
الكتب الحديثة  /القتصاد والدارة العامة

[الكل] الكلية : 

جامعة اربد الهلية

ص.ب  :2600
اربد  -الردن

[الكل]التخصص : 

رقم التصنيف إلى: 330339.999رقم التصنيف من:

المؤلفينعنوان المادة عدد النسخ الطبعةرقم التصنيف مكان النشرالناشرالكترسنة النشر

العربيةاللغة

نوع المادة
عبد الرزاق  حسن  بني  عمانجامعة جرش عبد330.92018نظرية النحباس وتنمية اللتنمية كتاب

 1 

مهدي  فكري  العلمي عمانالمؤلفمهد332.12018الوعي المصرفي في الوطن العربي ومقالت أخرى كتاب
 1 

عبد الرزاق  بني هاني جرشجامعة جرش عبد330.1222019رأسمالية المعرفة كتاب
 1 

عمار فوزي كاظم  النعكاسات القانونية والمالية لتوصيات صندوق النقد 
الدولي على ميزان المدفوعات في الدول النامية )

دراسة تطبيقية مقارنة(

عماط332.1520181 كتاب

ليلى فوزي احمد
 1 

سمير   الرفاعي شركة الردن دبي كابيتال واستثماراتها في الردن  :
حقائق وأرقام 2005 - 2009

عمانالهلية للنشر  سميط332.67356950520192 كتاب

 1 

أحمد فهد البطوش تداول أسهم الشركة المساهمة في سوق الوراق 
المالية )البورصة (دراسة مقارنة

عمانالدار العلمية الدولية  أحمط332.3520201 كتاب

 2 

فؤاد  الشيخ سالم  التسويق المصرفي  :مدخل صناعة الخدمات 
المصرفية والمالية

عماندار المسيرة للنشر  فؤاط332.17820201 كتاب

علي فلح الزعبي
 1 

حسام  علي داوود عماندار المسيرة للنشر  حساط33920206مبادىء القتصاد الكلي كتاب
معن   النسور
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 1 

محمود حسين  الوادي  عماندار المسيرة للنشر  محمط330.0120203مبادئ علم القتصاد كتاب
إبراهيم محمد خريس

 1 

شقيري نوري موسى عماندار المسيرة للنشر و  شقيط33220202إدارة المشتقات المالية الهندسة المالية كتاب
 1 

دريد كامل آل شبيب عماندار المسيرة للنشر  دريط332.120203إدارة البنوك المعاصرة كتاب
 1 

وسام  مجيد الفهداوي دور القطاع المصرفي في تمويل المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة

دار وائل للنشر    وساط332.120211 كتاب

 1 

عبد الرزاق  بني هاني نظرية التنمية والنمو والسكان  :نماذج في التنمية 
والنمو والسكان

عماندار وائل للنشر    عبدط338.920201 كتاب

 1 

الدكتور علي  المدادحة القتصاد العالمي إلى أين؟  :من العولمة إلى 
التكتلت القومية والقليمية الدولية

عماندار وائل للنشر    عليط33720211 كتاب

 1 

محمد خليل العدينات قراءة تاريخ وحاضر القتصاد الردني 1971 - 
2018

عماندار وائل للنشر    محمط330.9156520201 كتاب

 1 

بن زكوة  العونية عماندار وائل للنشر    زكوط332.1068120201إدارة المخاطر المصرفية كتاب
فاطة الزهراء  سعيدي

 1 

فراس أنور عبد الكريم  دار وائل للنشر    فراط338.0620201النتاج الرشيق وأثره في تحقيق الميزة التنافسية كتاب
 1 

بلل هاشم النسور دراسات الجدوى القتصادية وتقييم المشاريع 
الستثمارية

عماندار الحامد للنشر بلط332.620201 كتاب

 1 

العربي  فاروق النمو والتنمية من المنظورات الكلسيكية والحديثة )
الشارة الى حالة الجزائر(

عماندار الحامد للنشر  العط338.96520201 كتاب

 1 

طويطي  مصطفى عماندار الحامد للنشر  طويط338.720201التقييم المالي للمشاريع كتاب
 1 

احمد  سلمي عماندار مكتبة الحامد  احمط339.4320201الدخار وتمويل التنمية كتاب
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 1 

ابراهيم عبدا  طربوش عماندار الحامد للنشر  محمط332.17820201الصيرفة اللكترونية وتطبيقاتها العملية كتاب
محمد عبد الحميد فرحان

 1 

عبدا حسن الحيالي عماندار الحامد للنشر  عبدط33720201القتصاد العالمي كتاب
 1 

اسامة  بوشريط البنوك والسياسات النقدية مع الشارة إلى البنوك 
السلمية

عماندار الحامد للنشر  اساط332.120211 كتاب

 1 

test
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الكتب الحديثة  /القتصاد والدارة العامة

[الكل] الكلية : 

جامعة اربد الهلية

ص.ب  :2600
اربد  -الردن

[الكل]التخصص : 

رقم التصنيف إلى: 350359.999رقم التصنيف من:

المؤلفينعنوان المادة عدد النسخ الطبعةرقم التصنيف مكان النشرالناشرالكترسنة النشر

العربيةاللغة

نوع المادة
حسن  ملكاوي عمانالمؤلف حسن355.0332018دليل المترجم العسكري كتاب

 1 

عبدالمعطي محمد    إدارة المشروعات العامة  :المؤسسات العامة  -
الهيئات العامة  -الشركات العامة

عماندار المسيرة للنشر  عبد352.3652020 كتاب

 1 

محمد شاكر  عصفور  عماندار المسيرة للنشر  محمط351.007202115أصول التنظيم والساليب كتاب
 1 

ساجدة  إبراهيم الشامي السمعة التنظيمية في القطاع العام  :مساهمة نظرية 
وتجارب عالمية

عماندار وائل للنشر    شاكط35220211 كتاب

شاكر أحمد  العدوان
 1 

فاطمة بنت ابراهيم رويس واقع التميز المؤسسي بإدارة تعليم الشرقية في ضوء 
النموذج الوروبي ودوره في تحقيق رؤية السعودية 

2030

عماندار حامد للنشر  فاطط353.80956620201 كتاب

 1 

عبد الناصر علي حافظ دارالحامد للنشر  عبدط354.320201إدارة الجودة والبيئة كتاب
 1 

تهاني بنت عبدا آل  تقويم الداء المؤسسي في ضوء مدخل قياس الداء 
المتوازن

عماندار الحامد للنشر  تهاط352.3920201 كتاب

 1 
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