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نرفق لكم في ادناه الجدول الخاص    10/2022/ 2( في  2401اشارة الى كتاب جامعة الكوفة المرقم )  

 والخاص بقسم ادارة االعمال .  2024 - 2023بمواد االمتحان التنافسي للدراست العليا 

 مع التقدير

 سنةالطبع  اسم المؤلف  اسم المواد  التخصص  نوع الدراسة ت 
 Modern Management Samuelc.certo s.trevis استراتيجي تخطيط   دبلوم عالي  1

certo 
2016 

 2019 د. هاشم فوزي دباس  ادارة اسستراتيجية  تخطيط استراتيجي  دبلوم عالي  2

 2017 د. هاشم فوزي دباس  سيناريوهات استراتيجية  تخطيط استراتيجي  دبلوم عالي  3
 2018 د. محمد عبد الغني  استراتيجي تخطيط وتفكير  تخطيط استراتيجي  دبلوم عالي  4

 2009 د. فليح حسن خلف  مالية عامة وموازنات تخطيط استراتيجي  دبلوم عالي  5
 2017 د. هاشم فوزي دباس  االدارة االستراتيجية  ادارة محلية  دبلوم عالي  6

 2017 د. سنان الموسوي ادارة الموارد البشرية ادارة محلية  دبلوم عالي  7
 2009 د. يوسف الطائي ,د. ليث الحكيم ادارة حماية ونظم الجودة  ادارة محلية  عالي دبلوم  8

 2013 د. رافد حميد الحدراوي ممارسات النزاهة ومكافحة الفساد  ادارة محلية  دبلوم عالي  9

 2015 د. عبد الرزاق الشيخلي  تنظيم االدارة المحلية ادارة محلية  دبلوم عالي  10

 2018 د. يوسف الطائي ,د. ليث الحكيم ادارة االنتاج وعمليات  ادارة اعمال الماجستير 11

 KOTLER 2015 ادارة تسويق  ادارة اعمال الماجستير 12

 2019 د. هاشم فوزي دباس  ادارة استراتيجية ادارة اعمال الماجستير 13

 BRigHAM 2011 االدارة المالية  ادارة اعمال الماجستير 14
 Robbins&jude 2015 سلوك تنظيمي  ادارة اعمال الماجستير 15

 2019 د. علي رزاق  ادارة الموارد البشرية ادارة اعمال الماجستير 16

 Krajewski 2016 ادارة االنتاج وعمليات  ادارة اعمال الدكتوراه  17

 2020 د. عادل البغدادي  نظرية المنظمة  ادارة اعمال الدكتوراه  18
 2017 د. هاشم فوزي دباس  ادارة استراتيجية ادارة اعمال الدكتوراه  19

 Brigham 2013 االدارة المالية  ادارة اعمال الدكتوراه  20
 Kotler 2020 ادارة التسويق  ادارة اعمال الدكتوراه  21

 2021 د. علي رزاق  ادارة الموارد البشرية ادارة اعمال الدكتوراه  22

 أ.م.د. حيدر جاسم الجبوري                                                                              

 رئيس القسم                                                                                       



 

 


