
 السيد معاون عميد الدراسات العليا والشؤون العلمية المحترم.
 

 م/ مواد االمتحان التنافسي
 

 تحية طيبة...

التنافسي، وبعد إطالع اللجنة العلمية  االمتحان بناءًا على طلب الدراسات العليا بشأن مواد  

التنافسي في قسم إدارة  االمتحان على الطلب أعاله والمداولة في مجلس القسم، ندرج لكم أدناه مواد

 األعمال وبحسب كل برنامج.
 

 دار النشر المؤلف الكتاب أسم المادة البرنامج ت
الطبعة 

 والسنة

1 
 دكتوراه إدارة 

 األعمال

إدارة االنتاج 

 والعمليات
Operations Management: 

Process and Supply Chains 

Lee J. Krajewski, Manoj K. 

Malhotra, Larry P. Ritzman 
Pearson 

11
th

 Ed. 

2016 

 2010 1ط اثراء للنشر د. محمد علي العامري االدارة المالية المتقدمة اإلدارة المالية

إدارة الموارد 

 البشرية
Human Resource 

Management 

Noe Hollenbeck & Gerhart 

Wright 

McGraw-

Hill/Irwin 

Global 

Ed. 

2015 

 Marketing Management إدارة التسويق
Philip Kotler & Kevin Lane 

Keller 

Prentice 

Hall 

14th 

Ed. 

2012 

اإلدارة 

 االستراتيجية

Strategic Management & 

Business Policy: 

Globalization, Innovation 

& Sustainability 

Thomas L. Wheelen;  David 

L. Hunger;  Alan N. 

Hoffman & Charles E. 

Banford 

Pearson 
15

th
 Ed. 

2018 

 نظرية منظمة
Organization Theory and 

Design 
Richard L. Daft 

Cengage 

Learning 

10
th

 Ed. 

2009 

2 
ماجستير 

 إدارة األعمال

إدارة االنتاج 

 والعمليات
 إدارة االنتاج والعمليات

 د. عبد الكريم محسن

 د. صباح مجيد النجار
 الذاكرة

 4ط

2012 

 2001 جامعة بغداد د. محمد علي العامري االدارة المالية اإلدارة المالية

إدارة الموارد 

 البشرية

إدارة الموارد البشرية: 

 توجهات ومفاهيم معاصرة

 د. غني دحام تناي

 د. ناظم جواد عبد

 حسين وليد حسين

دار الحامد 

للنشر 

 والتوزيع

 2016 1ط

 إدارة التسويق
إدارة التسويق: اسس ومفاهيم 

 معاصرة

 د. سعدون حمود

 حسين وليد حسين

 سارة علي سعيد

دار الغيداء 

للنشر 

 والتوزيع

 2015 1ط

اإلدارة 

 االستراتيجية

االدارة االستراتيجية مدخل 

 متكامل

 شارلز هل

 وجاريث جونز
 2001 دار المريخ

3 
ماجستير 

تخطيط 

 استراتيجي

إدارة الموارد 

 البشرية

إدارة الموارد البشرية: 

 توجهات ومفاهيم معاصرة

 د. غني دحام تناي

 د. ناظم جواد عبد

 حسين وليد حسين

دار الحامد 

للنشر 

 والتوزيع

 2016 1ط

 
ماجستير 

تخطيط 

 استراتيجي

اإلدارة 

 االستراتيجية

مفاهيم   :اإلدارة االستراتيجية

 وعمليات وحاالت دراسية
 2005 دار اليازوري د. زكريا مطلك الدوري

التخطيط 

 االستراتيجي

االدارة االستراتيجية: منظور 

 منهجي متكامل

 طاهر محسن منصور الغالبيد. 

 ادريسد. وائل محمد صبحي 
 2015 دار وائل

 تغيير استراتيجي
التغيير التنظيمي ودور 

 مستشاري األفراد

 مركيرسون

 د. عامر خضير الكبيسيترجمة: 

منشورات بيت 

 الحكمة
1989 

 في المنظماتادارة السلوك  السلوك التنظيمي

 روبرت بارون ،جيرالد جرينبرج

-اسماعيل علي بسيوني :ترجمة

 رفاعي محمد رفاعي

 2009 دار المريخ

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=David+L.+Hunger&search-alias=books&field-author=David+L.+Hunger&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=David+L.+Hunger&search-alias=books&field-author=David+L.+Hunger&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Alan-N.-Hoffman/e/B001KDEQXI/ref=dp_byline_cont_book_3
https://www.amazon.com/Alan-N.-Hoffman/e/B001KDEQXI/ref=dp_byline_cont_book_3
https://www.amazon.com/Richard-L.-Daft/e/B001IGNK84/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Richard-L.-Daft/e/B001IGNK84/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AC
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AC
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86


 دار النشر المؤلف الكتاب أسم المادة البرنامج ت
الطبعة 

 والسنة

4 
 دبلوم عالي 

 إدارة بلديات

 واالعمالاالدارة  أساسيات اإلدارة
 صالح مهدي العامري 

 وطاهر محسن منصور الغالبي
 2008 2ط دار وائل

 اإلدارة البيئية
 مبادئادارة الجودة والبيئة 

 وتطبيقات

 د. صباح مجيد النجار

 د. مها كامل جواد
 السيسبان دار

 1ط

2014 

إدارة الموارد 

 البشرية
 2009 دار المريخ جاري ديسلر البشرية إدارة الموارد

 دراسات جدوى

دراسة الجدوى االقتصادية 

وتقييم المشروعات 

 االستثمارية

 شقيري نوري موسى

 د. أسامة عزمي سالم
 دار المسيرة

 2ط

2011 

5 
دبلوم عالي 

تخطيط 

 استراتيجي

 االدارة واالعمال أساسيات اإلدارة
 صالح مهدي العامري 

 منصور الغالبيوطاهر محسن 
 2008 2ط دار وائل

اإلدارة 

 االستراتيجية

مفاهيم   :اإلدارة االستراتيجية

 وعمليات وحاالت دراسية
 2005 دار اليازوري د. زكريا مطلك الدوري

إدارة الموارد 

 البشرية

إدارة الموارد البشرية: 

 توجهات ومفاهيم معاصرة

 د. غني دحام تناي

 د. ناظم جواد عبد

 وليد حسينحسين 

دار الحامد 

للنشر 

 والتوزيع

 2016 1ط

 

 رـــديــــع التقـــم
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