم المعلومات االدار  جمعة النجار فايز  960

ونية عالء عبدالرزاق السالمي  961  1 االدارة  2008 االدارة االلكير



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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962 
عبدالعزيز شويش عبد  

 الحميد
ي 
 1 االدارة  2018 ادارة المصارف مدخل تطبيقر

ي المخاطبة االدارية والوظيفيةالمرشد  سالم محمد عبود  963
 
 1 االدارة  2016 ف

 عبود  سالم محمد  964
ي منظمات  

 
ونية وتطبيقتها ف التجارة الكير
 االعمال مع االشارة 

 1 االدارة  2014

 1 االدارة  2012 ادارة االئتمان سوزان سمير ذيب  965



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2019 ادارة الموهبة وائل محمد صبجي  966

ية نوال ابو عالق  967 اتيجية الموارد البشر  1 االدارة  2019 اسير

 1 االدارة  2017 ادارة الجودة مبادئ وتطبيقات النجار صباح مجيد  968

 1 االدارة  2017 السلوك التنظيمي  سعد علي حمود  969



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2010 العالقات العامة الدولية بشير العالق 970

 1 االدارة  2011 التأمير   عزالدين فالح  971

 حسير  محمود حريم  972
ي عالم االقتصاد وا

 
دارة  مهارات االتصال ف

 االعمال
 1 االدارة  2015

 حمادة عبد العتبلي  973
ي 
 
ية ف االبعاد الحديثة االدارة الموارد البشر

 المؤسسات الرياضية
 1 االدارة  2015



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 محمد محمود الفاضل  974
المدير العرصي للمؤسسات كفايات 

بوية  2009االدارية والير
 1 االدارة  

 1 االدارة  2015 ظور كلي ادارة المنظمات من  ماجدة عبد المهدي  975

 محمود خلف الجبوري  976
القضاء االداري الدعوى الدستورية دراسة  

 مقارنة 
 1 االدارة  2018

 سعد علي حمود  977
ية االدارة  اتيجية للموارد البشر االسير

 المنظور عالمي 
 1 االدارة  2014



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي  978 ونية عامر ابراهيم قنديلج   1 االدارة  2015 الحكومة االلكير

ي  979  مها مهدي الخفاح 
ونية وشبكات التواصل  التجارة االلكير

 االجتماعي منظور اداري
 1 االدارة  2016

 1 االدارة  2016 التمير  المؤسسي عوامل النجاح حسير  ابوجمعةمحمود  980

 1 االدارة  2019 ادارة ازمات االعمال مفاهيم وتطبيقات فراس انور الجفير  981



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي  982  علي الزعت 
ي  حسير  تيج   1 االدارة  2019 المنظمات الذكية منظور اسير

 1 االدارة  2015 العالقات العامة وتنظيمهاادارة  منال هالل المزاهرة 983

 1 االدارة  2017 ابداع  -متعة    -التسويق عشق  عبدهللا ظهري  984

 1 االدارة  2017 ادارة عمليات الخدمة وظائف وتطبيقات  غسان قاسم داود  985



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2016 المنتجات الجديدة مدخل سلوكي تطوير  محمد ابراهيم عبيدات  986

 1 االدارة  2018 فن االدارة والتنظيم باسم قاسم الغبان  987

 بسام عبد الرحمن المشاقية  988
ي العالقة بير  االعالم  

 
ادارة االزمة ف

لمان  والي 
 1 االدارة  2017

 1 االدارة  2018 يق مدخل معارصالتسو ادارة  اياد عبد االله خنفر  989



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي  990  ايمن سليمان القهوح 
النمذجة بالمادالت النبائية باستخدام  

 برنامج اسوس
 1 االدارة  2018

 1 االدارة  2017 ادارة عمليات الخدمة وظائف وتطبيقات  غسان قاسم داود  991

 عامر عبد الرزاق  992
االعمال لوحات عدادات  نظم دكاء 

 ة متكاملةاالعمال كمعماري
 1 االدارة  2015

ي  993 اتيجية  نعمة عباس الخفاح   1 االدارة  2015 العدسات االسير



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ونية للفنادق محمد عبدة حافظ 994  1 االدارة  2011 االدارة االلكير

 بشير العالق 995
وتنظيم برامج وحمالت  تخطيط 

 العالقات العامة
 1 االدارة  2009

ي االسالم مبادى ومفاهيم االدارة  محمود عقله نوارصه  996
 
 1 االدارة  2016 ف

 1 االدارة  2016 تطوير المنتجات الجديدة مدخل سلوكي  مجيد ابراهيم عبيدان  997



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي  998  1 االدارة  2013 ادارة التناقظات سعد علي حمود العي  

 احمد العبد ابو السعيد  999
مهارات التعامل مع العالقات العامة 

 ومتطلباتها 
 1 ة االدار  2018

كير  عل ادارة االعمال  خليل محمد حسن  1000
 1 االدارة  2007 مبادى االدارة مع الير

الدين  1001  موس احمد خير
ي  ادارة 

 
المشاري    ع المعارصة منهج متكامل ف

 دراسة ادارة 
 1 االدارة  2012



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي عقيلي  1002
ة عمر وصق  وعات االعمال الصغير  1 االدارة  2018 ادارة مشر

 1 االدارة  2018 ادارة التسويق مدخل معارص د االله خنفر اياد عب 1003

ي  1004
 1 االدارة  2009 وتحليالت النظام الكمي لالعمل تطبيقات  خالد ضاري الطان 

ي  1005  1 االدارة  2015 ادارة الخدمة المدنية والوظيفة العامة عباس الحمير



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2015 جرائم تكنلوجيا المعلومات  عبداالله التوابية 1006

ي  1007 ي متكامل ادارة  علي فالح الزعت 
 1 االدارة  2015 التوري    ع مدخل تطبيقر

 زكريا مطلك الدوري  1008
مبادىء ادارة االعمال وظائف وعمليات  

 منظمات االعمال 
 1 االدارة  2010

 1 االدارة  2014 المفاهيم االدارية الحديثة  اميمة الدهان  1009



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة   وادارة العمليات منهج كمي تحليلي تاج االن محمد العزاوي  1010

عبوي  1011  زيد منير
ي العمل  

 
االتجاهات االدارية الحديثة ف

 الجماعي 
 1 االدارة  2015

ي القرارات العامة  جون كالتيمون توماس  1012
 
 1 االدارة  2001 مشاركة الجمهور ف

1013 
ابراهيم  سوسن 
 مؤيد اكرم \ العكيدي

 1 االدارة  2018 ملةادارة الجودة الشا



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 جيل غريفن 1014
طرق كسب الزبائن كيف تكسب ثقة  

 الزبائن وتحافظ 
 1 االدارة  2001

 رامي حكمت فؤاد/فائز غازي  1015
ي نظام االنتاج  االدارة 

 
الصناعية اليابانيةف

ي 
 االن 

 1 االدارة  2002

اتيجيات التسويق ثامر يارس البكري 1016  1 االدارة  2008 اسير

 1 االدارة  2009 الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب المهندس محمد مصباح 1017



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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1018 
محمد ابراهيم عبيدات 

 جميل سمير / 
ي التسويق 

 1 االدارة  2006 الصجي والدوان 

 1 االدارة  2008 اتمتة المكاتب المتقدمة عالء عبدالرزاق السالمي  1019

1020 
عبدالباسط \ زكريا عزام 

 حسونة
ق الحديث بير  النظرية  مبادىء التسوي

 والتطبيق
 1 االدارة  2008

1021 
اروى يحتر عبدالرحمن 

ي 
 االريان 

تحليل وتصميم نظم  اساسيات 
 المعلومات 

 1 االدارة  2008



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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وعات العامة عبد الستار محمد العلي  1022  1 االدارة  2009 ادارة المشر

 مهندس امير  حلمي كامل 1023
املة التخطيط والتطوير لالدارة المتك

ة الصناعية 
ْ
 للمنشا

 1 االدارة  2009

توري  1024  محمد عوض الير
ي مؤسسات  ادارة 

 
الجودة الشاملة ف
 التعليم العالي 

 1 االدارة  2009

ي ادارةالجودة الشاملة  د.عبدالستار العلي  1025
 
 1 االدارة  2008 تطبيقات ف



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي  1026
 
ف  1 االدارة  2003 االدارة الرائدة  محمد عبدالفتاح الصير

ات 1027  1 االدارة  2008 ادارة المستشفيات  فريد توفيق نصير

1028 
محمد عبدالعال  
/راتب جليل   النعيمي

sIx sIGmA   ي ادارة
 
تحقيق الدقة ف

 الجودة
 1 االدارة  2008

1029 
المنظمة العربية للتنمية 

 االدارية
اهة والشفافية واالدارة العربية  1 االدارة  2006 الي  



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2005 االيزو -تكنلوجيا االدارة الجودة جاسم مجيد  1030

 احمد محمد المرصي  1031
الكفاءة االنتاجية للمنشأت الصناعية  

 الوقت -التكلفة 
 1 االدارة  2004

 1 االدارة  2006 التسويق اسس ومفاهيم معارصة  ثامر يارس البكري 1032

ةالريادة وادارة االعمال الصغ فايرجمعة صالح النجار  1033  1 االدارة  2008 ير



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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1034 
احمد الطويل /بالل اكرم  

 توفيق 
 1 االدارة  2013 نظام تخطيط موارد المنظمة

 رعد حسن الرصن /  1035
ي القرن الواحد  

 
صناعة التنمية االدارية ف
ين  والعشر

 1 االدارة  2002

 1 االدارة  2009 ادارة االنتاج والعمليات  عبد الكريم محسن  1036

ي عقيلي عمر وص  1037
ةادارة   ق  وعات االعمال الصغير  1 االدارة  2018 مشر



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2011 االدارة واالعمال صالح مهدي محسن 1038

1039 
محمود  

اك  العزاوي/عبدالعزيزالي 
ي  1 االدارة  2019 االدارة المعارصة لرأس المال البشر

 1 االدارة  2014 ادارة الكوارث  زياد حمد القطارنة 1040

 1 االدارة  2018 ادارة عمليات الخدمة وظائف وتطبيقات  قاسم داود الالمي غسان  1041



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2012 ادارة جودة الخدمات  عادل محمد عبدهللا 1042

1043 
/غصون   عالء الحمامي

 السعدون 
ي  
 
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ف

ونية  االعمال االلكير
 1 االدارة  2016

1044 
/طنعمة  ي اهر عباس الخفاح 

 محسن
 1 االدارة  2013 نظرية المنظمة مدخل التصميم

 1 االدارة  2010 احكام  التأمير   محمود عبدالرحيم الديب 1045



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 1 االدارة  2010 التأمير  ورياضياته )الخطر والتأمير  (  ابراهيم محمد مهدي  1046

1047 
ابوبكر/وليد  عبد احمد 

 اسماعيل 
 1 االدارة  2008 ادارة الخطر والتأمير  

 1 االدارة  2013 ادارة الخطر والتأمير   غازي مامندي  1048

1049 
د.سعد علي  

ي  عبدالرزاق جي  \ العي  
 1 االدارة  2017 مبادئ ادارة االعمال 



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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ي  1050  1 االدارة  2017 السلوك التنظيمي  د.سعد علي العي  

 رونالد اتش بالو 1051
ادارة اللجستيان تخطيط وتنظيم 

 ورقابةسلسلة االمداد 
 1 االدارة  2008

 1 االدارة  2002 االدارة الصحية د.ثامر يارس البكري 1052

ي  1053
 
ف  1 االدارة  2003 االدارة الرائدة  د.محمد عبدالفتاح الصير



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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 محمد نارص\ يونس عواد  1054
النظم والعمليات االنتاجية )ادارة  ادارة 

 العمليات(
 1 االدارة  2004

 م سهير ندي\ د.مأمون نديم  1055
تطور المنتجات الجديدة مدخل  

ي متكامل  اتيج   اسير
 1 االدارة  2004

ي  1056  1 االدارة  2009 ثقافة المنظمة  د.نعمة عباس الخفاح 

1057 
زينب  \ احمد حمدد.محمد 

 هادي 
ونية   1 االدارة  2014 قانون التجارة االلكير



 ت ة تكريجامع

  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 شعبة المكتبة  

 جامعة تكريت  - قائمة بأسماء الكتب المصدرية في مكتبة  كلية االدارة واالقتصاد
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1058 
نعمة \ د.طاهرمحسن منصور  

 عباس
 1 االدارة  2010 نظرية المنظمة مدخل العمليات

1059 
نعمة \ د.محمد عبد حسير  

 عباس
اتيجية منظور نظم  المعلومات االسير

اتيجة  ة االسير  المير 
 1 االدارة  2015

ي ظل العولمة نهال فريد مصطق   1060
 
 1 االدارة  2005 اساسيات االعمال ف

ي  1061
 
ف  1 االدارة  2008 االدارة باالتزام  محمد الصير

 


