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أ -الموسوعات

ت
.1
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.5
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.1
.2
.11
.11
.12
.13
.14
.15

اسم الكتاب

اسم المؤلف

Encyclopedia Britanica
Encyclopedia Americana
الموسوعة الجنائية
موسوعة اعالم العراق في القرن العشرين
الموسوعة العلمية الشاملة للعلوم االدارية والحقائب التدريبية
الموسوعة الفلسطينية
المعجم المفهرس للمعاهدات واالتفاقيات والبروتوكوالت التي
ارتبط بها العراق مع الجهات االجنبية من عام 1261 - 1221
موسوعة االدارة الحديثة والحوافز
المعجم المفهرس للمعاهدات واتفاقيات واالحالف والبروتكوالت
التي ارتبط العراق بها مع الدول والجهات االجنبية من عام
1272 -1221
المؤتمر القومي لستراتيجية العمل االقتصادي العربي المشترك
موسوعة التشريعات البترولية للدول العربية
المؤتمر العلمي التاسع لجمعية االقتصاديين العراقيين
Subject Headings
مجموعة بحوث
موسوعة سيرة اهل البيت

شركة الموسوعة البريطانية
الموسوعة االمريكية للنشر
جندي عبد الملك
حميد المطبعي
جيمس وايت
عبد الرزاق محمد اسود
فؤاد الراوي
حامـد الحـرفـة
فؤاد الراوي
االمانة العامة التحاد االقتصاديين العرب
سعد عالم
جمعية االقتصاديين العراقيين
Library of congress
جمعية االقتصاديين العراقيين
باقر شريف القرشي

ب -القواميس
ت
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اسم الكتاب

اسم المؤلف

منجد الطالب
المورد 2111
المنجد في اللغة واالعالم
القاموس المدرسي انكليزي  -عربي
قاموس أكسفورد االساسي انكليزي  -عربي
معجم المصطلحات المالية
معجم المصطلحات التجارية والمصرفية
موجز القاموس االقتصادي
معجم المصطلحات التجارية والمصرفية
القاموس المحاسبي انكليزي  -عربي
معجم المصطلحات االقتصادية والتجارية فرنسي-انكليزي-عربي
قاموس شرح المصطلحات العلمية لالجهزة الحاسبة اآللية
انكليزي  -عربي
قاموس الياس العصري انكليزي  -عربي
المعجم العربي الموحد لمصطلحات الحاسبات االلكترونية
انكليزي  -فرنسي  -عربي
المورد قاموس انكليزي  -عربي

فؤاد افرام البستاني
منير البعلبكي
دار الشرق
الياس انطوان اليا س
جويس م .هوكنز
محمد ابراهيم التويجري
حسن النجفي
جماعة من االساتذة السوفيت
حسن النجفي
بدروس كريكور ميكائليان
مصطفى هني
حسام البيالوي
الياس انطوان الياس
المنظمة العربية للعلوم االدارية
منير البعلبكي

.16
.17
.11
.12
.21
.21

موجز القاموس االقتصادي
قاموس االقتصاد والتجارة انكليزي  -عربي
معجم المؤلفين والكتاب العراقيين 2111 - 1271
معجم المصطلحات االقتصادية والمالية
المورد معجم عربي -انكليزي
معجم االسماء العربية واالجنبية

مجموعة من االساتذة
مكتبة لبنان  -دائرة المعاجم
صباح نوري مرزوك
مصطفى وهبي
د.روحي البعلبكي
د .محمد التونجي

