
 جامعة المنصورة

 كلية التجارة

 مكتبة الدوريات العربية

 تقرير بمقتنيات المكتبة

 

 

  BibID الرقم العام 
بيانات 

 العدد
 الناشر المؤلف العنوان

مكان 
 النشر

سنة 
 النشر

1) 11155116      
مجلة ادارة االعمال 

  المصرٌة /
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  الماهرة،

  -2112  الماهرة :

2) 5212411  22    
المطبوعات الرسمٌة 
فى المملكة العربٌة 

  السعودٌة /
  الرٌاض :  معهد االدارة العامة،  

1514 
.  

3) 11442154  1126    

أثر تغٌرات سعر 
الفائدة على فاعلٌة 

سوق األوراق المالٌة 
مع إشارة خاصة 

  لمصر /

جوٌفل، موسى 
  جوٌفل سلمً.

    2112.  

4) 11442154  1122    

أثر تغٌرات سعر 
الفائدة على فاعلٌة 

سوق األوراق المالٌة 
مع إشارة خاصة 

  لمصر /

جوٌفل، موسى 
  جوٌفل سلمً.

    2112.  

5) 5213132  11114    

ندوة الرلابة 
المستودعٌة فى 

االجهزة الحكومٌة 
بالمملكة العربٌة 

  السعودٌة

معهد االدارة 
  العامة

  1553  الرٌاض  المعهد

6) 121266  121266.11    
دورٌة المجالس المومٌة 

  المتخصصة /
  .1512  الماهره:  رٌاسة الجمهورٌة،  

2) 145264  131356.2    
التنمٌة اإللتصادٌة 

واإلجتماعٌة من خالل 
  العمل السٌاحً /

سلٌم، 
  عبدالرحمن.

  ] د. م. :  د. ن. [،
 [-155 
.]  

1) 11155615  131311.156    
حولٌات آداب عٌن 

  شمس/
  الماهرة:  جامعة عٌن شمس،  

1555 
.  

    البنن الدولى :    253232.1  11521454 (5
البنن الدولً لإلنشاء 

  والتعمٌر،
  .2114  واشنطن :

11) 11255521  312611.12    
مجلة المنصورة 

لرعاٌة وتنمٌة الطفولة 
=  

  
مطبعة جامعة 

  المنصورة،
  .2113  المنصورة :

    مجله مصر للتأمٌن/    312144.2  312144 (11
مطابع االهرام 

  التجارٌة.
    للٌوب:

    مجله مصر للتأمٌن/    312144.3  312144 (12
مطابع االهرام 

  التجارٌة.
    للٌوب:

    مجله مصر للتأمٌن/    312144.4  312144 (13
مطابع االهرام 

  التجارٌة.
    للٌوب:

    مجله مصر للتأمٌن/    312144.5  312144 (14
مطابع االهرام 

  التجارٌة.
    للٌوب:

    مجله مصر للتأمٌن/    312144.6  312144 (15
مطابع االهرام 

  التجارٌة.
    للٌوب:

    مجله مصر للتأمٌن/    312144.2  312144 (16
مطابع االهرام 

  التجارٌة.
    للٌوب:

    مجله مصر للتأمٌن/    312144.1  312144 (12
مطابع االهرام 

  التجارٌة.
    للٌوب:

    مجله العلم/    312161.1221  312161 (11
اكادٌمٌة البحث 

العلمى ودار التحرٌر 
  للنشر والطباعة،

  .2111  الماهرة :



    مجله العلم/    312161.1222  312161 (15
اكادٌمٌة البحث 

التحرٌر العلمى ودار 
  للنشر والطباعة،

  .2111  الماهرة :

    مجله العلم/    312161.515  312161 (21
اكادٌمٌة البحث 

العلمى ودار التحرٌر 
  للنشر والطباعة،

  .2111  الماهرة :

    مجله العلم/    312161.511  312161 (21
اكادٌمٌة البحث 

العلمى ودار التحرٌر 
  للنشر والطباعة،

  .2111  : الماهرة

    مجله العلم/    312161.556  312161 (22
اكادٌمٌة البحث 

العلمى ودار التحرٌر 
  للنشر والطباعة،

  .2111  الماهرة :

    مجله العلم/    312161.552  312161 (23
اكادٌمٌة البحث 

العلمى ودار التحرٌر 
  للنشر والطباعة،

  .2111  الماهرة :

    مجله العلم/    312161.551  312161 (24
اكادٌمٌة البحث 

العلمى ودار التحرٌر 
  للنشر والطباعة،

  .2111  الماهرة :

    مجله العلم/    312161.555  312161 (25
اكادٌمٌة البحث 

العلمى ودار التحرٌر 
  للنشر والطباعة،

  .2111  الماهرة :

    مجله العلم/    312161.561  312161 (26
اكادٌمٌة البحث 

العلمى ودار التحرٌر 
  للنشر والطباعة،

  .2111  الماهرة :

    مجله العلم/    312161.561  312161 (22
اكادٌمٌة البحث 

العلمى ودار التحرٌر 
  للنشر والطباعة،

  .2111  الماهرة :

  -2112  الرباط :  مطبعة االٌسٌسكو،    االسالم الٌوم/    313112.3  313112 (21

  -2112  الرباط :  مطبعة االٌسٌسكو،    االسالم الٌوم/    313112.4  313112 (25

    ابوظبى:  لسم االسواق المالٌة.    صندوق النمد العربً/    313611.5  313611 (31

31) 314412  314412.2    
التعلٌم العالً فً مصر 

/  
  

مطابع االهرام 
  التجارٌة،

  .2112  الملٌوبٌة :

32) 11352263  311155.2    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

33) 11352263  311155.211    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

  الماهرة :  مؤسسة االهرام،    السٌاسة الدولٌة :    336555.21  336555 (34
ــ [15 ]-
  

35) 336164  336164.41    
مجلة التشرٌع المالى 

  والضرٌبى :
  الماهرة :  مطابع لبانى،  

1553 -
  

36) 336164  336164.41    
مجلة التشرٌع المالى 

  والضرٌبى :
  الماهرة :  مطابع لبانى،  

1553 -
  

32) 336164  336164.42    
مجلة التشرٌع المالى 

  والضرٌبى :
  الماهرة :  مطابع لبانى،  

1553 -
  

31) 332164  332164.24    
مجلة البحوث المانونٌة 

  وااللتصادٌة:
    المنصورة :  كلٌة الحموق ،  

35) 332164  332164.25    
مجلة البحوث المانونٌة 

  وااللتصادٌة:
    المنصورة :  الحموق ،كلٌة   

41) 332516  332516.112    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

41) 332516  332516.115    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

42) 332516  332516.112    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

43) 332516  332516.111    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  



44) 332516  332516.115    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

45) 332516  332516.121    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

46) 332516  332516.121    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

42) 332516  332516.122    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

41) 332516  332516.123    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

45) 332516  332516.124    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

51) 332516  332516.125    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

51) 332516  332516.126    
العلمٌة المجلة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

52) 332516  332516.122    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

53) 332516  332516.121    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -التجارة كلٌة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

54) 332516  332516.12111    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

55) 332516  332516.12115    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

56) 332516  332516.12116    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

52) 332516  332516.12112    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

51) 332516  332516.12111    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

55) 332516  332516.12115    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

61) 332516  332516.12121    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

61) 332516  332516.12121    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

62) 332516  332516.12122    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -التجارة كلٌة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

63) 332516  332516.12123    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

64) 332516  332516.12124    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

65) 332516  332516.12125    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

66) 332516  332516.12126    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

62) 332516  332516.12122    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

61) 332516  332516.12121    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

65) 332516  332516.12125    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

21) 332516  332516.12131    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

21) 332516  332516.12131    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -التجارة كلٌة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  



22) 332516  332516.12132    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

23) 332516  332516.12133    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

24) 332516  332516.13    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

25) 332516  332516.14    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

26) 332516  332516.15    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

22) 332516  332516.16    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

21) 332516  332516.12    
المجلة العلمٌة 

  والتجارةلاللتصاد 
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

25) 332516  332516.11    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

11) 332516  332516.15    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  شمسعٌن 

  الماهرة
1525 -

  

11) 332516  332516.21    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

12) 332516  332516.21    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

13) 332516  332516.23    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

14) 332516  332516.25    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

15) 332516  332516.26    
المجلة العلمٌة 

  والتجارةلاللتصاد 
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

16) 332516  332516.22    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

12) 332516  332516.21    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  شمسعٌن 

  الماهرة
1525 -

  

11) 332516  332516.25    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

15) 332516  332516.31    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

51) 332516  332516.31    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

51) 332516  332516.32    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

52) 332516  332516.33    
المجلة العلمٌة 

  والتجارةلاللتصاد 
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

53) 332516  332516.34    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

54) 332516  332516.35    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  شمسعٌن 

  الماهرة
1525 -

  

55) 332516  332516.36    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

56) 332516  332516.32    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

52) 332516  332516.31    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

51) 332516  332516.35    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

55) 332516  332516.41    
المجلة العلمٌة 

  والتجارةلاللتصاد 
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  



111) 332516  332516.41    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

111) 332516  332516.42    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  شمس عٌن

  الماهرة
1525 -

  

112) 332516  332516.43    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

113) 332516  332516.44    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

114) 332516  332516.45    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

115) 332516  332516.46    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

116) 332516  332516.42    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

112) 332516  332516.41    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

111) 332516  332516.45    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

115) 332516  332516.51    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

111) 332516  332516.51    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

111) 332516  332516.52    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

112) 332516  332516.53    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

113) 332516  332516.54    
العلمٌة المجلة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

114) 332516  332516.52    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

115) 332516  332516.14    
المجلة العلمٌة 

  لاللتصاد والتجارة
  

جامعة  -التجارة كلٌة 
  عٌن شمس

  الماهرة
1525 -

  

116) 332524  332524.11    
مجلة البحوث األمنٌة 

:  
  

كلٌة الملن فهد األمنٌة 
مركز البحوث  -

  والدراسات،
  السعودٌة :

2111 -
  

112) 332524  332524.6    
مجلة البحوث األمنٌة 

:  
  

كلٌة الملن فهد األمنٌة 
مركز البحوث  -

  والدراسات،
  السعودٌة :

2111 -
  

111) 332524  332524.2    
مجلة البحوث األمنٌة 

:  
  

كلٌة الملن فهد األمنٌة 
مركز البحوث  -

  والدراسات،
  السعودٌة :

2111 -
  

115) 331116  331116.11    
مجلة مركز صالح 

كامل لإللتصاد 
  اإلسالمى :

  
مركز صالح عبد هللا 

  كامل،
  :الماهرة 

1552 -
  

121) 331116  331116.11    
مجلة مركز صالح 

كامل لإللتصاد 
  اإلسالمى :

  
مركز صالح عبد هللا 

  كامل،
  الماهرة :

1552 -
  

121) 331116  331116.12    
مجلة مركز صالح 

كامل لإللتصاد 
  اإلسالمى :

  
مركز صالح عبد هللا 

  كامل،
  الماهرة :

1552 -
  

122) 331116  331116.1    
مجلة مركز صالح 

كامل لإللتصاد 
  اإلسالمى :

  
مركز صالح عبد هللا 

  كامل،
  الماهرة :

1552 -
  

123) 331116  331116.5    
مجلة مركز صالح 

كامل لإللتصاد 
  اإلسالمى :

  
مركز صالح عبد هللا 

  كامل،
  الماهرة :

1552 -
  

124) 331314  331314.11    
المانونٌة مجلة البحوث 
  واإللتصادٌة :

  
كلٌة الحموق ببنى 

  سوٌف،
  الماهرة :

1516 -
  



    التمرٌر السنوى /    331111.23  331111 (125
البنن المركزى 

  المصرى،
  الماهرة :

1514 -
  

    التمرٌر السنوى /    331111.24  331111 (126
البنن المركزى 

  المصرى،
  الماهرة :

1514 -
  

    التمرٌر السنوى /    331111.25  331111 (122
البنن المركزى 

  المصرى،
  الماهرة :

1514 -
  

    التمرٌر السنوى /    331111.26  331111 (121
البنن المركزى 

  المصرى،
  الماهرة :

1514 -
  

    التمرٌر السنوى /    331111.22  331111 (125
البنن المركزى 

  المصرى،
  الماهرة :

1514 -
  

    التمرٌر السنوى /    331111.21  331111 (131
البنن المركزى 

  المصرى،
  الماهرة :

1514 -
  

    التمرٌر السنوى /    331111.2111  331111 (131
البنن المركزى 

  المصرى،
  الماهرة :

1514 -
  

    التمرٌر السنوى /    331111.2114  331111 (132
البنن المركزى 

  المصرى،
  الماهرة :

1514 -
  

    التمرٌر السنوى /    331111.2115  331111 (133
البنن المركزى 

  المصرى،
  الماهرة :

1514 -
  

    التمرٌر السنوى /    331111.2116  331111 (134
البنن المركزى 

  المصرى،
  الماهرة :

1514 -
  

    التمرٌر السنوى /    331111.2112  331111 (135
البنن المركزى 

  المصرى،
  الماهرة :

1514 -
  

    التمرٌر السنوى /    331111.2111  331111 (136
البنن المركزى 

  المصرى،
  الماهرة :

1514 -
  

    التمرٌر السنوى /    331111.2115  331111 (132
البنن المركزى 

  المصرى،
  الماهرة :

1514 -
  

    التمرٌر السنوى /    331111.2111  331111 (131
البنن المركزى 

  المصرى،
  الماهرة :

1514 -
  

    التمرٌر السنوى /    331111.25  331111 (135
البنن المركزى 

  المصرى،
  الماهرة :

1514 -
  

    التمرٌر السنوى /    331111.31  331111 (141
البنن المركزى 

  المصرى،
  الماهرة :

1514 -
  

    التمرٌر السنوى /    331111.31  331111 (141
البنن المركزى 

  المصرى،
  الماهرة :

1514 -
  

    التمرٌر السنوى /    331111.32  331111 (142
البنن المركزى 

  المصرى،
  الماهرة :

1514 -
  

    األمن و الحٌاة /    331515.215  331515 (143
جامعة ناٌف العربٌة 

  للعلوم األمنٌة،
  -1513  :الرٌاض 

144) 345553  345553.311    
مجلة الجامعة 

  الخلٌجٌة/
  

مجلة الجامعة 
  الخلٌجٌة،

  .2115  البحرٌن:

145) 346314  346314.11    
مجلة الجامعات 

  المصرٌة/
  

مطابع روز 
  الٌوسف.

    الماهرة:

146) 346314  346314.11    
مجلة الجامعات 

  المصرٌة/
  

مطابع روز 
  الٌوسف.

    الماهرة:

142) 346314  346314.12    
مجلة الجامعات 

  المصرٌة/
  

مطابع روز 
  الٌوسف.

    الماهرة:

141) 346314  346314.13    
مجلة الجامعات 

  المصرٌة/
  

مطابع روز 
  الٌوسف.

    الماهرة:

145) 346314  346314.14    
مجلة الجامعات 

  المصرٌة/
  

مطابع روز 
  الٌوسف.

    الماهرة:

151) 346314  346314.15    
مجلة الجامعات 

  المصرٌة/
  

مطابع روز 
  الٌوسف.

    الماهرة:

151) 346314  346314.4    
مجلة الجامعات 

  المصرٌة/
  

مطابع روز 
  الٌوسف.

    الماهرة:

152) 346314  346314.5    
مجلة الجامعات 

  المصرٌة/
  

مطابع روز 
  الٌوسف.

    الماهرة:



153) 346314  346314.6    
مجلة الجامعات 

  المصرٌة/
  

مطابع روز 
  الٌوسف.

    الماهرة:

154) 346314  346314.2    
مجلة الجامعات 

  المصرٌة/
  

مطابع روز 
  الٌوسف.

    الماهرة:

155) 346314  346314.1    
مجلة الجامعات 

  المصرٌة/
  

مطابع روز 
  الٌوسف.

    الماهرة:

156) 346314  346314.5    
مجلة الجامعات 

  المصرٌة/
  

مطابع روز 
  الٌوسف.

    الماهرة:

    الوعً اإلسالمً :    362542.32  11121113 (152
وزارة األولاف 

  والشئون اإلسالمٌة،
  الكوٌت :

1561 
.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.113  11651652 (151
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.115  11651652 (155
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.112  11651652 (161
1566 - 

.  

  الماهرة :  الشعب،مطابع     مصر المعاصرة /    363515.115  11651652 (161
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.111  11651652 (162
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.114  11651652 (163
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.112  11651652 (164
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.115  11651652 (165
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.121  11651652 (166
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.123  11651652 (162
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.122  11651652 (161
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.125  11651652 (165
1566 - 

.  

  : الماهرة  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.131  11651652 (121
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.133  11651652 (121
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.135  11651652 (122
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.132  11651652 (123
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.135  11651652 (124
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.141  11651652 (125
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.143  11651652 (126
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.146  11651652 (122
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.141  11651652 (121
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.151  11651652 (125
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.152  11651652 (111
1566 - 

.  



  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.155  11651652 (111
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.152  11651652 (112
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.155  11651652 (113
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.16  11651652 (114
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.161  11651652 (115
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.163  11651652 (116
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.164  11651652 (112
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.166  11651652 (111
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.161  11651652 (115
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.121  11651652 (151
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.122  11651652 (151
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.124  11651652 (152
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.126  11651652 (153
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.121  11651652 (154
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.11  11651652 (155
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.111  11651652 (156
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.112  11651652 (152
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.114  11651652 (151
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.116  11651652 (155
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.111  11651652 (211
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.151  11651652 (211
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.152  11651652 (212
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.154  11651652 (213
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.151  11651652 (214
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.2  11651652 (215
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.21  11651652 (216
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.211  11651652 (212
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.54  11651652 (211
1566 - 

.  



  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.46  11651652 (215
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.21  11651652 (211
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.22  11651652 (211
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.24  11651652 (212
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.26  11651652 (213
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.21  11651652 (214
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.31  11651652 (215
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    المعاصرة /مصر     363515.32  11651652 (216
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.34  11651652 (212
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.31  11651652 (211
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.4  11651652 (215
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.41  11651652 (221
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.42  11651652 (221
1566 - 

.  

  الماهرة :  الشعب،مطابع     مصر المعاصرة /    363515.44  11651652 (222
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.5  11651652 (223
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.64  11651652 (224
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.66  11651652 (225
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.2  11651652 (226
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.22  11651652 (222
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.24  11651652 (221
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.26  11651652 (225
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.21  11651652 (231
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.1  11651652 (231
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.11  11651652 (232
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.12  11651652 (233
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.13  11651652 (234
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.15  11651652 (235
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.16  11651652 (236
1566 - 

.  



  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.11  11651652 (232
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.15  11651652 (231
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.51  11651652 (235
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.53  11651652 (241
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.52  11651652 (241
1566 - 

.  

  الماهرة :  مطابع الشعب،    مصر المعاصرة /    363515.55  11651652 (242
1566 - 

.  

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.1  363651 (243
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.112  363651 (244
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.115  363651 (245
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.11  363651 (246
الكفاٌة مصلحة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.111  363651 (242
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.112  363651 (241
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.114  363651 (245
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.115  363651 (251
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    االنتاجٌةالكفاٌة     363651.116  363651 (251
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.111  363651 (252
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.115  363651 (253
مصلحة الكفاٌة 

والتدرٌب االنتاجٌة 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.121  363651 (254
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.13  363651 (255
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.15  363651 (256
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.12  363651 (252
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.15  363651 (251
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  -1525  الماهرة



  المهنى

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.21  363651 (255
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.23  363651 (261
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.25  363651 (261
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.22  363651 (262
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.25  363651 (263
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.3  363651 (264
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.31  363651 (265
مصلحة الكفاٌة 

والتدرٌب االنتاجٌة 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.33  363651 (266
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.35  363651 (262
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.32  363651 (261
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.31  363651 (265
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.41  363651 (221
الكفاٌة مصلحة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.43  363651 (221
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.44  363651 (222
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.46  363651 (223
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.42  363651 (224
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    االنتاجٌةالكفاٌة     363651.45  363651 (225
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.5  363651 (226
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.51  363651 (222
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة



    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.53  363651 (221
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.55  363651 (225
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.52  363651 (211
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.55  363651 (211
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.61  363651 (212
الكفاٌة مصلحة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.63  363651 (213
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.65  363651 (214
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.62  363651 (215
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.65  363651 (216
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    االنتاجٌةالكفاٌة     363651.2  363651 (212
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.21  363651 (211
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.23  363651 (215
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.22  363651 (251
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.25  363651 (251
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.12  363651 (252
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.14  363651 (253
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.16  363651 (254
الكفاٌة مصلحة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.5  363651 (255
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.51  363651 (256
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.53  363651 (252
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة



    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.55  363651 (251
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    االنتاجٌةالكفاٌة     363651.52  363651 (255
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

    الكفاٌة االنتاجٌة    363651.55  363651 (311
مصلحة الكفاٌة 

االنتاجٌة والتدرٌب 
  المهنى

  -1525  الماهرة

311) 363513  363513.1    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  تجارة األزهر بنات

  
جامعة  -كلٌة التجارة 

  االزهر
تفهنا 

  االشراف
1514-  

312) 363513  363513.11    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  تجارة األزهر بنات

  
جامعة  -كلٌة التجارة 

  االزهر
تفهنا 

  االشراف
1514-  

313) 363513  363513.11    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  تجارة األزهر بنات

  
جامعة  -كلٌة التجارة 

  االزهر
تفهنا 

  االشراف
1514-  

314) 363513  363513.12    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  تجارة األزهر بنات

  
جامعة  -كلٌة التجارة 

  االزهر
تفهنا 

  االشراف
1514-  

315) 363513  363513.13    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  تجارة األزهر بنات

  
جامعة  -كلٌة التجارة 

  االزهر
تفهنا 

  االشراف
1514-  

316) 363513  363513.14    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  تجارة األزهر بنات

  
جامعة  -كلٌة التجارة 

  االزهر
تفهنا 

  االشراف
1514-  

312) 363513  363513.15    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  تجارة األزهر بنات

  
جامعة  -كلٌة التجارة 

  االزهر
تفهنا 

  االشراف
1514-  

311) 363513  363513.16    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  تجارة األزهر بنات

  
جامعة  -كلٌة التجارة 

  االزهر
تفهنا 

  االشراف
1514-  

315) 363513  363513.12    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  تجارة األزهر بنات

  
جامعة  -كلٌة التجارة 

  االزهر
تفهنا 

  االشراف
1514-  

311) 363513  363513.11    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  تجارة األزهر بنات

  
جامعة  -كلٌة التجارة 

  االزهر
تفهنا 

  االشراف
1514-  

311) 363513  363513.15    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  تجارة األزهر بنات

  
جامعة  -كلٌة التجارة 

  االزهر
تفهنا 

  االشراف
1514-  

312) 363513  363513.2    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  تجارة األزهر بنات

  
جامعة  -كلٌة التجارة 

  االزهر
تفهنا 

  االشراف
1514-  

313) 363513  363513.21    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  تجارة األزهر بنات

  
جامعة  -كلٌة التجارة 

  االزهر
تفهنا 

  االشراف
1514-  

314) 363513  363513.21    
لكلٌة المجلة العلمٌة 

  تجارة األزهر بنات
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  االزهر

تفهنا 
  االشراف

1514-  

315) 363513  363513.22    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  تجارة األزهر بنات

  
جامعة  -كلٌة التجارة 

  االزهر
تفهنا 

  االشراف
1514-  

316) 363513  363513.23    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

  األزهر بناتتجارة 
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  االزهر

تفهنا 
  االشراف

1514-  

312) 363513  363513.24    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  تجارة األزهر بنات

  
جامعة  -كلٌة التجارة 

  االزهر
تفهنا 

  االشراف
1514-  

311) 363513  363513.26    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  تجارة األزهر بنات

  
جامعة  -كلٌة التجارة 

  االزهر
تفهنا 

  االشراف
1514-  

315) 363513  363513.22    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  تجارة األزهر بنات

  
جامعة  -كلٌة التجارة 

  االزهر
تفهنا 

  االشراف
1514-  

321) 363513  363513.21    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  تجارة األزهر بنات

  
جامعة  -كلٌة التجارة 

  االزهر
تفهنا 

  االشراف
1514-  

321) 363513  363513.25    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  تجارة األزهر بنات

  
جامعة  -كلٌة التجارة 

  االزهر
تفهنا 

  االشراف
1514-  

322) 363513  363513.3    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  تجارة األزهر بنات

  
جامعة  -كلٌة التجارة 

  االزهر
تفهنا 

  االشراف
1514-  

323) 363513  363513.31    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  تجارة األزهر بنات

  
جامعة  -كلٌة التجارة 

  االزهر
تفهنا 

  االشراف
1514-  

324) 363513  363513.33    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  تجارة األزهر بنات

  
جامعة  -كلٌة التجارة 

  االزهر
تفهنا 

  االشراف
1514-  



325) 363513  363513.35    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  تجارة األزهر بنات

  
جامعة  -كلٌة التجارة 

  االزهر
تفهنا 

  االشراف
1514-  

326) 363513  363513.36    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  تجارة األزهر بنات

  
جامعة  -كلٌة التجارة 

  االزهر
تفهنا 

  االشراف
1514-  

322) 363513  363513.32    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  تجارة األزهر بنات

  
جامعة  -كلٌة التجارة 

  االزهر
تفهنا 

  االشراف
1514-  

321) 363513  363513.31    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  تجارة األزهر بنات

  
جامعة  -كلٌة التجارة 

  االزهر
تفهنا 

  االشراف
1514-  

325) 363513  363513.4    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  تجارة األزهر بنات

  
جامعة  -كلٌة التجارة 

  االزهر
تفهنا 

  االشراف
1514-  

331) 363513  363513.5    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  تجارة األزهر بنات

  
جامعة  -كلٌة التجارة 

  االزهر
تفهنا 

  االشراف
1514-  

331) 363513  363513.6    
العلمٌة لكلٌة  المجلة

  تجارة األزهر بنات
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  االزهر

تفهنا 
  االشراف

1514-  

332) 363513  363513.2    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  تجارة األزهر بنات

  
جامعة  -كلٌة التجارة 

  االزهر
تفهنا 

  االشراف
1514-  

333) 363513  363513.1    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  تجارة األزهر بنات

  
جامعة  -كلٌة التجارة 

  االزهر
تفهنا 

  االشراف
1514-  

334) 363513  363513.5    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  تجارة األزهر بنات

  
جامعة  -كلٌة التجارة 

  االزهر
تفهنا 

  االشراف
1514-  

335) 364315  364315.12    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

336) 364315  364315.12    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

332) 364315  364315.15    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

331) 364315  364315.2    
العلمٌة التجارة المجلة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

335) 364315  364315.23    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

341) 364315  364315.25    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

341) 364315  364315.22    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

342) 364315  364315.31    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

343) 364315  364315.36    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  طنطامطبعة جامعة   

344) 364315  364315.31    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

345) 364315  364315.41    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

346) 364315  364315.44    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

342) 364315  364315.41    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

341) 364315  364315.51    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

345) 364315  364315.52    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

351) 364315  364315.54    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

351) 364315  364315.52    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

352) 364315  364315.51    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  



353) 364315  364315.6    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

354) 364315  364315.25    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  جامعة طنطامطبعة   

355) 364315  364315.26    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

356) 364315  364315.22    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

352) 364315  364315.21    
التجارة المجلة العلمٌة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

351) 364315  364315.25    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

355) 364315  364315.11    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

361) 364315  364315.11    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

361) 364315  364315.12    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

362) 364315  364315.13    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

363) 364315  364315.15    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

364) 364315  364315.12    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

365) 364315  364315.15    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

366) 364315  364315.51    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

362) 364315  364315.53    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

361) 364315  364315.54    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

365) 364315  364315.55    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

321) 364315  364315.5511    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

321) 364315  364315.5512    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

322) 364315  364315.5513    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

323) 364315  364315.5514    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

324) 364315  364315.5515    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

325) 364315  364315.5516    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

326) 364315  364315.5512    
العلمٌة التجارة  المجلة

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

322) 364315  364315.5511    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

321) 364315  364315.5515    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

325) 364315  364315.5511    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

311) 364315  364315.5511    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  



311) 364315  364315.5512    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  جامعة طنطامطبعة   

312) 364315  364315.5513    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

313) 364315  364315.5514    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

314) 364315  364315.5515    
العلمٌة التجارة المجلة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

315) 364315  364315.5516    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

316) 364315  364315.5512    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

312) 364315  364315.5511    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

311) 364315  364315.5515    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  مطبعة جامعة طنطا  

315) 364315  364315.5521    
المجلة العلمٌة التجارة 

  والتموٌل
  -1511  طنطا  جامعة طنطامطبعة   

351) 11211311  364544.32    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

351) 11211311  364544.21    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

 اإلسكندرٌة
:  

1553-  

352) 11211311  364544.154    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

353) 11211311  364544.3    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

354) 11211311  364544.42    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

355) 11211311  364544.53    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

356) 11211311  364544.62    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

352) 11211311  364544.135    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

351) 11211311  364544.51    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

355) 11211311  364544.161    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

411) 11211311  364544.65    
التجارة مجلة كلٌة 

  للبحوث العلمٌة =
  

جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

411) 11211311  364544.164    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

412) 11211311  364544.21    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

413) 11211311  364544.31    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

414) 11211311  364544.44    
مجلة كلٌة التجارة 

  = للبحوث العلمٌة
  

جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

415) 11211311  364544.55    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

416) 11211311  364544.21    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -التجارةكلٌة 

  األسكندرٌة،
اإلسكندرٌة 

:  
1553-  

412) 11211311  364544.52    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

411) 11211311  364544.121    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  



415) 11211311  364544.142    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

411) 11211311  364544.41    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

411) 11211311  364544.51    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

412) 11211311  364544.111    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

413) 11211311  364544.66    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

414) 11211311  364544.11    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

415) 11211311  364544.1    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

416) 11211311  364544.114    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

412) 11211311  364544.115    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

411) 11211311  364544.116    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

415) 11211311  364544.151    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

421) 11211311  364544.111    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

421) 11211311  364544.26    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

422) 11211311  364544.151    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

423) 11211311  364544.151    
التجارة مجلة كلٌة 

  للبحوث العلمٌة =
  

جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

424) 11211311  364544.152    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

425) 365164  365164.1    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

426) 365164  365164.11    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

422) 365164  365164.13    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -التجارةكلٌة 

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

421) 365164  365164.14    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

425) 365164  365164.16    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

431) 365164  365164.11    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

431) 365164  365164.21    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

432) 365164  365164.21    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

433) 365164  365164.23    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
  

جامعة -كلٌة التجارة
  اسٌوط

  -1511  اسٌوط



/  

434) 365164  365164.25    
لكلٌة المجلة العلمٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

435) 365164  365164.22    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

436) 365164  365164.25    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

432) 365164  365164.3    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

431) 365164  365164.31    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

435) 365164  365164.32    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

441) 365164  365164.33    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

441) 365164  365164.34    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

442) 365164  365164.35    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

443) 365164  365164.32    
لكلٌة المجلة العلمٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

444) 365164  365164.35    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

445) 365164  365164.41    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

446) 365164  365164.42    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

442) 365164  365164.44    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

441) 365164  365164.45    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

445) 365164  365164.42    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

451) 365164  365164.45    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

451) 365164  365164.5    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

452) 365164  365164.51    
لكلٌة المجلة العلمٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط



453) 365164  365164.53    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

454) 365164  365164.55    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

455) 365164  365164.52    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

456) 365164  365164.55    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

452) 365164  365164.61    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

451) 365164  365164.63    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

455) 365164  365164.65    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

461) 365164  365164.62    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

461) 365164  365164.61    
لكلٌة المجلة العلمٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

462) 365164  365164.65    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

463) 365164  365164.2    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

464) 365164  365164.21    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

465) 365164  365164.21    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

466) 365164  365164.22    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

462) 365164  365164.23    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

461) 365164  365164.24    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

465) 365164  365164.25    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

421) 365164  365164.26    
لكلٌة المجلة العلمٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

421) 365164  365164.22    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

422) 365164  365164.21    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط



423) 365164  365164.25    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

424) 365164  365164.11    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

425) 365164  365164.11    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

426) 365164  365164.12    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

422) 365164  365164.13    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

421) 365164  365164.5    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

التجارة جامعه اسٌوط 
/  

  
جامعة -كلٌة التجارة

  اسٌوط
  -1511  اسٌوط

425) 365111  365111.32    
التجارٌة مجلة البحوث 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

411) 365111  365111.33    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

411) 365111  365111.34    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

412) 365111  365111.35    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

413) 365111  365111.36    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

414) 365111  365111.32    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

415) 365111  365111.31    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

416) 365111  365111.35    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

412) 365111  365111.3532    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

411) 365111  365111.3531    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

415) 365111  365111.3535    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

451) 365111  365111.3541    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

451) 365111  365111.3541    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

452) 365111  365111.3555    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

453) 365111  365111.3556    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

454) 365111  365111.3552    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

455) 365111  365111.3551    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

456) 365111  365111.3555    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

452) 365111  365111.3561    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

  -1512  سوهاججامعة -كلٌة التجارة  مجلة البحوث التجارٌة     365111.3561  365111 (451



  سوهاج  المعاصرة

455) 365111  365111.3562    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

511) 365111  365111.3563    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

511) 365111  365111.3564    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

512) 365111  365111.3565    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

513) 365111  365111.3566    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

514) 365111  365111.3562    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

515) 365111  365111.3561    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

516) 365111  365111.3565    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

512) 365111  365111.3521    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

511) 365111  365111.3521    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

515) 365111  365111.3522    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

511) 365111  365111.3523    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

511) 365111  365111.41    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

512) 365111  365111.41    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

513) 365111  365111.42    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

514) 365111  365111.43    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

515) 365111  365111.44    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

516) 365111  365111.45    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

512) 365111  365111.46    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

511) 365111  365111.42    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

515) 365111  365111.41    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -التجارةكلٌة 
  سوهاج

  -1512  سوهاج

521) 365111  365111.45    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

521) 365111  365111.51    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

522) 365111  365111.51    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

523) 365111  365111.52    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

524) 365111  365111.53    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -التجارةكلٌة 
  سوهاج

  -1512  سوهاج

525) 365111  365111.54    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج



526) 365111  365111.55    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

522) 365111  365111.56    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

521) 365111  365111.52    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  سوهاج

  -1512  سوهاج

525) 365111  365111.51    
مجلة البحوث التجارٌة 

  المعاصرة
  

جامعة -التجارةكلٌة 
  سوهاج

  -1512  سوهاج

    االدارة    365414.1  365414 (531
اتحاد جمعٌات التنمٌة 

  االدارٌة
  -1565  الماهرة

    االدارة    365414.11  365414 (531
اتحاد جمعٌات التنمٌة 

  االدارٌة
  -1565  الماهرة

    االدارة    365414.11  365414 (532
التنمٌة اتحاد جمعٌات 

  االدارٌة
  -1565  الماهرة

    االدارة    365414.12  365414 (533
اتحاد جمعٌات التنمٌة 

  االدارٌة
  -1565  الماهرة

    االدارة    365414.13  365414 (534
اتحاد جمعٌات التنمٌة 

  االدارٌة
  -1565  الماهرة

    االدارة    365414.14  365414 (535
التنمٌة اتحاد جمعٌات 

  االدارٌة
  -1565  الماهرة

    االدارة    365414.15  365414 (536
اتحاد جمعٌات التنمٌة 

  االدارٌة
  -1565  الماهرة

    االدارة    365414.16  365414 (532
اتحاد جمعٌات التنمٌة 

  االدارٌة
  -1565  الماهرة

    االدارة    365414.12  365414 (531
التنمٌة اتحاد جمعٌات 

  االدارٌة
  -1565  الماهرة

    االدارة    365414.11  365414 (535
اتحاد جمعٌات التنمٌة 

  االدارٌة
  -1565  الماهرة

    االدارة    365414.15  365414 (541
اتحاد جمعٌات التنمٌة 

  االدارٌة
  -1565  الماهرة

    االدارة    365414.2  365414 (541
التنمٌة اتحاد جمعٌات 

  االدارٌة
  -1565  الماهرة

    االدارة    365414.21  365414 (542
اتحاد جمعٌات التنمٌة 

  االدارٌة
  -1565  الماهرة

    االدارة    365414.21  365414 (543
اتحاد جمعٌات التنمٌة 

  االدارٌة
  -1565  الماهرة

    االدارة    365414.3  365414 (544
التنمٌة اتحاد جمعٌات 

  االدارٌة
  -1565  الماهرة

    االدارة    365414.4  365414 (545
اتحاد جمعٌات التنمٌة 

  االدارٌة
  -1565  الماهرة

    االدارة    365414.5  365414 (546
اتحاد جمعٌات التنمٌة 

  االدارٌة
  -1565  الماهرة

    االدارة    365414.6  365414 (542
التنمٌة اتحاد جمعٌات 

  االدارٌة
  -1565  الماهرة

    االدارة    365414.2  365414 (541
اتحاد جمعٌات التنمٌة 

  االدارٌة
  -1565  الماهرة

    االدارة    365414.1  365414 (545
اتحاد جمعٌات التنمٌة 

  االدارٌة
  -1565  الماهرة

    االدارة    365414.5  365414 (551
التنمٌة اتحاد جمعٌات 

  االدارٌة
  -1565  الماهرة

551) 366326  366326.1    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

552) 366326  366326.11    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

553) 366326  366326.13    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة



554) 366326  366326.15    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

555) 366326  366326.12    
مجلة المحاسبة 

  والتامٌنواالدارة 
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

556) 366326  366326.15    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

552) 366326  366326.21    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

551) 366326  366326.23    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

555) 366326  366326.25    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

561) 366326  366326.22    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

561) 366326  366326.21    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

562) 366326  366326.3    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -التجارةكلٌة 
  الماهرة

  -1562  الماهرة

563) 366326  366326.31    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

564) 366326  366326.32    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

565) 366326  366326.33    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

566) 366326  366326.35    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

562) 366326  366326.32    
مجلة المحاسبة 

  والتامٌن واالدارة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

561) 366326  366326.35    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

565) 366326  366326.41    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

521) 366326  366326.43    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

521) 366326  366326.45    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

522) 366326  366326.42    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

523) 366326  366326.45    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

524) 366326  366326.5    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -التجارةكلٌة 
  الماهرة

  -1562  الماهرة

525) 366326  366326.51    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

526) 366326  366326.53    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

522) 366326  366326.55    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

521) 366326  366326.52    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

525) 366326  366326.55    
مجلة المحاسبة 

  والتامٌن واالدارة
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

511) 366326  366326.61    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

511) 366326  366326.62    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة



512) 366326  366326.63    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

513) 366326  366326.64    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

514) 366326  366326.65    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

515) 366326  366326.66    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

516) 366326  366326.62    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -التجارةكلٌة 
  الماهرة

  -1562  الماهرة

512) 366326  366326.61    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

511) 366326  366326.65    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

515) 366326  366326.2    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

551) 366326  366326.21    
مجلة المحاسبة 

  واالدارة والتامٌن
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

551) 366326  366326.5    
مجلة المحاسبة 

  والتامٌنواالدارة 
  

جامعة -كلٌة التجارة
  الماهرة

  -1562  الماهرة

    المجلة االلتصادٌة /    366511.61  366511 (552
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.61  366511 (553
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.62  366511 (554
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.63  366511 (555
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.64  366511 (556
 لطاع البحوث

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.65  366511 (552
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.66  366511 (551
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.62  366511 (555
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.61  366511 (611
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.65  366511 (611
لطاع البحوث 

  والنشر،والتطوٌر 
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.21  366511 (612
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.21  366511 (613
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    االلتصادٌة / المجلة    366511.22  366511 (614
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.23  366511 (615
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.24  366511 (616
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.25  366511 (612
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.26  366511 (611
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.22  366511 (615
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :



    المجلة االلتصادٌة /    366511.21  366511 (611
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.25  366511 (611
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.11  366511 (612
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.11  366511 (613
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.12  366511 (614
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.13  366511 (615
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.14  366511 (616
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.15  366511 (612
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.16  366511 (611
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.12  366511 (615
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.41  366511 (621
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.41  366511 (621
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    االلتصادٌة /المجلة     366511.43  366511 (622
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.45  366511 (623
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.46  366511 (624
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.41  366511 (625
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.32  366511 (626
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.34  366511 (622
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.36  366511 (621
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.31  366511 (625
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.51  366511 (631
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.52  366511 (631
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.53  366511 (632
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.54  366511 (633
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.55  366511 (634
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.56  366511 (635
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.52  366511 (636
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    366511.51  366511 (632
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :



    المجلة االلتصادٌة /    366511.55  366511 (631
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

635) 362421  362421.14    
تكنولوجٌا النمل 

  البحرى /
  

مركز البحوث 
واإلستثمارات لمطاع 

  النمل البحرى ،

األسكندرٌة 
:  

1515-
2111.  

641) 362421  362421.15    
تكنولوجٌا النمل 

  البحرى /
  

مركز البحوث 
واإلستثمارات لمطاع 

  النمل البحرى ،

األسكندرٌة 
:  

1515-
2111.  

641) 362421  362421.16    
تكنولوجٌا النمل 

  البحرى /
  

مركز البحوث 
واإلستثمارات لمطاع 

  النمل البحرى ،

األسكندرٌة 
:  

1515-
2111.  

642) 362421  362421.12    
تكنولوجٌا النمل 

  البحرى /
  

مركز البحوث 
واإلستثمارات لمطاع 

  النمل البحرى ،

األسكندرٌة 
:  

1515-
2111.  

643) 362421  362421.11    
تكنولوجٌا النمل 

  البحرى /
  

مركز البحوث 
واإلستثمارات لمطاع 

  النمل البحرى ،

األسكندرٌة 
:  

1515-
2111.  

644) 362421  362421.15    
تكنولوجٌا النمل 

  البحرى /
  

مركز البحوث 
واإلستثمارات لمطاع 

  النمل البحرى ،

األسكندرٌة 
:  

1515-
2111.  

645) 362421  362421.21    
تكنولوجٌا النمل 

  البحرى /
  

مركز البحوث 
واإلستثمارات لمطاع 

  النمل البحرى ،

األسكندرٌة 
:  

1515-
2111.  

646) 362421  362421.21    
تكنولوجٌا النمل 

  البحرى /
  

مركز البحوث 
واإلستثمارات لمطاع 

  النمل البحرى ،

األسكندرٌة 
:  

1515-
2111.  

642) 362421  362421.22    
تكنولوجٌا النمل 

  البحرى /
  

مركز البحوث 
واإلستثمارات لمطاع 

  النمل البحرى ،

األسكندرٌة 
:  

1515-
2111.  

641) 362421  362421.23    
تكنولوجٌا النمل 

  البحرى /
  

مركز البحوث 
واإلستثمارات لمطاع 

  النمل البحرى ،

األسكندرٌة 
:  

1515-
2111.  

645) 362421  362421.24    
تكنولوجٌا النمل 

  البحرى /
  

مركز البحوث 
واإلستثمارات لمطاع 

  النمل البحرى ،

األسكندرٌة 
:  

1515-
2111.  

651) 362421  362421.25    
تكنولوجٌا النمل 

  البحرى /
  

مركز البحوث 
واإلستثمارات لمطاع 

  النمل البحرى ،

األسكندرٌة 
:  

1515-
2111.  

651) 362421  362421.26    
تكنولوجٌا النمل 

  البحرى /
  

مركز البحوث 
واإلستثمارات لمطاع 

  النمل البحرى ،

األسكندرٌة 
:  

1515-
2111.  

652) 362421  362421.22    
تكنولوجٌا النمل 

  البحرى /
  

مركز البحوث 
واإلستثمارات لمطاع 

  النمل البحرى ،

األسكندرٌة 
:  

1515-
2111.  

653) 362421  362421.21    
تكنولوجٌا النمل 

  البحرى /
  

مركز البحوث 
واإلستثمارات لمطاع 

  النمل البحرى ،

األسكندرٌة 
:  

1515-
2111.  

654) 362421  362421.25    
تكنولوجٌا النمل 

  البحرى /
  

مركز البحوث 
واإلستثمارات لمطاع 

  النمل البحرى ،

األسكندرٌة 
:  

1515-
2111.  

655) 362421  362421.31    
تكنولوجٌا النمل 

  البحرى /
  

مركز البحوث 
واإلستثمارات لمطاع 

  النمل البحرى ،

األسكندرٌة 
:  

1515-
2111.  

656) 362421  362421.31    
تكنولوجٌا النمل 

  البحرى /
  

مركز البحوث 
واإلستثمارات لمطاع 

  النمل البحرى ،

األسكندرٌة 
:  

1515-
2111.  

652) 362421  362421.32    
تكنولوجٌا النمل 

  البحرى /
  

مركز البحوث 
واإلستثمارات لمطاع 

  النمل البحرى ،

األسكندرٌة 
:  

1515-
2111.  



651) 362421  362421.33    
تكنولوجٌا النمل 

  البحرى /
  

مركز البحوث 
واإلستثمارات لمطاع 

  النمل البحرى ،

األسكندرٌة 
:  

1515-
2111.  

655) 365356  365356.1    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

661) 365356  365356.11    
العربٌه للعلوم المجله 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

661) 365356  365356.11    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

662) 365356  365356.12    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  :الكوٌت   مجلس النشر العلمى،  

663) 365356  365356.13    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

664) 365356  365356.14    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

665) 365356  365356.15    
للعلوم المجله العربٌه 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

666) 365356  365356.16    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

662) 365356  365356.12    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

661) 365356  365356.11    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

665) 365356  365356.15    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

621) 365356  365356.2    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

621) 365356  365356.21    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

622) 365356  365356.22    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

623) 365356  365356.23    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

624) 365356  365356.24    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

625) 365356  365356.25    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

626) 365356  365356.26    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

622) 365356  365356.22    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

621) 365356  365356.21    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

625) 365356  365356.25    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

611) 365356  365356.3    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  النشر العلمى،مجلس   

611) 365356  365356.31    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

612) 365356  365356.31    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

613) 365356  365356.32    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

614) 365356  365356.33    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

615) 365356  365356.34    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  العلمى،مجلس النشر   



616) 365356  365356.35    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

612) 365356  365356.36    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

611) 365356  365356.32    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

615) 365356  365356.31    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

651) 365356  365356.35    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

651) 365356  365356.4    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

652) 365356  365356.41    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

653) 365356  365356.41    
العربٌه للعلوم المجله 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

654) 365356  365356.42    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

655) 365356  365356.43    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  :الكوٌت   مجلس النشر العلمى،  

656) 365356  365356.44    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

652) 365356  365356.45    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

651) 365356  365356.46    
للعلوم المجله العربٌه 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

655) 365356  365356.42    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

211) 365356  365356.41    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

211) 365356  365356.45    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

212) 365356  365356.5    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

213) 365356  365356.51    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

214) 365356  365356.6    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

215) 365356  365356.2    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

216) 365356  365356.1    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

212) 365356  365356.5    
المجله العربٌه للعلوم 

  االدارٌه /
  .2111  الكوٌت :  مجلس النشر العلمى،  

    المجلة االلتصادٌة /    365462.13  366511 (211
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    365462.11  366511 (215
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    365462.12  366511 (211
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    365462.16  366511 (211
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    365462.15  366511 (212
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    365462.14  366511 (213
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :



    المجلة االلتصادٌة /    365462.12  366511 (214
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    365462.11  366511 (215
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    االلتصادٌة /المجلة     365462.15  366511 (216
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    365462.2  366511 (212
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    365462.21  366511 (211
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    365462.21  366511 (215
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    365462.22  366511 (221
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    365462.23  366511 (221
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    365462.24  366511 (222
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    365462.25  366511 (223
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    365462.1  366511 (224
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    365462.26  366511 (225
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    365462.22  366511 (226
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    365462.21  366511 (222
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    365462.25  366511 (221
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    365462.3  366511 (225
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    365462.31  366511 (231
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    365462.4  366511 (231
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    365462.5  366511 (232
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    365462.6  366511 (233
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    /المجلة االلتصادٌة     365462.2  366511 (234
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    365462.11  366511 (235
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    365462.1  366511 (236
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

    المجلة االلتصادٌة /    365462.5  366511 (232
لطاع البحوث 

  والتطوٌر والنشر،
  .2112  الماهرة :

231) 11512421  365141.111    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

235) 11512421  365141.112    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  



241) 11512421  365141.114    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

241) 11512421  365141.116    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

242) 11512421  365141.111    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

غرف التجارة اتحاد 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

243) 11512421  365141.11    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

244) 11512421  365141.112    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

245) 11512421  365141.113    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

246) 11512421  365141.115    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

242) 11512421  365141.111    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

241) 11512421  365141.115    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

245) 11512421  365141.121    
جامعة  -التصادٌة افاق 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

251) 11512421  365141.122    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

251) 11512421  365141.124    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

252) 11512421  365141.126    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
دولة والصناعة فى 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

253) 11512421  365141.131    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

254) 11512421  365141.133    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  



255) 11512421  365141.136    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

256) 11512421  365141.15    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

252) 11512421  365141.162    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

العربٌة االمارات 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

251) 11512421  365141.12    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

255) 11512421  365141.121    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

261) 11512421  365141.112    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

261) 11512421  365141.2    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

262) 11512421  365141.21    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

263) 11512421  365141.22    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

264) 11512421  365141.23    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

التجارة اتحاد غرف 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

265) 11512421  365141.25    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

266) 11512421  365141.26    
جامعة  -التصادٌة  افاق

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

262) 11512421  365141.21    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

261) 11512421  365141.31    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

265) 11512421  365141.31    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
دولة والصناعة فى 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  



221) 11512421  365141.33    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

221) 11512421  365141.35    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

222) 11512421  365141.32    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

223) 11512421  365141.35    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

224) 11512421  365141.4    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

العربٌة االمارات 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

225) 11512421  365141.41    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

226) 11512421  365141.43    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

222) 11512421  365141.46    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

221) 11512421  365141.41    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

225) 11512421  365141.5    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

211) 11512421  365141.51    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

211) 11512421  365141.52    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

التجارة اتحاد غرف 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

212) 11512421  365141.54    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

213) 11512421  365141.56    
جامعة  -التصادٌة  افاق

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

214) 11512421  365141.51    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  



215) 11512421  365141.61    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

216) 11512421  365141.62    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
دولة والصناعة فى 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

212) 11512421  365141.65    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

211) 11512421  365141.62    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

215) 11512421  365141.65    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

251) 11512421  365141.2    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

251) 11512421  365141.21    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

العربٌة االمارات 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

252) 11512421  365141.23    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

253) 11512421  365141.25    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

254) 11512421  365141.22    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

255) 11512421  365141.25    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

256) 11512421  365141.11    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

252) 11512421  365141.14    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

251) 11512421  365141.16    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

التجارة اتحاد غرف 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

255) 11512421  365141.11    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  



111) 11512421  365141.5    
جامعة  -التصادٌة افاق 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

111) 11512421  365141.51    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

112) 11512421  365141.52    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

113) 11512421  365141.53    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
دولة والصناعة فى 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

114) 11512421  365141.55    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

115) 11512421  365141.52    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

116) 11512421  365141.51    
جامعة  -افاق التصادٌة 

  االمارات /
  

اتحاد غرف التجارة 
والصناعة فى دولة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  االمارات :
1511 - 

.  

112) 365161  365161.1    
المجله العربٌه 

  للمحاسبه /
  

اللجنه الدائمه اللسام 
المحاسبه بجامعات 
  دول مجلس التعاون،

  .1552  الرٌاض :

111) 365161  365161.11    
المجله العربٌه 

  للمحاسبه /
  

اللجنه الدائمه اللسام 
المحاسبه بجامعات 
  دول مجلس التعاون،

  .1552  الرٌاض :

115) 365161  365161.11    
المجله العربٌه 

  للمحاسبه /
  

اللجنه الدائمه اللسام 
المحاسبه بجامعات 
  دول مجلس التعاون،

  .1552  الرٌاض :

111) 365161  365161.12    
المجله العربٌه 

  للمحاسبه /
  

اللجنه الدائمه اللسام 
المحاسبه بجامعات 
  دول مجلس التعاون،

  .1552  الرٌاض :

111) 365161  365161.13    
المجله العربٌه 

  للمحاسبه /
  

اللجنه الدائمه اللسام 
المحاسبه بجامعات 
  دول مجلس التعاون،

  .1552  الرٌاض :

112) 365161  365161.14    
المجله العربٌه 

  للمحاسبه /
  

اللجنه الدائمه اللسام 
المحاسبه بجامعات 
  دول مجلس التعاون،

  .1552  الرٌاض :

113) 365161  365161.15    
المجله العربٌه 

  للمحاسبه /
  

اللجنه الدائمه اللسام 
المحاسبه بجامعات 
  دول مجلس التعاون،

  .1552  الرٌاض :

114) 365161  365161.16    
المجله العربٌه 

  للمحاسبه /
  

اللجنه الدائمه اللسام 
المحاسبه بجامعات 

  التعاون،دول مجلس 
  .1552  الرٌاض :

115) 365161  365161.12    
المجله العربٌه 

  للمحاسبه /
  

اللجنه الدائمه اللسام 
المحاسبه بجامعات 
  دول مجلس التعاون،

  .1552  الرٌاض :

116) 365161  365161.11    
المجله العربٌه 

  للمحاسبه /
  

اللجنه الدائمه اللسام 
المحاسبه بجامعات 

  مجلس التعاون، دول
  .1552  الرٌاض :

112) 365161  365161.15    
المجله العربٌه 

  للمحاسبه /
  

اللجنه الدائمه اللسام 
المحاسبه بجامعات 

  .1552  الرٌاض :



  دول مجلس التعاون،

111) 365161  365161.2    
المجله العربٌه 

  للمحاسبه /
  

اللجنه الدائمه اللسام 
بجامعات المحاسبه 

  دول مجلس التعاون،
  .1552  الرٌاض :

115) 365161  365161.21    
المجله العربٌه 

  للمحاسبه /
  

اللجنه الدائمه اللسام 
المحاسبه بجامعات 
  دول مجلس التعاون،

  .1552  الرٌاض :

121) 365161  365161.21    
المجله العربٌه 

  للمحاسبه /
  

اللجنه الدائمه اللسام 
المحاسبه بجامعات 
  دول مجلس التعاون،

  .1552  الرٌاض :

121) 365161  365161.22    
المجله العربٌه 

  للمحاسبه /
  

اللجنه الدائمه اللسام 
المحاسبه بجامعات 
  دول مجلس التعاون،

  .1552  الرٌاض :

122) 365161  365161.23    
المجله العربٌه 

  للمحاسبه /
  

اللسام اللجنه الدائمه 
المحاسبه بجامعات 
  دول مجلس التعاون،

  .1552  الرٌاض :

123) 365161  365161.24    
المجله العربٌه 

  للمحاسبه /
  

اللجنه الدائمه اللسام 
المحاسبه بجامعات 
  دول مجلس التعاون،

  .1552  الرٌاض :

124) 365161  365161.25    
المجله العربٌه 

  للمحاسبه /
  

الدائمه اللسام اللجنه 
المحاسبه بجامعات 
  دول مجلس التعاون،

  .1552  الرٌاض :

125) 365161  365161.3    
المجله العربٌه 

  للمحاسبه /
  

اللجنه الدائمه اللسام 
المحاسبه بجامعات 
  دول مجلس التعاون،

  .1552  الرٌاض :

126) 365161  365161.4    
المجله العربٌه 

  للمحاسبه /
  

اللجنه الدائمه اللسام 
المحاسبه بجامعات 
  دول مجلس التعاون،

  .1552  الرٌاض :

122) 365161  365161.5    
المجله العربٌه 

  للمحاسبه /
  

اللجنه الدائمه اللسام 
المحاسبه بجامعات 
  دول مجلس التعاون،

  .1552  الرٌاض :

121) 365161  365161.6    
المجله العربٌه 

  /للمحاسبه 
  

اللجنه الدائمه اللسام 
المحاسبه بجامعات 
  دول مجلس التعاون،

  .1552  الرٌاض :

125) 365161  365161.2    
المجله العربٌه 

  للمحاسبه /
  

اللجنه الدائمه اللسام 
المحاسبه بجامعات 
  دول مجلس التعاون،

  .1552  الرٌاض :

131) 365161  365161.1    
المجله العربٌه 

  للمحاسبه /
  

اللجنه الدائمه اللسام 
المحاسبه بجامعات 
  دول مجلس التعاون،

  .1552  الرٌاض :

131) 365161  365161.5    
المجله العربٌه 

  للمحاسبه /
  

اللجنه الدائمه اللسام 
المحاسبه بجامعات 
  دول مجلس التعاون،

  .1552  الرٌاض :

132) 365164  365164.13    
الملن  مجلة جامعة

  سعود :
  الرٌاض :  جامعة الملن سعود،  

1515 -
.  

133) 365164  365164.14    
مجلة جامعة الملن 

  سعود :
  الرٌاض :  جامعة الملن سعود،  

1515 -
.  

134) 365164  365164.16    
مجلة جامعة الملن 

  سعود :
  الرٌاض :  جامعة الملن سعود،  

1515 -
.  

135) 365164  365164.12    
مجلة جامعة الملن 

  سعود :
  الرٌاض :  جامعة الملن سعود،  

1515 -
.  

136) 365164  365164.15    
مجلة جامعة الملن 

  سعود :
  الرٌاض :  جامعة الملن سعود،  

1515 -
.  

132) 365164  365164.21    
مجلة جامعة الملن 

  سعود :
  الرٌاض :  جامعة الملن سعود،  

1515 -
.  

131) 365164  365164.22    
مجلة جامعة الملن 

  سعود :
  الرٌاض :  جامعة الملن سعود،  

1515 -
.  



135) 365164  365164.23    
مجلة جامعة الملن 

  سعود :
  الرٌاض :  جامعة الملن سعود،  

1515 -
.  

141) 365164  365164.25    
مجلة جامعة الملن 

  سعود :
  الرٌاض :  الملن سعود،جامعة   

1515 -
.  

141) 365164  365164.22    
مجلة جامعة الملن 

  سعود :
  الرٌاض :  جامعة الملن سعود،  

1515 -
.  

142) 365164  365164.31    
مجلة جامعة الملن 

  سعود :
  الرٌاض :  جامعة الملن سعود،  

1515 -
.  

143) 365164  365164.32    
الملن مجلة جامعة 

  سعود :
  الرٌاض :  جامعة الملن سعود،  

1515 -
.  

144) 365164  365164.34    
مجلة جامعة الملن 

  سعود :
  الرٌاض :  جامعة الملن سعود،  

1515 -
.  

145) 365164  365164.32    
مجلة جامعة الملن 

  سعود :
  الرٌاض :  جامعة الملن سعود،  

1515 -
.  

146) 365165  365165.11    
المجله المصرٌه للتنمٌه 

  والتخطٌط /
  

معهد التخطٌط 
  المومى،

  .1554  الماهره :

142) 365165  365165.2    
المجله المصرٌه للتنمٌه 

  والتخطٌط /
  

معهد التخطٌط 
  المومى،

  .1554  الماهره :

141) 365165  365165.3    
المجله المصرٌه للتنمٌه 

  والتخطٌط /
  

معهد التخطٌط 
  المومى،

  .1554  الماهره :

145) 365165  365165.4    
المجله المصرٌه للتنمٌه 

  والتخطٌط /
  

معهد التخطٌط 
  المومى،

  .1554  الماهره :

151) 365165  365165.5    
المجله المصرٌه للتنمٌه 

  والتخطٌط /
  

معهد التخطٌط 
  المومى،

  .1554  الماهره :

151) 365165  365165.6    
المجله المصرٌه للتنمٌه 

  والتخطٌط /
  

معهد التخطٌط 
  المومى،

  .1554  الماهره :

152) 365165  365165.2    
المجله المصرٌه للتنمٌه 

  والتخطٌط /
  

معهد التخطٌط 
  المومى،

  .1554  الماهره :

153) 365165  365165.1    
المجله المصرٌه للتنمٌه 

  والتخطٌط /
  

معهد التخطٌط 
  المومى،

  .1554  الماهره :

154) 365165  365165.5    
المجله المصرٌه للتنمٌه 

  والتخطٌط /
  

معهد التخطٌط 
  المومى،

  .1554  الماهره :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.1  365166 (155
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.11  365166 (156
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.12  365166 (152
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.13  365166 (151
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.142  365166 (155
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.143  365166 (161
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.144  365166 (161
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.145  365166 (162
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.146  365166 (163
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    /النشرة االلتصادٌة     365166.142  365166 (164
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.141  365166 (165
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.145  365166 (166
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :



    النشرة االلتصادٌة /    365166.15  365166 (162
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.151  365166 (161
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.151  365166 (165
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.16  365166 (121
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.15  365166 (121
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.24  365166 (122
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.3  365166 (123
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.31  365166 (124
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.31  365166 (125
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.34  365166 (126
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.36  365166 (122
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.32  365166 (121
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.31  365166 (125
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.35  365166 (111
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    االلتصادٌة /النشرة     365166.42  365166 (111
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.44  365166 (112
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.45  365166 (113
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.42  365166 (114
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.41  365166 (115
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.51  365166 (116
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.52  365166 (112
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.55  365166 (111
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.52  365166 (115
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.61  365166 (151
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.61  365166 (151
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.63  365166 (152
االهلى البنن 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.65  365166 (153
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.65  365166 (154
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :



    االلتصادٌة /النشرة     365166.2  365166 (155
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.25  365166 (156
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.22  365166 (152
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.21  365166 (151
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.11  365166 (155
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.13  365166 (511
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.15  365166 (511
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.15  365166 (512
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.5  365166 (513
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.51  365166 (514
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.54  365166 (515
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    365166.55  365166 (516
االهلى البنن 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

512) 11352263  365165.1    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

511) 11352263  365165.11    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

515) 11352263  365165.11    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

511) 11352263  365165.13    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

511) 11352263  365165.14    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

512) 11352263  365165.16    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

513) 11352263  365165.11    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

514) 11352263  365165.2    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

515) 11352263  365165.21    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

516) 11352263  365165.22    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

512) 11352263  365165.24    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

511) 11352263  365165.26    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

515) 11352263  365165.22    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  النشر العلمى،مجلس 

    الكوٌت :

521) 11352263  365165.25    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

521) 11352263  365165.31    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    :الكوٌت 

522) 11352263  365165.33    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :



523) 11352263  365165.35    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

524) 11352263  365165.32    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

525) 11352263  365165.35    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

526) 11352263  365165.4    
دراسات الخلٌج مجلة 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

522) 11352263  365165.41    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

521) 11352263  365165.43    
مجلة دراسات الخلٌج 

  العربٌة : والجزٌرة
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

525) 11352263  365165.44    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

531) 11352263  365165.46    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

الكوٌت . جامعة 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

531) 11352263  365165.41    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

532) 11352263  365165.5    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  العلمى،مجلس النشر 

    الكوٌت :

533) 11352263  365165.51    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

534) 11352263  365165.52    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

535) 11352263  365165.54    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

536) 11352263  365165.56    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

532) 11352263  365165.51    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

531) 11352263  365165.61    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

535) 11352263  365165.62    
دراسات الخلٌج مجلة 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

541) 11352263  365165.63    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

541) 11352263  365165.64    
مجلة دراسات الخلٌج 

  العربٌة : والجزٌرة
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

542) 11352263  365165.65    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

543) 11352263  365165.66    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

الكوٌت . جامعة 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

544) 11352263  365165.62    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

545) 11352263  365165.61    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  العلمى،مجلس النشر 

    الكوٌت :

546) 11352263  365165.2    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

542) 11352263  365165.1    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

541) 365121  365121.1    
مجله جامعه الملن عبد 

العزٌز االلتصاد 
  االسالمى /

  
جامعه الملن عبد 

  العزٌز،
  .1515  الرٌاض :

545) 365121  365121.2    
مجله جامعه الملن عبد 

العزٌز االلتصاد 
  االسالمى /

  
جامعه الملن عبد 

  العزٌز،
  .1515  الرٌاض :



551) 365121  365121.3    
مجله جامعه الملن عبد 

العزٌز االلتصاد 
  االسالمى /

  
جامعه الملن عبد 

  العزٌز،
  .1515  الرٌاض :

551) 365121  365121.4    
مجله جامعه الملن عبد 

العزٌز االلتصاد 
  االسالمى /

  
جامعه الملن عبد 

  العزٌز،
  .1515  الرٌاض :

552) 365121  365121.5    
جامعه الملن عبد مجله 

العزٌز االلتصاد 
  االسالمى /

  
جامعه الملن عبد 

  العزٌز،
  .1515  الرٌاض :

553) 365121  365121.6    
مجله جامعه الملن عبد 

العزٌز االلتصاد 
  االسالمى /

  
جامعه الملن عبد 

  العزٌز،
  .1515  الرٌاض :

554) 365121  365121.2    
مجله جامعه الملن عبد 

العزٌز االلتصاد 
  االسالمى /

  
جامعه الملن عبد 

  العزٌز،
  .1515  الرٌاض :

555) 365121  365121.1    
مجله جامعه الملن عبد 

العزٌز االلتصاد 
  االسالمى /

  
جامعه الملن عبد 

  العزٌز،
  .1515  الرٌاض :

556) 321162  321162.1    
جرٌدة براءات 

  االختراع/
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .1555  الماهرة :

552) 321162  321162.11    
جرٌدة براءات 

  االختراع/
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .1555  الماهرة :

551) 321162  321162.13    
جرٌدة براءات 

  االختراع/
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .1555  الماهرة :

555) 321162  321162.15    
 جرٌدة براءات

  االختراع/
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .1555  الماهرة :

561) 321162  321162.12    
جرٌدة براءات 

  االختراع/
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .1555  الماهرة :

561) 321162  321162.15    
جرٌدة براءات 

  االختراع/
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .1555  الماهرة :

562) 321162  321162.21    
جرٌدة براءات 

  االختراع/
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .1555  الماهرة :

563) 321162  321162.23    
جرٌدة براءات 

  االختراع/
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .1555  الماهرة :

564) 321162  321162.25    
جرٌدة براءات 

  االختراع/
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .1555  الماهرة :

565) 321162  321162.22    
جرٌدة براءات 

  االختراع/
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .1555  الماهرة :

566) 321162  321162.25    
جرٌدة براءات 

  االختراع/
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .1555  الماهرة :

562) 321162  321162.3    
جرٌدة براءات 

  االختراع/
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .1555  الماهرة :

561) 321162  321162.31    
جرٌدة براءات 

  االختراع/
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .1555  الماهرة :

565) 321162  321162.33    
جرٌدة براءات 

  االختراع/
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .1555  الماهرة :

521) 321162  321162.35    
جرٌدة براءات 

  االختراع/
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .1555  الماهرة :

521) 321162  321162.32    
جرٌدة براءات 

  االختراع/
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .1555  الماهرة :

522) 321162  321162.35    
جرٌدة براءات 

  االختراع/
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .1555  الماهرة :

523) 321162  321162.41    
جرٌدة براءات 

  االختراع/
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .1555  الماهرة :

524) 321162  321162.42    
جرٌدة براءات 

  االختراع/
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .1555  الماهرة :

  .1555  الماهرة :مكتب براءات   جرٌدة براءات     321162.44  321162 (525



  االختراع،  االختراع/

526) 321162  321162.46    
جرٌدة براءات 

  االختراع/
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .1555  الماهرة :

522) 321162  321162.42    
جرٌدة براءات 

  االختراع/
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .1555  الماهرة :

521) 321162  321162.45    
 جرٌدة براءات

  االختراع/
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .1555  الماهرة :

525) 321162  321162.5    
جرٌدة براءات 

  االختراع/
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .1555  الماهرة :

511) 321162  321162.51    
جرٌدة براءات 

  االختراع/
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .1555  الماهرة :

511) 321162  321162.53    
جرٌدة براءات 

  االختراع/
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .1555  الماهرة :

512) 321162  321162.54    
جرٌدة براءات 

  االختراع/
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .1555  الماهرة :

513) 321162  321162.56    
جرٌدة براءات 

  االختراع/
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .1555  الماهرة :

514) 321162  321162.51    
جرٌدة براءات 

  االختراع/
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .1555  الماهرة :

515) 321162  321162.61    
جرٌدة براءات 

  االختراع/
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .1555  الماهرة :

516) 321162  321162.61    
جرٌدة براءات 

  االختراع/
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .1555  الماهرة :

512) 321162  321162.2    
جرٌدة براءات 

  االختراع/
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .1555  الماهرة :

511) 321162  321162.5    
جرٌدة براءات 

  االختراع/
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .1555  الماهرة :

515) 321122  321122.1    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

551) 321122  321122.111    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

551) 321122  321122.113    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

552) 321122  321122.114    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

553) 321122  321122.116    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

 جمهورٌة مصر
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

554) 321122  321122.111    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

555) 321122  321122.11    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  والصناعةالتجارة 
  -1555  الماهرة

556) 321122  321122.111    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

552) 321122  321122.112    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

551) 321122  321122.113    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة



555) 321122  321122.115    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1111) 321122  321122.112    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1111) 321122  321122.115    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1112) 321122  321122.121    
االلتصادٌة  النشرة

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1113) 321122  321122.123    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1114) 321122  321122.125    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1115) 321122  321122.122    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1116) 321122  321122.125    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1112) 321122  321122.13    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1111) 321122  321122.15    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  والصناعةالتجارة 
  -1555  الماهرة

1115) 321122  321122.12    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1111) 321122  321122.121    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1111) 321122  321122.121    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1112) 321122  321122.122    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1113) 321122  321122.123    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1114) 321122  321122.124    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1115) 321122  321122.125    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1116) 321122  321122.15    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1112) 321122  321122.21    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1111) 321122  321122.23    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة



1115) 321122  321122.25    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

 جمهورٌة مصر
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1121) 321122  321122.22    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1121) 321122  321122.25    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة
  والصناعة التجارة

  -1555  الماهرة

1122) 321122  321122.3    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1123) 321122  321122.31    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1124) 321122  321122.33    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1125) 321122  321122.35    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1126) 321122  321122.32    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1122) 321122  321122.35    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1121) 321122  321122.41    
االلتصادٌة النشرة 
  الشهرٌة

  
جمهورٌة مصر 

وزراة -العربٌة
  التجارة والصناعة

  -1555  الماهرة

1125) 321122  321122.43    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1131) 321122  321122.45    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1131) 321122  321122.42    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1132) 321122  321122.45    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1133) 321122  321122.5    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1134) 321122  321122.51    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  والصناعةالتجارة 
  -1555  الماهرة

1135) 321122  321122.53    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1136) 321122  321122.55    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1132) 321122  321122.52    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1131) 321122  321122.55    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة



1135) 321122  321122.61    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1141) 321122  321122.63    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1141) 321122  321122.65    
االلتصادٌة النشرة 
  الشهرٌة

  
جمهورٌة مصر 

وزراة -العربٌة
  التجارة والصناعة

  -1555  الماهرة

1142) 321122  321122.62    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1143) 321122  321122.65    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1144) 321122  321122.2    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1145) 321122  321122.21    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1146) 321122  321122.23    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1142) 321122  321122.25    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  والصناعةالتجارة 
  -1555  الماهرة

1141) 321122  321122.22    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1145) 321122  321122.25    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1151) 321122  321122.11    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1151) 321122  321122.13    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1152) 321122  321122.15    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1153) 321122  321122.12    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1154) 321122  321122.15    
االلتصادٌة النشرة 
  الشهرٌة

  
جمهورٌة مصر 

وزراة -العربٌة
  التجارة والصناعة

  -1555  الماهرة

1155) 321122  321122.5    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1156) 321122  321122.51    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1152) 321122  321122.53    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1151) 321122  321122.55    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة



1155) 321122  321122.52    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  التجارة والصناعة
  -1555  الماهرة

1161) 321122  321122.55    
النشرة االلتصادٌة 

  الشهرٌة
  

جمهورٌة مصر 
وزراة -العربٌة

  والصناعةالتجارة 
  -1555  الماهرة

1161) 321152  321152.1    
تمرٌر التجارة 

  الخارجٌة المجمع /
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة

  التجارة الخارجٌة،
  .2111  الماهرة :

1162) 321152  321152.11    
تمرٌر التجارة 

  الخارجٌة المجمع /
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة

  الخارجٌة،التجارة 
  .2111  الماهرة :

1163) 321152  321152.13    
تمرٌر التجارة 

  الخارجٌة المجمع /
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة

  التجارة الخارجٌة،
  .2111  الماهرة :

1164) 321152  321152.15    
تمرٌر التجارة 

  الخارجٌة المجمع /
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة

  الخارجٌة،التجارة 
  .2111  الماهرة :

1165) 321152  321152.12    
تمرٌر التجارة 

  الخارجٌة المجمع /
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة

  التجارة الخارجٌة،
  .2111  الماهرة :

1166) 321152  321152.15    
تمرٌر التجارة 

  الخارجٌة المجمع /
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة

  الخارجٌة،التجارة 
  .2111  الماهرة :

1162) 321152  321152.21    
تمرٌر التجارة 

  الخارجٌة المجمع /
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة

  التجارة الخارجٌة،
  .2111  الماهرة :

1161) 321152  321152.23    
تمرٌر التجارة 

  الخارجٌة المجمع /
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة

  الخارجٌة،التجارة 
  .2111  الماهرة :

1165) 321152  321152.25    
تمرٌر التجارة 

  الخارجٌة المجمع /
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة

  التجارة الخارجٌة،
  .2111  الماهرة :

1121) 321152  321152.22    
تمرٌر التجارة 

  الخارجٌة المجمع /
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة

  الخارجٌة،التجارة 
  .2111  الماهرة :

1121) 321152  321152.25    
تمرٌر التجارة 

  الخارجٌة المجمع /
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة

  التجارة الخارجٌة،
  .2111  الماهرة :

1122) 321152  321152.3    
تمرٌر التجارة 

  الخارجٌة المجمع /
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة

  الخارجٌة،التجارة 
  .2111  الماهرة :

1123) 321152  321152.31    
تمرٌر التجارة 

  الخارجٌة المجمع /
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة

  التجارة الخارجٌة،
  .2111  الماهرة :

1124) 321152  321152.32    
تمرٌر التجارة 

  الخارجٌة المجمع /
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة

  الخارجٌة،التجارة 
  .2111  الماهرة :

1125) 321152  321152.34    
تمرٌر التجارة 

  الخارجٌة المجمع /
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة

  التجارة الخارجٌة،
  .2111  الماهرة :

1126) 321152  321152.36    
تمرٌر التجارة 

  الخارجٌة المجمع /
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة

  الخارجٌة،التجارة 
  .2111  الماهرة :

1122) 321152  321152.31    
تمرٌر التجارة 

  الخارجٌة المجمع /
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة

  التجارة الخارجٌة،
  .2111  الماهرة :

1121) 321152  321152.41    
تمرٌر التجارة 

  الخارجٌة المجمع /
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة

  الخارجٌة،التجارة 
  .2111  الماهرة :



1125) 321152  321152.42    
تمرٌر التجارة 

  الخارجٌة المجمع /
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة

  التجارة الخارجٌة،
  .2111  الماهرة :

1111) 321152  321152.44    
تمرٌر التجارة 

  الخارجٌة المجمع /
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة

  الخارجٌة،التجارة 
  .2111  الماهرة :

1111) 321152  321152.46    
تمرٌر التجارة 

  الخارجٌة المجمع /
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة

  التجارة الخارجٌة،
  .2111  الماهرة :

1112) 321152  321152.41    
تمرٌر التجارة 

  الخارجٌة المجمع /
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة

  الخارجٌة،التجارة 
  .2111  الماهرة :

1113) 321152  321152.5    
تمرٌر التجارة 

  الخارجٌة المجمع /
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة

  التجارة الخارجٌة،
  .2111  الماهرة :

1114) 321152  321152.51    
تمرٌر التجارة 

  الخارجٌة المجمع /
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة

  الخارجٌة،التجارة 
  .2111  الماهرة :

1115) 321152  321152.52    
تمرٌر التجارة 

  الخارجٌة المجمع /
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة

  التجارة الخارجٌة،
  .2111  الماهرة :

1116) 321152  321152.54    
تمرٌر التجارة 

  الخارجٌة المجمع /
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة

  الخارجٌة،التجارة 
  .2111  الماهرة :

1112) 321152  321152.56    
تمرٌر التجارة 

  الخارجٌة المجمع /
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة

  التجارة الخارجٌة،
  .2111  الماهرة :

1111) 321152  321152.51    
تمرٌر التجارة 

  الخارجٌة المجمع /
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة

  الخارجٌة،التجارة 
  .2111  الماهرة :

1115) 321152  321152.61    
تمرٌر التجارة 

  الخارجٌة المجمع /
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة

  التجارة الخارجٌة،
  .2111  الماهرة :

1151) 321152  321152.62    
تمرٌر التجارة 

  الخارجٌة المجمع /
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة

  الخارجٌة،التجارة 
  .2111  الماهرة :

1151) 321152  321152.64    
تمرٌر التجارة 

  الخارجٌة المجمع /
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة

  التجارة الخارجٌة،
  .2111  الماهرة :

1152) 321152  321152.66    
تمرٌر التجارة 

  الخارجٌة المجمع /
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة

  الخارجٌة،التجارة 
  .2111  الماهرة :

1153) 321152  321152.62    
تمرٌر التجارة 

  الخارجٌة المجمع /
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة

  التجارة الخارجٌة،
  .2111  الماهرة :

1154) 321152  321152.2    
تمرٌر التجارة 

  الخارجٌة المجمع /
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة

  الخارجٌة،التجارة 
  .2111  الماهرة :

1155) 321152  321152.5    
تمرٌر التجارة 

  الخارجٌة المجمع /
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة

  التجارة الخارجٌة،
  .2111  الماهرة :

1156) 321262  321262.111    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1152) 321262  321262.112    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1151) 321262  321262.114    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :



1155) 321262  321262.112    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1111) 321262  321262.115    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1111) 321262  321262.111    
االوصاف نشرة 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1112) 321262  321262.113    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1113) 321262  321262.115    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1114) 321262  321262.123    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1115) 321262  321262.122    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1116) 321262  321262.125    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1112) 321262  321262.131    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1111) 321262  321262.131    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1115) 321262  321262.133    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1111) 321262  321262.131    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1111) 321262  321262.141    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1112) 321262  321262.141    
نشرة االوصاف 

 المختصرة للبراءات
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1113) 321262  321262.142    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1114) 321262  321262.143    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1115) 321262  321262.144    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1116) 321262  321262.145    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1112) 321262  321262.32    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1111) 321262  321262.34    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :



1115) 321262  321262.36    
االوصاف نشرة 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1121) 321262  321262.45    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1121) 321262  321262.41    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1122) 321262  321262.51    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1123) 321262  321262.53    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1124) 321262  321262.55    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1125) 321262  321262.51    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1126) 321262  321262.61    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1122) 321262  321262.62    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1121) 321262  321262.64    
االوصاف نشرة 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1125) 321262  321262.66    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1131) 321262  321262.61    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1131) 321262  321262.21    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1132) 321262  321262.22    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1133) 321262  321262.26    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1134) 321262  321262.21    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1135) 321262  321262.11    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1136) 321262  321262.12    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1132) 321262  321262.14    
االوصاف نشرة 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1131) 321262  321262.16    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :



1135) 321262  321262.11    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1141) 321262  321262.51    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1141) 321262  321262.52    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1142) 321262  321262.54    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1143) 321262  321262.56    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1144) 321262  321262.51    
نشرة االوصاف 

المختصرة للبراءات 
  الصادرة/

  
مكتب براءات 

  االختراع،
  .2112  الماهرة :

1145) 321252  321252.1    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1146) 321252  321252.11    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1142) 321252  321252.111    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1141) 321252  321252.111    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1145) 321252  321252.112    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1151) 321252  321252.113    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1151) 321252  321252.114    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1152) 321252  321252.115    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1153) 321252  321252.116    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1154) 321252  321252.112    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1155) 321252  321252.111    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1156) 321252  321252.115    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1152) 321252  321252.111    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1151) 321252  321252.111    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1155) 321252  321252.112    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1161) 321252  321252.113    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1161) 321252  321252.114    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

المركزى البنن 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1162) 321252  321252.115    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1163) 321252  321252.116    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :
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  المصرى،  الشهرٌة /

1165) 321252  321252.111    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1166) 321252  321252.115    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

المركزى البنن 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1162) 321252  321252.12    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1161) 321252  321252.121    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1165) 321252  321252.121    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1121) 321252  321252.122    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1121) 321252  321252.123    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

المركزى البنن 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1122) 321252  321252.124    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1123) 321252  321252.125    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1124) 321252  321252.126    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1125) 321252  321252.122    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1126) 321252  321252.121    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

المركزى البنن 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1122) 321252  321252.125    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1121) 321252  321252.131    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1125) 321252  321252.131    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1111) 321252  321252.132    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1111) 321252  321252.133    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

المركزى البنن 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1112) 321252  321252.134    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1113) 321252  321252.135    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1114) 321252  321252.136    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1115) 321252  321252.132    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1116) 321252  321252.131    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

المركزى البنن 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1112) 321252  321252.135    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1111) 321252  321252.14    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1115) 321252  321252.141    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1151) 321252  321252.141    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1151) 321252  321252.142    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

المركزى البنن 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :



1152) 321252  321252.143    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1153) 321252  321252.144    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1154) 321252  321252.145    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1155) 321252  321252.146    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1156) 321252  321252.142    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

المركزى البنن 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1152) 321252  321252.141    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1151) 321252  321252.145    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1155) 321252  321252.15    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1211) 321252  321252.151    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1211) 321252  321252.151    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

 البنن المركزى
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1212) 321252  321252.152    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1213) 321252  321252.153    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1214) 321252  321252.154    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1215) 321252  321252.155    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1216) 321252  321252.16    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1212) 321252  321252.12    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1211) 321252  321252.11    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1215) 321252  321252.15    
اإلحصائٌة النشرة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1211) 321252  321252.2    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1211) 321252  321252.21    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1212) 321252  321252.21    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1213) 321252  321252.23    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1214) 321252  321252.24    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1215) 321252  321252.25    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1216) 321252  321252.26    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1212) 321252  321252.22    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1211) 321252  321252.21    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1215) 321252  321252.25    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :



1221) 321252  321252.3    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1221) 321252  321252.31    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1222) 321252  321252.31    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1223) 321252  321252.32    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1224) 321252  321252.33    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1225) 321252  321252.34    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1226) 321252  321252.36    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1222) 321252  321252.31    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1221) 321252  321252.35    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1225) 321252  321252.4    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1231) 321252  321252.41    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1231) 321252  321252.41    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1232) 321252  321252.42    
اإلحصائٌة النشرة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1233) 321252  321252.43    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1234) 321252  321252.44    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1235) 321252  321252.45    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1236) 321252  321252.46    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1232) 321252  321252.42    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1231) 321252  321252.41    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1235) 321252  321252.45    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1241) 321252  321252.5    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1241) 321252  321252.51    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1242) 321252  321252.51    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1243) 321252  321252.52    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1244) 321252  321252.53    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1245) 321252  321252.54    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1246) 321252  321252.55    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1242) 321252  321252.56    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :



1241) 321252  321252.52    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1245) 321252  321252.51    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1251) 321252  321252.55    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1251) 321252  321252.6    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1252) 321252  321252.61    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1253) 321252  321252.61    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1254) 321252  321252.62    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1255) 321252  321252.63    
اإلحصائٌة النشرة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1256) 321252  321252.64    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1252) 321252  321252.65    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1251) 321252  321252.66    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1255) 321252  321252.62    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1261) 321252  321252.61    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1261) 321252  321252.65    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1262) 321252  321252.2    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1263) 321252  321252.21    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1264) 321252  321252.21    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1265) 321252  321252.22    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1266) 321252  321252.23    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1262) 321252  321252.24    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1261) 321252  321252.25    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1265) 321252  321252.26    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1221) 321252  321252.22    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1221) 321252  321252.21    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1222) 321252  321252.25    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1223) 321252  321252.11    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1224) 321252  321252.11    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1225) 321252  321252.12    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :



1226) 321252  321252.13    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1222) 321252  321252.14    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1221) 321252  321252.15    
اإلحصائٌة النشرة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1225) 321252  321252.16    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1211) 321252  321252.12    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1211) 321252  321252.11    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1212) 321252  321252.15    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1213) 321252  321252.51    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1214) 321252  321252.51    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1215) 321252  321252.52    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1216) 321252  321252.53    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1212) 321252  321252.54    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1211) 321252  321252.55    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1215) 321252  321252.56    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1251) 321252  321252.52    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1251) 321252  321252.51    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1252) 321252  321252.55    
النشرة اإلحصائٌة 

  الشهرٌة /
  

البنن المركزى 
  المصرى،

  .2113  الماهرة :

1253) 321312  321312.11    
بحوث التصادٌة عربٌة 

=  
  

الجمعٌة العربٌة 
  للبحوث األلتصادٌة،

  الماهرة :
2115 

.  

1254) 321312  321312.13    
بحوث التصادٌة عربٌة 

=  
  

الجمعٌة العربٌة 
  للبحوث األلتصادٌة،

  الماهرة :
2115 

.  

1255) 321312  321312.15    
بحوث التصادٌة عربٌة 

=  
  

الجمعٌة العربٌة 
  للبحوث األلتصادٌة،

  الماهرة :
2115 

.  

1256) 321312  321312.16    
بحوث التصادٌة عربٌة 

=  
  

الجمعٌة العربٌة 
  للبحوث األلتصادٌة،

  الماهرة :
2115 

.  

1252) 321312  321312.12    
بحوث التصادٌة عربٌة 

=  
  

الجمعٌة العربٌة 
  للبحوث األلتصادٌة،

  الماهرة :
2115 

.  

1251) 321312  321312.11    
عربٌة  بحوث التصادٌة

=  
  

الجمعٌة العربٌة 
  للبحوث األلتصادٌة،

  الماهرة :
2115 

.  

1255) 321312  321312.15    
بحوث التصادٌة عربٌة 

=  
  

الجمعٌة العربٌة 
  للبحوث األلتصادٌة،

  الماهرة :
2115 

.  

1311) 321312  321312.21    
بحوث التصادٌة عربٌة 

=  
  

الجمعٌة العربٌة 
  األلتصادٌة،للبحوث 

  الماهرة :
2115 

.  

1311) 321312  321312.21    
بحوث التصادٌة عربٌة 

=  
  

الجمعٌة العربٌة 
  للبحوث األلتصادٌة،

  الماهرة :
2115 

.  

1312) 321312  321312.4    
بحوث التصادٌة عربٌة 

=  
  

الجمعٌة العربٌة 
  للبحوث األلتصادٌة،

  الماهرة :
2115 

.  

1313) 321312  321312.6    
بحوث التصادٌة عربٌة 

=  
  

الجمعٌة العربٌة 
  للبحوث األلتصادٌة،

  الماهرة :
2115 

.  



1314) 321312  321312.2    
بحوث التصادٌة عربٌة 

=  
  

الجمعٌة العربٌة 
  للبحوث األلتصادٌة،

  الماهرة :
2115 

.  

1315) 321312  321312.5    
بحوث التصادٌة عربٌة 

=  
  

الجمعٌة العربٌة 
  للبحوث األلتصادٌة،

  الماهرة :
2115 

.  

1316) 313553  321324.116    
نشرة طلبات براءات 

  االختراع الممدمة /
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .2111  الماهرة :

1312) 313553  321324.112    
نشرة طلبات براءات 

  االختراع الممدمة /
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .2111  الماهرة :

1311) 313553  321324.111    
نشرة طلبات براءات 

  االختراع الممدمة /
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .2111  الماهرة :

1315) 313553  321324.14    
نشرة طلبات براءات 

  االختراع الممدمة /
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .2111  الماهرة :

1311) 313553  321324.12    
نشرة طلبات براءات 

  االختراع الممدمة /
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .2111  الماهرة :

1311) 313553  321324.2    
نشرة طلبات براءات 

  االختراع الممدمة /
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .2111  الماهرة :

1312) 313553  321324.21    
نشرة طلبات براءات 

  االختراع الممدمة /
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .2111  الماهرة :

1313) 313553  321324.25    
نشرة طلبات براءات 

  االختراع الممدمة /
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .2111  الماهرة :

1314) 313553  321324.21    
نشرة طلبات براءات 

  االختراع الممدمة /
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .2111  الماهرة :

1315) 313553  321324.34    
نشرة طلبات براءات 

  االختراع الممدمة /
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .2111  الماهرة :

1316) 313553  321324.32    
نشرة طلبات براءات 

  االختراع الممدمة /
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .2111  الماهرة :

1312) 313553  321324.42    
نشرة طلبات براءات 

  االختراع الممدمة /
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .2111  الماهرة :

1311) 313553  321324.45    
نشرة طلبات براءات 

  االختراع الممدمة /
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .2111  الماهرة :

1315) 313553  321324.45    
 نشرة طلبات براءات

  االختراع الممدمة /
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .2111  الماهرة :

1321) 313553  321324.52    
نشرة طلبات براءات 

  االختراع الممدمة /
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .2111  الماهرة :

1321) 313553  321324.55    
نشرة طلبات براءات 

  االختراع الممدمة /
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .2111  الماهرة :

1322) 313553  321324.21    
نشرة طلبات براءات 

  االختراع الممدمة /
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .2111  الماهرة :

1323) 313553  321324.12    
نشرة طلبات براءات 

  االختراع الممدمة /
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .2111  الماهرة :

1324) 313553  321324.15    
نشرة طلبات براءات 

  االختراع الممدمة /
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .2111  الماهرة :

1325) 313553  321324.51    
نشرة طلبات براءات 

  االختراع الممدمة /
  

مكتب براءات 
  االختراع،

  .2111  الماهرة :

1326) 321416  321416.1    
اإلستراتٌجى التمرٌر 
  العربى/

  

مركز الدراسات 
السٌاسٌة 

واإلستراتٌجٌة 
  باألهرام،

  -1515  الماهره :

1322) 321416  321416.11    
التمرٌر اإلستراتٌجى 

  العربى/
  

مركز الدراسات 
السٌاسٌة 

واإلستراتٌجٌة 
  باألهرام،

  -1515  الماهره :

1321) 321416  321416.13    
اإلستراتٌجى التمرٌر 
  العربى/

  

مركز الدراسات 
السٌاسٌة 

واإلستراتٌجٌة 
  باألهرام،

  -1515  الماهره :

  -1515  الماهره :مركز الدراسات   التمرٌر اإلستراتٌجى     321416.15  321416 (1325



السٌاسٌة   العربى/
واإلستراتٌجٌة 

  باألهرام،

1331) 321416  321416.12    
اإلستراتٌجى التمرٌر 
  العربى/

  

مركز الدراسات 
السٌاسٌة 

واإلستراتٌجٌة 
  باألهرام،

  -1515  الماهره :

1331) 321416  321416.15    
التمرٌر اإلستراتٌجى 

  العربى/
  

مركز الدراسات 
السٌاسٌة 

واإلستراتٌجٌة 
  باألهرام،

  -1515  الماهره :

1332) 321416  321416.2    
اإلستراتٌجى التمرٌر 
  العربى/

  

مركز الدراسات 
السٌاسٌة 

واإلستراتٌجٌة 
  باألهرام،

  -1515  الماهره :

1333) 321416  321416.22    
التمرٌر اإلستراتٌجى 

  العربى/
  

مركز الدراسات 
السٌاسٌة 

واإلستراتٌجٌة 
  باألهرام،

  -1515  الماهره :

1334) 321416  321416.24    
اإلستراتٌجى التمرٌر 
  العربى/

  

مركز الدراسات 
السٌاسٌة 

واإلستراتٌجٌة 
  باألهرام،

  -1515  الماهره :

1335) 321416  321416.4    
التمرٌر اإلستراتٌجى 

  العربى/
  

مركز الدراسات 
السٌاسٌة 

واإلستراتٌجٌة 
  باألهرام،

  -1515  الماهره :

1336) 321416  321416.5    
اإلستراتٌجى التمرٌر 
  العربى/

  

مركز الدراسات 
السٌاسٌة 

واإلستراتٌجٌة 
  باألهرام،

  -1515  الماهره :

1332) 321416  321416.2    
التمرٌر اإلستراتٌجى 

  العربى/
  

مركز الدراسات 
السٌاسٌة 

واإلستراتٌجٌة 
  باألهرام،

  -1515  الماهره :

1331) 321421  321421.1    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1335) 321421  321421.11    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1341) 321421  321421.111    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1341) 321421  321421.112    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1342) 321421  321421.113    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1343) 321421  321421.115    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1344) 321421  321421.116    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1345) 321421  321421.111    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

- 1522  المنصورة :  جامعة المنصورة،  المجلة المصرٌة     321421.115  321421 (1346



للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  

1342) 321421  321421.11    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1341) 321421  321421.111    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1345) 321421  321421.111    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1351) 321421  321421.113    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1351) 321421  321421.114    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1352) 321421  321421.115    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1353) 321421  321421.112    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1354) 321421  321421.111    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1355) 321421  321421.115    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1356) 321421  321421.12    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1352) 321421  321421.121    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1351) 321421  321421.122    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1355) 321421  321421.123    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1361) 321421  321421.125    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1361) 321421  321421.122    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1362) 321421  321421.121    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1363) 321421  321421.125    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1364) 321421  321421.131    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1365) 321421  321421.132    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  



1366) 321421  321421.133    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1362) 321421  321421.134    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1361) 321421  321421.135    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1365) 321421  321421.132    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1321) 321421  321421.131    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1321) 321421  321421.135    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1322) 321421  321421.14    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1323) 321421  321421.141    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1324) 321421  321421.142    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1325) 321421  321421.143    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1326) 321421  321421.144    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1322) 321421  321421.146    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1321) 321421  321421.142    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1325) 321421  321421.141    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1311) 321421  321421.145    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1311) 321421  321421.15    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1312) 321421  321421.151    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1313) 321421  321421.152    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1314) 321421  321421.153    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1315) 321421  321421.155    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  



1316) 321421  321421.156    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1312) 321421  321421.152    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1311) 321421  321421.151    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1315) 321421  321421.155    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1351) 321421  321421.161    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1351) 321421  321421.162    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1352) 321421  321421.163    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1353) 321421  321421.164    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1354) 321421  321421.166    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1355) 321421  321421.162    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1356) 321421  321421.165    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1352) 321421  321421.12    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1351) 321421  321421.121    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1355) 321421  321421.121    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1411) 321421  321421.122    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1411) 321421  321421.124    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1412) 321421  321421.125    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1413) 321421  321421.126    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1414) 321421  321421.122    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1415) 321421  321421.121    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  



1416) 321421  321421.111    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1412) 321421  321421.111    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1411) 321421  321421.112    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1415) 321421  321421.113    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1411) 321421  321421.114    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1411) 321421  321421.115    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1412) 321421  321421.112    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1413) 321421  321421.111    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1414) 321421  321421.115    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1415) 321421  321421.15    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1416) 321421  321421.151    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1412) 321421  321421.151    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1411) 321421  321421.153    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1415) 321421  321421.154    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1421) 321421  321421.156    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1421) 321421  321421.152    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1422) 321421  321421.155    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1423) 321421  321421.2    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1424) 321421  321421.211    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1425) 321421  321421.213    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  



1426) 321421  321421.214    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1422) 321421  321421.216    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1421) 321421  321421.212    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1425) 321421  321421.215    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1431) 321421  321421.21    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1431) 321421  321421.211    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1432) 321421  321421.212    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1433) 321421  321421.213    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1434) 321421  321421.214    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1435) 321421  321421.212    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1436) 321421  321421.211    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1432) 321421  321421.215    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1431) 321421  321421.22    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1435) 321421  321421.221    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1441) 321421  321421.223    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1441) 321421  321421.224    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1442) 321421  321421.225    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1443) 321421  321421.222    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1444) 321421  321421.221    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1445) 321421  321421.225    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  



1446) 321421  321421.231    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1442) 321421  321421.233    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1441) 321421  321421.234    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1445) 321421  321421.235    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1451) 321421  321421.232    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1451) 321421  321421.231    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1452) 321421  321421.24    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1453) 321421  321421.241    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1454) 321421  321421.241    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1455) 321421  321421.243    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1456) 321421  321421.244    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1452) 321421  321421.245    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1451) 321421  321421.246    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1455) 321421  321421.242    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1461) 321421  321421.241    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1461) 321421  321421.25    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1462) 321421  321421.251    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1463) 321421  321421.252    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1464) 321421  321421.254    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1465) 321421  321421.255    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  



1466) 321421  321421.256    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1462) 321421  321421.252    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1461) 321421  321421.251    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1465) 321421  321421.255    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1421) 321421  321421.261    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1421) 321421  321421.263    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1422) 321421  321421.265    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1423) 321421  321421.266    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1424) 321421  321421.261    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1425) 321421  321421.265    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1426) 321421  321421.22    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1422) 321421  321421.221    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1421) 321421  321421.222    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1425) 321421  321421.223    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1411) 321421  321421.224    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1411) 321421  321421.225    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1412) 321421  321421.226    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1413) 321421  321421.221    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1414) 321421  321421.225    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1415) 321421  321421.21    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  



1416) 321421  321421.211    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1412) 321421  321421.212    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1411) 321421  321421.214    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1415) 321421  321421.215    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1451) 321421  321421.212    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1451) 321421  321421.211    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1452) 321421  321421.251    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1453) 321421  321421.252    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1454) 321421  321421.254    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1455) 321421  321421.255    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1456) 321421  321421.252    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1452) 321421  321421.255    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1451) 321421  321421.3    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1455) 321421  321421.31    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1511) 321421  321421.311    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1511) 321421  321421.312    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1512) 321421  321421.313    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1513) 321421  321421.314    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1514) 321421  321421.315    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1515) 321421  321421.312    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  



1516) 321421  321421.311    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1512) 321421  321421.315    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1511) 321421  321421.31    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1515) 321421  321421.311    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1511) 321421  321421.311    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1511) 321421  321421.313    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1512) 321421  321421.314    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1513) 321421  321421.316    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1514) 321421  321421.312    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1515) 321421  321421.311    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1516) 321421  321421.315    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1512) 321421  321421.321    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1511) 321421  321421.322    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1515) 321421  321421.323    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1521) 321421  321421.324    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1521) 321421  321421.325    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1522) 321421  321421.326    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1523) 321421  321421.322    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1524) 321421  321421.321    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1525) 321421  321421.325    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  



1526) 321421  321421.33    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1522) 321421  321421.331    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1521) 321421  321421.333    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1525) 321421  321421.335    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1531) 321421  321421.336    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1531) 321421  321421.332    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1532) 321421  321421.335    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1533) 321421  321421.34    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1534) 321421  321421.341    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1535) 321421  321421.342    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1536) 321421  321421.343    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1532) 321421  321421.344    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1531) 321421  321421.346    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1535) 321421  321421.342    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1541) 321421  321421.345    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1541) 321421  321421.35    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1542) 321421  321421.351    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1543) 321421  321421.352    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1544) 321421  321421.353    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1545) 321421  321421.354    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  



1546) 321421  321421.356    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1542) 321421  321421.352    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1541) 321421  321421.351    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1545) 321421  321421.36    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1551) 321421  321421.361    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1551) 321421  321421.362    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1552) 321421  321421.363    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1553) 321421  321421.365    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1554) 321421  321421.366    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1555) 321421  321421.362    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1556) 321421  321421.365    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1552) 321421  321421.321    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1551) 321421  321421.322    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1555) 321421  321421.323    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1561) 321421  321421.325    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1561) 321421  321421.326    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1562) 321421  321421.322    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1563) 321421  321421.321    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1564) 321421  321421.325    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1565) 321421  321421.31    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  



1566) 321421  321421.311    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1562) 321421  321421.311    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1561) 321421  321421.312    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1565) 321421  321421.313    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1521) 321421  321421.314    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1521) 321421  321421.315    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1522) 321421  321421.316    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1523) 321421  321421.312    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1524) 321421  321421.311    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1525) 321421  321421.315    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1526) 321421  321421.35    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1522) 321421  321421.351    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1521) 321421  321421.351    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1525) 321421  321421.352    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1511) 321421  321421.353    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1511) 321421  321421.354    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1512) 321421  321421.355    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1513) 321421  321421.356    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1514) 321421  321421.352    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1515) 321421  321421.351    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  



1516) 321421  321421.355    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1512) 321421  321421.411    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1511) 321421  321421.411    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1515) 321421  321421.412    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1551) 321421  321421.413    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1551) 321421  321421.414    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1552) 321421  321421.415    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1553) 321421  321421.416    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1554) 321421  321421.412    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1555) 321421  321421.411    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1556) 321421  321421.415    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1552) 321421  321421.41    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1551) 321421  321421.411    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1555) 321421  321421.316    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1611) 321421  321421.413    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1611) 321421  321421.414    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1612) 321421  321421.415    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1613) 321421  321421.416    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1614) 321421  321421.412    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1615) 321421  321421.411    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  



1616) 321421  321421.415    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1612) 321421  321421.42    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1611) 321421  321421.421    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1615) 321421  321421.421    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1611) 321421  321421.422    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1611) 321421  321421.423    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1612) 321421  321421.424    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1613) 321421  321421.425    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1614) 321421  321421.426    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1615) 321421  321421.422    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1616) 321421  321421.421    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1612) 321421  321421.425    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1611) 321421  321421.43    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1615) 321421  321421.431    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1621) 321421  321421.431    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1621) 321421  321421.432    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1622) 321421  321421.433    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1623) 321421  321421.434    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1624) 321421  321421.435    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1625) 321421  321421.436    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  



1626) 321421  321421.432    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1622) 321421  321421.431    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1621) 321421  321421.435    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1625) 321421  321421.44    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1631) 321421  321421.441    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1631) 321421  321421.441    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1632) 321421  321421.442    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1633) 321421  321421.443    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1634) 321421  321421.444    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1635) 321421  321421.445    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1636) 321421  321421.446    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1632) 321421  321421.442    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1631) 321421  321421.441    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1635) 321421  321421.445    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1641) 321421  321421.451    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1641) 321421  321421.451    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1642) 321421  321421.452    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1643) 321421  321421.453    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1644) 321421  321421.454    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1645) 321421  321421.455    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  



1646) 321421  321421.46    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1642) 321421  321421.465    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1641) 321421  321421.466    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1645) 321421  321421.462    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1651) 321421  321421.461    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1651) 321421  321421.465    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1652) 321421  321421.42    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1653) 321421  321421.421    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1654) 321421  321421.421    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1655) 321421  321421.422    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1656) 321421  321421.423    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1652) 321421  321421.424    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1651) 321421  321421.425    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1655) 321421  321421.426    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1661) 321421  321421.422    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1661) 321421  321421.421    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1662) 321421  321421.425    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1663) 321421  321421.411    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1664) 321421  321421.411    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1665) 321421  321421.412    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  



1666) 321421  321421.413    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1662) 321421  321421.414    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1661) 321421  321421.415    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1665) 321421  321421.416    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1621) 321421  321421.412    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1621) 321421  321421.411    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1622) 321421  321421.415    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1623) 321421  321421.45    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1624) 321421  321421.451    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1625) 321421  321421.451    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1626) 321421  321421.452    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1622) 321421  321421.451    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1621) 321421  321421.455    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1625) 321421  321421.5    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1611) 321421  321421.511    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1611) 321421  321421.511    
المصرٌة  المجلة

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1612) 321421  321421.512    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1613) 321421  321421.513    
المجلة المصرٌة 

التجارٌة للدراسات 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1614) 321421  321421.514    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1615) 321421  321421.515    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  المنصورة =جامعة 

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  



1616) 321421  321421.516    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1612) 321421  321421.512    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1611) 321421  321421.511    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1615) 321421  321421.515    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1651) 321421  321421.51    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1651) 321421  321421.511    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1652) 321421  321421.511    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1653) 321421  321421.512    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1654) 321421  321421.513    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1655) 321421  321421.514    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1656) 321421  321421.515    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1652) 321421  321421.516    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1651) 321421  321421.512    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1655) 321421  321421.511    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1211) 321421  321421.515    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1211) 321421  321421.52    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1212) 321421  321421.521    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1213) 321421  321421.521    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1214) 321421  321421.522    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1215) 321421  321421.523    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  



1216) 321421  321421.524    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1212) 321421  321421.525    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1211) 321421  321421.526    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1215) 321421  321421.522    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1211) 321421  321421.521    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1211) 321421  321421.525    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1212) 321421  321421.53    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1213) 321421  321421.531    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1214) 321421  321421.531    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1215) 321421  321421.532    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1216) 321421  321421.533    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1212) 321421  321421.534    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1211) 321421  321421.535    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1215) 321421  321421.536    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1221) 321421  321421.532    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1221) 321421  321421.531    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1222) 321421  321421.535    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1223) 321421  321421.541    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1224) 321421  321421.541    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1225) 321421  321421.542    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  



1226) 321421  321421.543    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1222) 321421  321421.544    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1221) 321421  321421.545    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1225) 321421  321421.546    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1231) 321421  321421.542    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1231) 321421  321421.55    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1232) 321421  321421.551    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1233) 321421  321421.551    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1234) 321421  321421.552    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1235) 321421  321421.553    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1236) 321421  321421.554    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1232) 321421  321421.555    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1231) 321421  321421.556    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1235) 321421  321421.552    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1241) 321421  321421.551    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1241) 321421  321421.555    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1242) 321421  321421.56    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1243) 321421  321421.561    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1244) 321421  321421.561    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1245) 321421  321421.566    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  



1246) 321421  321421.562    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1242) 321421  321421.561    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1241) 321421  321421.565    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1245) 321421  321421.521    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1251) 321421  321421.521    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1251) 321421  321421.522    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1252) 321421  321421.523    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1253) 321421  321421.524    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1254) 321421  321421.525    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1255) 321421  321421.526    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1256) 321421  321421.522    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1252) 321421  321421.521    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1251) 321421  321421.525    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1255) 321421  321421.51    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1261) 321421  321421.55    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1261) 321421  321421.6    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1262) 321421  321421.61    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1263) 321421  321421.62    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1264) 321421  321421.621    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1265) 321421  321421.621    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  



1266) 321421  321421.622    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1262) 321421  321421.623    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1261) 321421  321421.624    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1265) 321421  321421.625    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1221) 321421  321421.626    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1221) 321421  321421.622    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1222) 321421  321421.621    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1223) 321421  321421.625    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1224) 321421  321421.631    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1225) 321421  321421.631    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1226) 321421  321421.632    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1222) 321421  321421.633    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1221) 321421  321421.634    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1225) 321421  321421.635    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1211) 321421  321421.64    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1211) 321421  321421.641    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1212) 321421  321421.641    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1213) 321421  321421.642    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1214) 321421  321421.643    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1215) 321421  321421.644    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  



1216) 321421  321421.645    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1212) 321421  321421.646    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1211) 321421  321421.642    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1215) 321421  321421.641    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1251) 321421  321421.645    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1251) 321421  321421.65    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1252) 321421  321421.651    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1253) 321421  321421.651    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1254) 321421  321421.652    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1255) 321421  321421.653    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1256) 321421  321421.656    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1252) 321421  321421.652    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1251) 321421  321421.651    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1255) 321421  321421.655    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1111) 321421  321421.66    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1111) 321421  321421.661    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1112) 321421  321421.661    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1113) 321421  321421.662    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1114) 321421  321421.663    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1115) 321421  321421.664    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  



1116) 321421  321421.665    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1112) 321421  321421.666    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1111) 321421  321421.662    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1115) 321421  321421.661    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1111) 321421  321421.665    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1111) 321421  321421.62    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1112) 321421  321421.621    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1113) 321421  321421.621    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1114) 321421  321421.622    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1115) 321421  321421.623    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1116) 321421  321421.624    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1112) 321421  321421.625    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1111) 321421  321421.626    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1115) 321421  321421.622    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1121) 321421  321421.621    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1121) 321421  321421.625    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1122) 321421  321421.611    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1123) 321421  321421.611    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1124) 321421  321421.612    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1125) 321421  321421.613    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  



1126) 321421  321421.614    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1122) 321421  321421.615    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1121) 321421  321421.616    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1125) 321421  321421.612    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1131) 321421  321421.611    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1131) 321421  321421.615    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1132) 321421  321421.65    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1133) 321421  321421.651    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1134) 321421  321421.651    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1135) 321421  321421.652    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1136) 321421  321421.653    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1132) 321421  321421.654    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1131) 321421  321421.655    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1135) 321421  321421.2    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1141) 321421  321421.21    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1141) 321421  321421.211    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1142) 321421  321421.211    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1143) 321421  321421.212    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1144) 321421  321421.213    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1145) 321421  321421.214    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  



1146) 321421  321421.215    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1142) 321421  321421.216    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1141) 321421  321421.212    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1145) 321421  321421.211    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1151) 321421  321421.215    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1151) 321421  321421.21    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1152) 321421  321421.211    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1153) 321421  321421.211    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1154) 321421  321421.212    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1155) 321421  321421.213    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1156) 321421  321421.214    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1152) 321421  321421.215    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1151) 321421  321421.216    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1155) 321421  321421.212    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1161) 321421  321421.211    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1161) 321421  321421.215    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1162) 321421  321421.22    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1163) 321421  321421.221    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1164) 321421  321421.221    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1165) 321421  321421.222    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  



1166) 321421  321421.223    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1162) 321421  321421.224    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1161) 321421  321421.221    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1165) 321421  321421.233    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1121) 321421  321421.234    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1121) 321421  321421.235    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1122) 321421  321421.236    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1123) 321421  321421.232    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1124) 321421  321421.231    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1125) 321421  321421.235    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1126) 321421  321421.24    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1122) 321421  321421.241    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1121) 321421  321421.241    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1125) 321421  321421.242    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1111) 321421  321421.243    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1111) 321421  321421.244    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1112) 321421  321421.245    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1113) 321421  321421.246    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1114) 321421  321421.242    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1115) 321421  321421.241    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  



1116) 321421  321421.245    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1112) 321421  321421.25    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1111) 321421  321421.251    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1115) 321421  321421.251    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1151) 321421  321421.252    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1151) 321421  321421.253    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1152) 321421  321421.254    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1153) 321421  321421.255    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1154) 321421  321421.256    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1155) 321421  321421.252    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1156) 321421  321421.251    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1152) 321421  321421.255    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1151) 321421  321421.26    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1155) 321421  321421.261    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1511) 321421  321421.261    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1511) 321421  321421.262    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1512) 321421  321421.263    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1513) 321421  321421.264    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1514) 321421  321421.265    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1515) 321421  321421.266    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  



1516) 321421  321421.262    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1512) 321421  321421.261    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1511) 321421  321421.265    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1515) 321421  321421.221    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1511) 321421  321421.221    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1511) 321421  321421.222    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1512) 321421  321421.223    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1513) 321421  321421.224    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1514) 321421  321421.225    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1515) 321421  321421.226    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1516) 321421  321421.222    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1512) 321421  321421.221    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1511) 321421  321421.225    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1515) 321421  321421.21    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1521) 321421  321421.211    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1521) 321421  321421.211    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1522) 321421  321421.212    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1523) 321421  321421.213    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1524) 321421  321421.214    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1525) 321421  321421.215    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  



1526) 321421  321421.216    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1522) 321421  321421.212    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1521) 321421  321421.25    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1525) 321421  321421.1    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1531) 321421  321421.11    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1531) 321421  321421.12    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1532) 321421  321421.13    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1533) 321421  321421.14    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1534) 321421  321421.16    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1535) 321421  321421.12    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1536) 321421  321421.11    
المصرٌة المجلة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1532) 321421  321421.51    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1531) 321421  321421.51    
المجلة المصرٌة 

التجارٌة للدراسات 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1535) 321421  321421.52    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1541) 321421  321421.53    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  المنصورة =جامعة 

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1541) 321421  321421.55    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

1542) 321421  321421.52    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  المنصورة،جامعة   
1522 -

  

1543) 321421  321421.51    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

    االنظمة السعودٌه /    321513.115  321513 (1544
مركز النشر العلمى 

جامعة الملن عبد 
  العزٌز،

  .1515  السعودٌه:

    االنظمة السعودٌه /    321513.132  321513 (1545
مركز النشر العلمى 

جامعة الملن عبد 
  العزٌز،

  .1515  السعودٌه:



    االنظمة السعودٌه /    321513.133  321513 (1546
مركز النشر العلمى 

جامعة الملن عبد 
  العزٌز،

  .1515  السعودٌه:

    االنظمة السعودٌه /    321513.16  321513 (1542
مركز النشر العلمى 

جامعة الملن عبد 
  العزٌز،

  .1515  السعودٌه:

    االنظمة السعودٌه /    321513.2  321513 (1541
مركز النشر العلمى 

جامعة الملن عبد 
  العزٌز،

  .1515  السعودٌه:

    االنظمة السعودٌه /    321513.51  321513 (1545
العلمى  مركز النشر

جامعة الملن عبد 
  العزٌز،

  .1515  السعودٌه:

    االنظمة السعودٌه /    321513.52  321513 (1551
مركز النشر العلمى 

جامعة الملن عبد 
  العزٌز،

  .1515  السعودٌه:

    االنظمة السعودٌه /    321513.21  321513 (1551
مركز النشر العلمى 

جامعة الملن عبد 
  العزٌز،

  .1515  السعودٌه:

  .1511  االردن :  الجامعه االردنٌة،    دراسات :    321522.1  321522 (1552

  .1511  االردن :  الجامعه االردنٌة،    دراسات :    321522.11  321522 (1553

  .1511  االردن :  الجامعه االردنٌة،    دراسات :    321522.12  321522 (1554

  .1511  االردن :  الجامعه االردنٌة،    دراسات :    321522.14  321522 (1555

  .1511  االردن :  الجامعه االردنٌة،    دراسات :    321522.16  321522 (1556

  .1511  االردن :  الجامعه االردنٌة،    دراسات :    321522.12  321522 (1552

  .1511  االردن :  الجامعه االردنٌة،    :دراسات     321522.15  321522 (1551

  .1511  االردن :  الجامعه االردنٌة،    دراسات :    321522.21  321522 (1555

  .1511  االردن :  الجامعه االردنٌة،    دراسات :    321522.3  321522 (1561

  .1511  : االردن  الجامعه االردنٌة،    دراسات :    321522.5  321522 (1561

  .1511  االردن :  الجامعه االردنٌة،    دراسات :    321522.6  321522 (1562

  .1511  االردن :  الجامعه االردنٌة،    دراسات :    321522.1  321522 (1563

    المصارف العربٌة /    321552.11  321552 (1564
اتحاد المصارف 

  العربٌة،
  .1553  بٌروت :

    المصارف العربٌة /    321552.11  321552 (1565
اتحاد المصارف 

  العربٌة،
  .1553  بٌروت :

    المصارف العربٌة /    321552.12  321552 (1566
اتحاد المصارف 

  العربٌة،
  .1553  بٌروت :

    المصارف العربٌة /    321552.13  321552 (1562
اتحاد المصارف 

  العربٌة،
  .1553  بٌروت :

    المصارف العربٌة /    321552.15  321552 (1561
اتحاد المصارف 

  العربٌة،
  .1553  بٌروت :

    المصارف العربٌة /    321552.16  321552 (1565
اتحاد المصارف 

  العربٌة،
  .1553  بٌروت :

    المصارف العربٌة /    321552.12  321552 (1521
اتحاد المصارف 

  العربٌة،
  .1553  بٌروت :

    المصارف العربٌة /    321552.11  321552 (1521
اتحاد المصارف 

  العربٌة،
  .1553  بٌروت :

    المصارف العربٌة /    321552.15  321552 (1522
اتحاد المصارف 

  العربٌة،
  .1553  بٌروت :



    المصارف العربٌة /    321552.2  321552 (1523
اتحاد المصارف 

  العربٌة،
  .1553  بٌروت :

    المصارف العربٌة /    321552.21  321552 (1524
اتحاد المصارف 

  العربٌة،
  .1553  بٌروت :

    المصارف العربٌة /    321552.21  321552 (1525
اتحاد المصارف 

  العربٌة،
  .1553  بٌروت :

    العربٌة /المصارف     321552.22  321552 (1526
اتحاد المصارف 

  العربٌة،
  .1553  بٌروت :

    المصارف العربٌة /    321552.23  321552 (1522
اتحاد المصارف 

  العربٌة،
  .1553  بٌروت :

    المصارف العربٌة /    321552.24  321552 (1521
اتحاد المصارف 

  العربٌة،
  .1553  بٌروت :

    المصارف العربٌة /    321552.25  321552 (1525
اتحاد المصارف 

  العربٌة،
  .1553  بٌروت :

    المصارف العربٌة /    321552.26  321552 (1511
اتحاد المصارف 

  العربٌة،
  .1553  بٌروت :

    المصارف العربٌة /    321552.3  321552 (1511
اتحاد المصارف 

  العربٌة،
  .1553  بٌروت :

    المصارف العربٌة /    321552.4  321552 (1512
اتحاد المصارف 

  العربٌة،
  .1553  بٌروت :

    المصارف العربٌة /    321552.5  321552 (1513
اتحاد المصارف 

  العربٌة،
  .1553  بٌروت :

    المصارف العربٌة /    321552.6  321552 (1514
اتحاد المصارف 

  العربٌة،
  .1553  بٌروت :

    المصارف العربٌة /    321552.2  321552 (1515
اتحاد المصارف 

  العربٌة،
  .1553  بٌروت :

    المصارف العربٌة /    321552.1  321552 (1516
اتحاد المصارف 

  العربٌة،
  .1553  بٌروت :

    المصارف العربٌة /    321552.5  321552 (1512
اتحاد المصارف 

  العربٌة،
  .1553  بٌروت :

1511) 321631  321631.1    
التمرٌرالسنوى للبنن 

  االهلى المصرى /
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  1511  الماهرة :

1515) 321631  321631.11    
التمرٌرالسنوى للبنن 

  االهلى المصرى /
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  1511  الماهرة :

1551) 321631  321631.11    
للبنن التمرٌرالسنوى 

  االهلى المصرى /
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  1511  الماهرة :

1551) 321631  321631.12    
التمرٌرالسنوى للبنن 

  االهلى المصرى /
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  1511  الماهرة :

1552) 321631  321631.13    
التمرٌرالسنوى للبنن 

  االهلى المصرى /
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  1511  الماهرة :

1553) 321631  321631.14    
التمرٌرالسنوى للبنن 

  االهلى المصرى /
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  1511  الماهرة :

1554) 321631  321631.15    
التمرٌرالسنوى للبنن 

  االهلى المصرى /
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  1511  الماهرة :

1555) 321631  321631.16    
التمرٌرالسنوى للبنن 

  االهلى المصرى /
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  1511  الماهرة :

1556) 321631  321631.12    
التمرٌرالسنوى للبنن 

  االهلى المصرى /
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  1511  الماهرة :

1552) 321631  321631.11    
التمرٌرالسنوى للبنن 

  المصرى /االهلى 
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  1511  الماهرة :

1551) 321631  321631.15    
التمرٌرالسنوى للبنن 

  االهلى المصرى /
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  1511  الماهرة :

1555) 321631  321631.2    
التمرٌرالسنوى للبنن 

  االهلى المصرى /
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  1511  الماهرة :

2111) 321631  321631.21    
التمرٌرالسنوى للبنن 

  االهلى المصرى /
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  1511  الماهرة :



2111) 321631  321631.21    
التمرٌرالسنوى للبنن 

  االهلى المصرى /
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  1511  الماهرة :

2112) 321631  321631.3    
التمرٌرالسنوى للبنن 

  االهلى المصرى /
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  1511  الماهرة :

2113) 321631  321631.4    
التمرٌرالسنوى للبنن 

  االهلى المصرى /
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  1511  الماهرة :

2114) 321631  321631.5    
التمرٌرالسنوى للبنن 

  االهلى المصرى /
  

االهلى البنن 
  المصرى،

  1511  الماهرة :

2115) 321631  321631.6    
التمرٌرالسنوى للبنن 

  االهلى المصرى /
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  1511  الماهرة :

2116) 321631  321631.2    
التمرٌرالسنوى للبنن 

  االهلى المصرى /
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  1511  الماهرة :

2112) 321631  321631.1    
التمرٌرالسنوى للبنن 

  االهلى المصرى /
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  1511  الماهرة :

2111) 321631  321631.5    
التمرٌرالسنوى للبنن 

  االهلى المصرى /
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  1511  الماهرة :

2115) 321621  321621.1    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2111) 321621  321621.11    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2111) 321621  321621.11    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2112) 321621  321621.12    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2113) 321621  321621.13    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2114) 321621  321621.14    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2115) 321621  321621.15    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2116) 321621  321621.16    
الشهري التمرٌر المالً 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2112) 321621  321621.12    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2111) 321621  321621.11    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2115) 321621  321621.15    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2121) 321621  321621.2    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2121) 321621  321621.21    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2122) 321621  321621.21    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :



2123) 321621  321621.22    
المالً الشهري التمرٌر 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2124) 321621  321621.23    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2125) 321621  321621.24    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2126) 321621  321621.25    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2122) 321621  321621.26    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2121) 321621  321621.22    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2125) 321621  321621.21    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2131) 321621  321621.25    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2131) 321621  321621.3    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2132) 321621  321621.31    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

مصر جمهورٌة 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2133) 321621  321621.31    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2134) 321621  321621.32    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  : الماهرة

2135) 321621  321621.33    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2136) 321621  321621.34    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2132) 321621  321621.35    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2131) 321621  321621.36    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2135) 321621  321621.32    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2141) 321621  321621.31    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2141) 321621  321621.35    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2142) 321621  321621.4    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :



2143) 321621  321621.41    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2144) 321621  321621.41    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2145) 321621  321621.42    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2146) 321621  321621.43    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2142) 321621  321621.44    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2141) 321621  321621.45    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2145) 321621  321621.46    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2151) 321621  321621.42    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2151) 321621  321621.41    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2152) 321621  321621.45    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2153) 321621  321621.5    
الشهري التمرٌر المالً 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2154) 321621  321621.51    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2155) 321621  321621.51    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2156) 321621  321621.52    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2152) 321621  321621.53    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2151) 321621  321621.54    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2155) 321621  321621.55    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2161) 321621  321621.56    
المالً الشهري التمرٌر 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2161) 321621  321621.52    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2162) 321621  321621.51    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :



2163) 321621  321621.55    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2164) 321621  321621.6    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2165) 321621  321621.61    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2166) 321621  321621.61    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2162) 321621  321621.62    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2161) 321621  321621.63    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2165) 321621  321621.64    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

مصر جمهورٌة 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2121) 321621  321621.65    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2121) 321621  321621.66    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  : الماهرة

2122) 321621  321621.62    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2123) 321621  321621.61    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2124) 321621  321621.65    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2125) 321621  321621.2    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2126) 321621  321621.21    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

مصر  جمهورٌة
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2122) 321621  321621.21    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2121) 321621  321621.22    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2125) 321621  321621.23    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2111) 321621  321621.24    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2111) 321621  321621.25    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2112) 321621  321621.26    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :



2113) 321621  321621.22    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2114) 321621  321621.21    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2115) 321621  321621.25    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2116) 321621  321621.1    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2112) 321621  321621.11    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2111) 321621  321621.11    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2115) 321621  321621.12    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2151) 321621  321621.13    
الشهري التمرٌر المالً 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2151) 321621  321621.14    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2152) 321621  321621.15    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2153) 321621  321621.16    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2154) 321621  321621.12    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2155) 321621  321621.11    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2156) 321621  321621.5    
التمرٌر المالً الشهري 

/  
  

جمهورٌة مصر 
وزارة  -العربٌة
  المالٌة،

  -2115  الماهرة :

2152) 321255  321255.11    
الشهرى عن التمرٌر 

سوق االوراق المالٌة 
/  

  
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1553  الماهرة :

2151) 321255  321255.13    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

2155) 321255  321255.15    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

2111) 321255  321255.12    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

2111) 321255  321255.15    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

2112) 321255  321255.22    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :



2113) 321255  321255.24    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

2114) 321255  321255.26    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

2115) 321255  321255.21    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

2116) 321255  321255.31    
التمرٌر الشهرى عن 

المالٌة سوق االوراق 
/  

  
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1553  الماهرة :

2112) 321255  321255.32    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

2111) 321255  321255.34    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

2115) 321255  321255.36    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

2111) 321255  321255.31    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

2111) 321255  321255.41    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

2112) 321255  321255.42    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

2113) 321255  321255.44    
التمرٌر الشهرى عن 

االوراق المالٌة  سوق
/  

  
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1553  الماهرة :

2114) 321255  321255.46    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

2115) 321255  321255.41    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

 البنن االهلى
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

2116) 321255  321255.51    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

2112) 321255  321255.52    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

2111) 321255  321255.54    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

2115) 321255  321255.56    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

2121) 321255  321255.51    
الشهرى عن التمرٌر 

سوق االوراق المالٌة 
/  

  
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1553  الماهرة :

2121) 321255  321255.6    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

2122) 321255  321255.61    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :



2123) 321255  321255.62    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

2124) 321255  321255.64    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

2125) 321255  321255.66    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

2126) 321255  321255.22    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

2122) 321255  321255.24    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

2121) 321255  321255.26    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

2125) 321255  321255.21    
التمرٌر الشهرى عن 

المالٌة سوق االوراق 
/  

  
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1553  الماهرة :

2131) 321255  321255.1    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

2131) 321255  321255.11    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

2132) 321255  321255.12    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

2133) 321255  321255.14    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

2134) 321255  321255.16    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

2135) 321255  321255.11    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

2136) 321255  321255.5    
التمرٌر الشهرى عن 

االوراق المالٌة سوق 
/  

  
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1553  الماهرة :

2132) 321255  321255.51    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

2131) 321255  321255.52    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

2135) 321255  321255.54    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

2141) 321255  321255.55    
التمرٌر الشهرى عن 
سوق االوراق المالٌة 

/  
  

البنن االهلى 
  المصرى،

  .1553  الماهرة :

    مجموعه محاضرات /    321114.1  321114 (2141

البنن المركزى 
المصرى معهد 

الدراسات 
  المصرفٌه،

  .1526  الماهره :

    مجموعه محاضرات /    321114.11  321114 (2142
البنن المركزى 
المصرى معهد 

  .1526  الماهره :



الدراسات 
  المصرفٌه،

    محاضرات /مجموعه     321114.11  321114 (2143

البنن المركزى 
المصرى معهد 

الدراسات 
  المصرفٌه،

  .1526  الماهره :

    مجموعه محاضرات /    321114.12  321114 (2144

البنن المركزى 
المصرى معهد 

الدراسات 
  المصرفٌه،

  .1526  الماهره :

    مجموعه محاضرات /    321114.13  321114 (2145

البنن المركزى 
المصرى معهد 

الدراسات 
  المصرفٌه،

  .1526  الماهره :

    مجموعه محاضرات /    321114.14  321114 (2146

البنن المركزى 
المصرى معهد 

الدراسات 
  المصرفٌه،

  .1526  الماهره :

    مجموعه محاضرات /    321114.15  321114 (2142

البنن المركزى 
المصرى معهد 

الدراسات 
  المصرفٌه،

  .1526  الماهره :

    مجموعه محاضرات /    321114.16  321114 (2141

البنن المركزى 
المصرى معهد 

الدراسات 
  المصرفٌه،

  .1526  الماهره :

    مجموعه محاضرات /    321114.12  321114 (2145

البنن المركزى 
المصرى معهد 

الدراسات 
  المصرفٌه،

  .1526  الماهره :

    مجموعه محاضرات /    321114.11  321114 (2151

البنن المركزى 
المصرى معهد 

الدراسات 
  المصرفٌه،

  .1526  الماهره :

    مجموعه محاضرات /    321114.15  321114 (2151

البنن المركزى 
المصرى معهد 

الدراسات 
  المصرفٌه،

  .1526  الماهره :

    مجموعه محاضرات /    321114.2  321114 (2152

البنن المركزى 
المصرى معهد 

الدراسات 
  المصرفٌه،

  .1526  الماهره :

    مجموعه محاضرات /    321114.21  321114 (2153

البنن المركزى 
المصرى معهد 

الدراسات 
  المصرفٌه،

  .1526  الماهره :

    مجموعه محاضرات /    321114.21  321114 (2154

البنن المركزى 
المصرى معهد 

الدراسات 
  المصرفٌه،

  .1526  الماهره :

    مجموعه محاضرات /    321114.22  321114 (2155

البنن المركزى 
المصرى معهد 

الدراسات 
  المصرفٌه،

  .1526  الماهره :

    مجموعه محاضرات /    321114.23  321114 (2156

البنن المركزى 
المصرى معهد 

الدراسات 
  المصرفٌه،

  .1526  الماهره :

    مجموعه محاضرات /    321114.24  321114 (2152
البنن المركزى 
المصرى معهد 

الدراسات 
  .1526  الماهره :



  المصرفٌه،

    مجموعه محاضرات /    321114.25  321114 (2151

البنن المركزى 
المصرى معهد 

الدراسات 
  المصرفٌه،

  .1526  الماهره :

    مجموعه محاضرات /    321114.26  321114 (2155

البنن المركزى 
المصرى معهد 

الدراسات 
  المصرفٌه،

  .1526  الماهره :

    مجموعه محاضرات /    321114.22  321114 (2161

البنن المركزى 
المصرى معهد 

الدراسات 
  المصرفٌه،

  .1526  الماهره :

    مجموعه محاضرات /    321114.21  321114 (2161

المركزى البنن 
المصرى معهد 

الدراسات 
  المصرفٌه،

  .1526  الماهره :

    مجموعه محاضرات /    321114.25  321114 (2162

البنن المركزى 
المصرى معهد 

الدراسات 
  المصرفٌه،

  .1526  الماهره :

    مجموعه محاضرات /    321114.3  321114 (2163

البنن المركزى 
المصرى معهد 

الدراسات 
  المصرفٌه،

  .1526  الماهره :

    مجموعه محاضرات /    321114.31  321114 (2164

البنن المركزى 
المصرى معهد 

الدراسات 
  المصرفٌه،

  .1526  الماهره :

    مجموعه محاضرات /    321114.31  321114 (2165

البنن المركزى 
المصرى معهد 

الدراسات 
  المصرفٌه،

  .1526  الماهره :

    مجموعه محاضرات /    321114.32  321114 (2166

البنن المركزى 
المصرى معهد 

الدراسات 
  المصرفٌه،

  .1526  الماهره :

    مجموعه محاضرات /    321114.33  321114 (2162

البنن المركزى 
المصرى معهد 

الدراسات 
  المصرفٌه،

  .1526  الماهره :

    محاضرات / مجموعه    321114.4  321114 (2161

البنن المركزى 
المصرى معهد 

الدراسات 
  المصرفٌه،

  .1526  الماهره :

    مجموعه محاضرات /    321114.5  321114 (2165

البنن المركزى 
المصرى معهد 

الدراسات 
  المصرفٌه،

  .1526  الماهره :

    مجموعه محاضرات /    321114.6  321114 (2121

البنن المركزى 
معهد  المصرى

الدراسات 
  المصرفٌه،

  .1526  الماهره :

    مجموعه محاضرات /    321114.2  321114 (2121

البنن المركزى 
المصرى معهد 

الدراسات 
  المصرفٌه،

  .1526  الماهره :

    مجموعه محاضرات /    321114.1  321114 (2122
البنن المركزى 
المصرى معهد 

الدراسات 
  .1526  :الماهره 



  المصرفٌه،

    مجموعه محاضرات /    321114.5  321114 (2123

البنن المركزى 
المصرى معهد 

الدراسات 
  المصرفٌه،

  .1526  الماهره :

  .1525  الماهرة :  بنن مصر ،    النشرة االلتصادٌة/    321112.1  321112 (2124

  .1525  الماهرة :  ، بنن مصر    النشرة االلتصادٌة/    321112.11  321112 (2125

  .1525  الماهرة :  بنن مصر ،    النشرة االلتصادٌة/    321112.2  321112 (2126

  .1525  الماهرة :  بنن مصر ،    النشرة االلتصادٌة/    321112.3  321112 (2122

  .1525  الماهرة :  بنن مصر ،    النشرة االلتصادٌة/    321112.4  321112 (2121

  .1525  الماهرة :  بنن مصر ،    النشرة االلتصادٌة/    321112.5  321112 (2125

  .1525  الماهرة :  بنن مصر ،    النشرة االلتصادٌة/    321112.6  321112 (2111

  .1525  الماهرة :  بنن مصر ،    النشرة االلتصادٌة/    321112.2  321112 (2111

  .1525  الماهرة :  بنن مصر ،    النشرة االلتصادٌة/    321112.1  321112 (2112

  .1525  الماهرة :  بنن مصر ،    النشرة االلتصادٌة/    321112.5  321112 (2113

2114) 321125  321125.12    
تمرٌر عن التنمٌة فى 

  العالم :
  .2113  الماهرة :  مؤسسة األهرام،  

2115) 321125  321125.12    
تمرٌر عن التنمٌة فى 

  العالم :
  .2113  الماهرة :  مؤسسة األهرام،  

2116) 321125  321125.15    
تمرٌر عن التنمٌة فى 

  العالم :
  .2113  الماهرة :  مؤسسة األهرام،  

2112) 321125  321125.2    
تمرٌر عن التنمٌة فى 

  العالم :
  .2113  :الماهرة   مؤسسة األهرام،  

2111) 321125  321125.21    
تمرٌر عن التنمٌة فى 

  العالم :
  .2113  الماهرة :  مؤسسة األهرام،  

2115) 321125  321125.23    
تمرٌر عن التنمٌة فى 

  العالم :
  .2113  الماهرة :  مؤسسة األهرام،  

2151) 321125  321125.25    
تمرٌر عن التنمٌة فى 

  العالم :
  .2113  الماهرة :  مؤسسة األهرام،  

2151) 321125  321125.22    
تمرٌر عن التنمٌة فى 

  العالم :
  .2113  الماهرة :  مؤسسة األهرام،  

2152) 321125  321125.25    
تمرٌر عن التنمٌة فى 

  العالم :
  .2113  الماهرة :  مؤسسة األهرام،  

2153) 321125  321125.3    
عن التنمٌة فى  تمرٌر

  العالم :
  .2113  الماهرة :  مؤسسة األهرام،  

2154) 321125  321125.35    
تمرٌر عن التنمٌة فى 

  العالم :
  .2113  الماهرة :  مؤسسة األهرام،  

2155) 321125  321125.32    
تمرٌر عن التنمٌة فى 

  العالم :
  .2113  الماهرة :  مؤسسة األهرام،  

2156) 321125  321125.35    
تمرٌر عن التنمٌة فى 

  العالم :
  .2113  الماهرة :  مؤسسة األهرام،  

2152) 321125  321125.41    
تمرٌر عن التنمٌة فى 

  العالم :
  .2113  الماهرة :  مؤسسة األهرام،  

2151) 321125  321125.41    
تمرٌر عن التنمٌة فى 

  العالم :
  .2113  الماهرة :  مؤسسة األهرام،  

2155) 321125  321125.5    
تمرٌر عن التنمٌة فى 

  العالم :
  .2113  الماهرة :  مؤسسة األهرام،  

2211) 321125  321125.6    
تمرٌر عن التنمٌة فى 

  العالم :
  .2113  الماهرة :  مؤسسة األهرام،  



2211) 321125  321125.2    
تمرٌر عن التنمٌة فى 

  العالم :
  .2113  الماهرة :  مؤسسة األهرام،  

2212) 321125  321125.1    
تمرٌر عن التنمٌة فى 

  العالم :
  .2113  الماهرة :  مؤسسة األهرام،  

2213) 321115  321115.1    
النشرة االحصائٌة 
للتجارة الخارجٌة 

  العربٌة /
  

مطبعة جامعة الدول 
  العربٌة،

  .1556  الماهرة :

2214) 321115  321115.2    
النشرة االحصائٌة 
للتجارة الخارجٌة 

  العربٌة /
  

مطبعة جامعة الدول 
  العربٌة،

  .1556  الماهرة :

2215) 321115  321115.3    
النشرة االحصائٌة 
للتجارة الخارجٌة 

  العربٌة /
  

مطبعة جامعة الدول 
  العربٌة،

  .1556  الماهرة :

2216) 321115  321115.4    
النشرة االحصائٌة 
للتجارة الخارجٌة 

  العربٌة /
  

مطبعة جامعة الدول 
  العربٌة،

  .1556  الماهرة :

2212) 321115  321115.5    
النشرة االحصائٌة 
للتجارة الخارجٌة 

  العربٌة /
  

مطبعة جامعة الدول 
  العربٌة،

  .1556  الماهرة :

2211) 321341  321341.1    
المجموعة االحصائٌة 
  لدول الوطن العربى /

  
مطبعة جامعة الدول 

  العربٌة،
  .1554  الماهرة :

2215) 321341  321341.2    
المجموعة االحصائٌة 
  لدول الوطن العربى /

  
مطبعة جامعة الدول 

  العربٌة،
  .1554  الماهرة :

2211) 321341  321341.3    
االحصائٌة المجموعة 

  لدول الوطن العربى /
  

مطبعة جامعة الدول 
  العربٌة،

  .1554  الماهرة :

2211) 321341  321341.4    
المجموعة االحصائٌة 
  لدول الوطن العربى /

  
مطبعة جامعة الدول 

  العربٌة،
  .1554  الماهرة :

2212) 321341  321341.5    
المجموعة االحصائٌة 

  العربى /لدول الوطن 
  

مطبعة جامعة الدول 
  العربٌة،

  .1554  الماهرة :

2213) 321235  321235.1    
االكادٌمٌة العربٌة للنمل 

  البحرى /
  

جامعة الدول 
  العربٌة،

  .1511  الماهرة :

2214) 321235  321235.11    
االكادٌمٌة العربٌة للنمل 

  البحرى /
  

جامعة الدول 
  العربٌة،

  .1511  : الماهرة

2215) 321235  321235.11    
االكادٌمٌة العربٌة للنمل 

  البحرى /
  

جامعة الدول 
  العربٌة،

  .1511  الماهرة :

2216) 321235  321235.12    
االكادٌمٌة العربٌة للنمل 

  البحرى /
  

جامعة الدول 
  العربٌة،

  .1511  الماهرة :

2212) 321235  321235.13    
االكادٌمٌة العربٌة للنمل 

  البحرى /
  

جامعة الدول 
  العربٌة،

  .1511  الماهرة :

2211) 321235  321235.14    
االكادٌمٌة العربٌة للنمل 

  البحرى /
  

جامعة الدول 
  العربٌة،

  .1511  الماهرة :

2215) 321235  321235.15    
االكادٌمٌة العربٌة للنمل 

  البحرى /
  

الدول جامعة 
  العربٌة،

  .1511  الماهرة :

2221) 321235  321235.16    
االكادٌمٌة العربٌة للنمل 

  البحرى /
  

جامعة الدول 
  العربٌة،

  .1511  الماهرة :

2221) 321235  321235.12    
االكادٌمٌة العربٌة للنمل 

  البحرى /
  

جامعة الدول 
  العربٌة،

  .1511  الماهرة :

2222) 321235  321235.11    
االكادٌمٌة العربٌة للنمل 

  البحرى /
  

جامعة الدول 
  العربٌة،

  .1511  الماهرة :

2223) 321235  321235.15    
االكادٌمٌة العربٌة للنمل 

  البحرى /
  

جامعة الدول 
  العربٌة،

  .1511  الماهرة :

2224) 321235  321235.2    
االكادٌمٌة العربٌة للنمل 

  البحرى /
  

جامعة الدول 
  العربٌة،

  .1511  الماهرة :

2225) 321235  321235.21    
االكادٌمٌة العربٌة للنمل 

  البحرى /
  

جامعة الدول 
  العربٌة،

  .1511  الماهرة :

2226) 321235  321235.21    
االكادٌمٌة العربٌة للنمل 

  البحرى /
  

جامعة الدول 
  العربٌة،

  .1511  الماهرة :



2222) 321235  321235.22    
االكادٌمٌة العربٌة للنمل 

  البحرى /
  

جامعة الدول 
  العربٌة،

  .1511  الماهرة :

2221) 321235  321235.23    
االكادٌمٌة العربٌة للنمل 

  البحرى /
  

جامعة الدول 
  العربٌة،

  .1511  الماهرة :

2225) 321235  321235.24    
العربٌة للنمل االكادٌمٌة 
  البحرى /

  
جامعة الدول 

  العربٌة،
  .1511  الماهرة :

2231) 321235  321235.25    
االكادٌمٌة العربٌة للنمل 

  البحرى /
  

جامعة الدول 
  العربٌة،

  .1511  الماهرة :

2231) 321235  321235.26    
االكادٌمٌة العربٌة للنمل 

  البحرى /
  

جامعة الدول 
  العربٌة،

  .1511  الماهرة :

2232) 321235  321235.22    
االكادٌمٌة العربٌة للنمل 

  البحرى /
  

جامعة الدول 
  العربٌة،

  .1511  الماهرة :

2233) 321235  321235.21    
االكادٌمٌة العربٌة للنمل 

  البحرى /
  

جامعة الدول 
  العربٌة،

  .1511  الماهرة :

2234) 321235  321235.25    
االكادٌمٌة العربٌة للنمل 

  البحرى /
  

جامعة الدول 
  العربٌة،

  .1511  الماهرة :

2235) 321235  321235.3    
االكادٌمٌة العربٌة للنمل 

  البحرى /
  

جامعة الدول 
  العربٌة،

  .1511  الماهرة :

2236) 321235  321235.4    
االكادٌمٌة العربٌة للنمل 

  البحرى /
  

جامعة الدول 
  العربٌة،

  .1511  الماهرة :

2232) 321235  321235.5    
االكادٌمٌة العربٌة للنمل 

  البحرى /
  

جامعة الدول 
  العربٌة،

  .1511  الماهرة :

2231) 321235  321235.6    
االكادٌمٌة العربٌة للنمل 

  البحرى /
  

جامعة الدول 
  العربٌة،

  .1511  الماهرة :

2235) 321235  321235.2    
االكادٌمٌة العربٌة للنمل 

  البحرى /
  

جامعة الدول 
  العربٌة،

  .1511  الماهرة :

2241) 321235  321235.1    
االكادٌمٌة العربٌة للنمل 

  البحرى /
  

جامعة الدول 
  العربٌة،

  .1511  الماهرة :

2241) 321235  321235.5    
االكادٌمٌة العربٌة للنمل 

  البحرى /
  

جامعة الدول 
  العربٌة،

  .1511  الماهرة :

2242) 321245  321245.1    
النشرة الدورٌة لمركز 
البحوث واالستشارات 

  البحرٌة /
  

مركز البحوث 
واالستشارات 

  الٌحرٌة،
  .1515  الماهرة :

2243) 321245  321245.2    
النشرة الدورٌة لمركز 
البحوث واالستشارات 

  البحرٌة /
  

مركز البحوث 
واالستشارات 

  الٌحرٌة،
  .1515  الماهرة :

2244) 321245  321245.3    
النشرة الدورٌة لمركز 
البحوث واالستشارات 

  البحرٌة /
  

مركز البحوث 
واالستشارات 

  الٌحرٌة،
  .1515  الماهرة :

2245) 321245  321245.4    
النشرة الدورٌة لمركز 

واالستشارات البحوث 
  البحرٌة /

  
مركز البحوث 
واالستشارات 

  الٌحرٌة،
  .1515  الماهرة :

2246) 321245  321245.5    
النشرة الدورٌة لمركز 
البحوث واالستشارات 

  البحرٌة /
  

مركز البحوث 
واالستشارات 

  الٌحرٌة،
  .1515  الماهرة :

  .1554  دبى :  المطبعة العصرٌة،    االلتصاد االسالمى /    321254.1  321254 (2242

  .1554  دبى :  المطبعة العصرٌة،    االلتصاد االسالمى /    321254.11  321254 (2241

  .1554  دبى :  المطبعة العصرٌة،    االلتصاد االسالمى /    321254.11  321254 (2245

  .1554  دبى :  المطبعة العصرٌة،    االلتصاد االسالمى /    321254.12  321254 (2251

  .1554  دبى :  المطبعة العصرٌة،    االلتصاد االسالمى /    321254.13  321254 (2251

  .1554  دبى :  المطبعة العصرٌة،    االلتصاد االسالمى /    321254.14  321254 (2252

  .1554  دبى :  العصرٌة، المطبعة    االلتصاد االسالمى /    321254.15  321254 (2253



  .1554  دبى :  المطبعة العصرٌة،    االلتصاد االسالمى /    321254.16  321254 (2254

  .1554  دبى :  المطبعة العصرٌة،    االلتصاد االسالمى /    321254.12  321254 (2255

  .1554  دبى :  العصرٌة،المطبعة     االلتصاد االسالمى /    321254.11  321254 (2256

  .1554  دبى :  المطبعة العصرٌة،    االلتصاد االسالمى /    321254.15  321254 (2252

  .1554  دبى :  المطبعة العصرٌة،    االلتصاد االسالمى /    321254.2  321254 (2251

  .1554  دبى :  العصرٌة،المطبعة     االلتصاد االسالمى /    321254.21  321254 (2255

  .1554  دبى :  المطبعة العصرٌة،    االلتصاد االسالمى /    321254.21  321254 (2261

  .1554  دبى :  المطبعة العصرٌة،    االلتصاد االسالمى /    321254.3  321254 (2261

  .1554  دبى :  المطبعة العصرٌة،    االلتصاد االسالمى /    321254.4  321254 (2262

  .1554  دبى :  المطبعة العصرٌة،    االلتصاد االسالمى /    321254.5  321254 (2263

  .1554  دبى :  المطبعة العصرٌة،    االلتصاد االسالمى /    321254.6  321254 (2264

  .1554  دبى :  المطبعة العصرٌة،    االلتصاد االسالمى /    321254.2  321254 (2265

  .1554  دبى :  المطبعة العصرٌة،    االلتصاد االسالمى /    321254.1  321254 (2266

  .1554  دبى :  المطبعة العصرٌة،    االلتصاد االسالمى /    321254.5  321254 (2262

    إلتصادٌات االمارات /    321133.3  321133 (2261

شعبة االعالم بالدائرة 
التحاد االلتصادٌة 

غرف التجارة 
والصناعة بدولة 
االمارات العربٌة 

  المتحدة،

  .1555  دبى :

    إلتصادٌات االمارات /    321133.1  321133 (2265

شعبة االعالم بالدائرة 
االلتصادٌة التحاد 

غرف التجارة 
والصناعة بدولة 
االمارات العربٌة 

  المتحدة،

  .1555  دبى :

    إلتصادٌات االمارات /    321133.4  321133 (2221

شعبة االعالم بالدائرة 
االلتصادٌة التحاد 

غرف التجارة 
والصناعة بدولة 
االمارات العربٌة 

  المتحدة،

  .1555  دبى :

    إلتصادٌات االمارات /    321133.2  321133 (2221

شعبة االعالم بالدائرة 
االلتصادٌة التحاد 

غرف التجارة 
بدولة والصناعة 

االمارات العربٌة 
  المتحدة،

  .1555  دبى :

    إلتصادٌات االمارات /    321133.5  321133 (2222

شعبة االعالم بالدائرة 
االلتصادٌة التحاد 

غرف التجارة 
والصناعة بدولة 
االمارات العربٌة 

  المتحدة،

  .1555  دبى :

2223) 321122  321122.11    
التمرٌرااللتصادى 

  العربى الموحد /
  

صندوق النمد 
  العربى،

االمارات 
العربٌة 

  المتحدة :
1511.  

2224) 321122  321122.11    
التمرٌرااللتصادى 

  العربى الموحد /
  

صندوق النمد 
  العربى،

االمارات 
العربٌة 

  المتحدة :
1511.  



2225) 321122  321122.2    
التمرٌرااللتصادى 

  العربى الموحد /
  

صندوق النمد 
  العربى،

االمارات 
العربٌة 

  المتحدة :
1511.  

2226) 321122  321122.3    
التمرٌرااللتصادى 

  العربى الموحد /
  

صندوق النمد 
  العربى،

االمارات 
العربٌة 

  المتحدة :
1511.  

2222) 321122  321122.4    
التمرٌرااللتصادى 

  العربى الموحد /
  

صندوق النمد 
  العربى،

االمارات 
العربٌة 

  المتحدة :
1511.  

2221) 321122  321122.5    
التمرٌرااللتصادى 

  العربى الموحد /
  

صندوق النمد 
  العربى،

االمارات 
العربٌة 

  المتحدة :
1511.  

2225) 321122  321122.6    
التمرٌرااللتصادى 

  العربى الموحد /
  

صندوق النمد 
  العربى،

االمارات 
العربٌة 

  المتحدة :
1511.  

2211) 321122  321122.2    
التمرٌرااللتصادى 

  العربى الموحد /
  

صندوق النمد 
  العربى،

االمارات 
العربٌة 

  المتحدة :
1511.  

2211) 321122  321122.1    
التمرٌرااللتصادى 

  العربى الموحد /
  

صندوق النمد 
  العربى،

االمارات 
العربٌة 

  المتحدة :
1511.  

2212) 321122  321122.5    
التمرٌرااللتصادى 

  العربى الموحد /
  

صندوق النمد 
  العربى،

االمارات 
العربٌة 

  المتحدة :
1511.  

    النشرة االلتصادٌة /    321525.12  365166 (2213
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    االلتصادٌة /النشرة     321525.13  365166 (2214
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.14  365166 (2215
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.15  365166 (2216
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.16  365166 (2212
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.12  365166 (2211
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.11  365166 (2215
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.15  365166 (2251
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.2  365166 (2251
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.21  365166 (2252
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.21  365166 (2253
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.22  365166 (2254
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    /النشرة االلتصادٌة     321525.23  365166 (2255
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.24  365166 (2256
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.25  365166 (2252
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.26  365166 (2251
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.22  365166 (2255
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :



    النشرة االلتصادٌة /    321525.21  365166 (2311
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.25  365166 (2311
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.3  365166 (2312
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.31  365166 (2313
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  :الماهرة 

    النشرة االلتصادٌة /    321525.31  365166 (2314
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.32  365166 (2315
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.33  365166 (2316
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.34  365166 (2312
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.35  365166 (2311
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    /النشرة االلتصادٌة     321525.36  365166 (2315
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.32  365166 (2311
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.31  365166 (2311
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.35  365166 (2312
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.4  365166 (2313
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.41  365166 (2314
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.41  365166 (2315
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.42  365166 (2316
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.43  365166 (2312
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  :الماهرة 

    النشرة االلتصادٌة /    321525.44  365166 (2311
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.45  365166 (2315
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.5  365166 (2321
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.6  365166 (2321
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.2  365166 (2322
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.1  365166 (2323
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.5  365166 (2324
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.1  365166 (2325
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    االلتصادٌة /النشرة     321525.11  365166 (2326
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :

    النشرة االلتصادٌة /    321525.11  365166 (2322
البنن االهلى 

  المصرى،
  .1552  الماهرة :



    مٌزان المدفوعات /    322122.1  322122 (2321
مطابع الثورة 

  العربٌة،
  .1511  طرابلس :

    مٌزان المدفوعات /    322122.2  322122 (2325
مطابع الثورة 

  العربٌة،
  .1511  طرابلس :

    مٌزان المدفوعات /    322122.4  322122 (2331
مطابع الثورة 

  العربٌة،
  .1511  طرابلس :

    مٌزان المدفوعات /    322122.5  322122 (2331
مطابع الثورة 

  العربٌة،
  .1511  طرابلس :

    مٌزان المدفوعات /    322122.6  322122 (2332
مطابع الثورة 

  العربٌة،
  .1511  طرابلس :

    مٌزان المدفوعات /    322122.2  322122 (2333
مطابع الثورة 

  العربٌة،
  .1511  طرابلس :

    مٌزان المدفوعات /    322122.1  322122 (2334
مطابع الثورة 

  العربٌة،
  .1511  طرابلس :

2335) 322142  322142.1    
نتائج بعض االنجازات 

  فى مجال التدرٌب :
  

اكادٌمٌة السادات 
  للعلوم االدارٌة،

  .1511  طنطا :

2336) 322142  322142.2    
نتائج بعض االنجازات 

  فى مجال التدرٌب :
  

اكادٌمٌة السادات 
  للعلوم االدارٌة،

  .1511  طنطا :

2332) 322142  322142.3    
نتائج بعض االنجازات 

  فى مجال التدرٌب :
  

اكادٌمٌة السادات 
  للعلوم االدارٌة،

  .1511  طنطا :

2331) 322142  322142.4    
نتائج بعض االنجازات 

  فى مجال التدرٌب :
  

اكادٌمٌة السادات 
  للعلوم االدارٌة،

  .1511  طنطا :

2335) 322142  322142.5    
بعض االنجازات نتائج 

  فى مجال التدرٌب :
  

اكادٌمٌة السادات 
  للعلوم االدارٌة،

  .1511  طنطا :

2341) 322142  322142.6    
نتائج بعض االنجازات 

  فى مجال التدرٌب :
  

اكادٌمٌة السادات 
  للعلوم االدارٌة،

  .1511  طنطا :

2341) 322142  322142.2    
نتائج بعض االنجازات 

  مجال التدرٌب :فى 
  

اكادٌمٌة السادات 
  للعلوم االدارٌة،

  .1511  طنطا :

2342) 322153  322153.1    
مجلة البحوث 

  االلتصادٌة /
  

مركز بحوث العلوم 
  االلتصادٌة،

  .1551  بنغازى :

2343) 322153  322153.2    
مجلة البحوث 

  االلتصادٌة /
  

مركز بحوث العلوم 
  االلتصادٌة،

  .1551  بنغازى :

2344) 322153  322153.3    
مجلة البحوث 

  االلتصادٌة /
  

مركز بحوث العلوم 
  االلتصادٌة،

  .1551  بنغازى :

2345) 322153  322153.33    
مجلة البحوث 

  االلتصادٌة /
  

مركز بحوث العلوم 
  االلتصادٌة،

  .1551  بنغازى :

2346) 322153  322153.34    
البحوث مجلة 

  االلتصادٌة /
  

مركز بحوث العلوم 
  االلتصادٌة،

  .1551  بنغازى :

2342) 322153  322153.4    
مجلة البحوث 

  االلتصادٌة /
  

مركز بحوث العلوم 
  االلتصادٌة،

  .1551  بنغازى :

2341) 322153  322153.5    
مجلة البحوث 

  االلتصادٌة /
  

مركز بحوث العلوم 
  االلتصادٌة،

  .1551  بنغازى :

2345) 322153  322153.6    
مجلة البحوث 

  االلتصادٌة /
  

مركز بحوث العلوم 
  االلتصادٌة،

  .1551  بنغازى :

2351) 322153  322153.2    
مجلة البحوث 

  االلتصادٌة /
  

مركز بحوث العلوم 
  االلتصادٌة،

  .1551  بنغازى :

2351) 322224  322224.1    
العلمٌة لكلٌة المجلة 

  االدارة وااللتصاد :
  .1551  الدوحة :  مطابع دار الشرق،  

2352) 322224  322224.2    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  االدارة وااللتصاد :

  .1551  الدوحة :  مطابع دار الشرق،  

2353) 322224  322224.3    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  االدارة وااللتصاد :

  .1551  الدوحة :  دار الشرق،مطابع   

2354) 322224  322224.4    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  االدارة وااللتصاد :

  .1551  الدوحة :  مطابع دار الشرق،  

2355) 322224  322224.5    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  االدارة وااللتصاد :

  .1551  الدوحة :  مطابع دار الشرق،  



2356) 322224  322224.6    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  االدارة وااللتصاد :

  .1551  الدوحة :  مطابع دار الشرق،  

2352) 322224  322224.2    
المجلة العلمٌة لكلٌة 
  االدارة وااللتصاد :

  .1551  الدوحة :  مطابع دار الشرق،  

2351) 322224  322224.1    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

  وااللتصاد :االدارة 
  .1551  الدوحة :  مطابع دار الشرق،  

    الرسالة الثمافٌة /    322325.511  322325 (2355
الملحمٌة الثمافٌة 

  السعودٌة،
  الماهرة :

2113 -
  

2361) 11241336  323152.1    
النشرة االحصائٌة 
  لجامعه المنصورة /

  .2115  المنصورة :  تربٌه نوعٌة،  

2361) 11241336  323152.15    
النشرة االحصائٌة 
  لجامعه المنصورة /

  .2115  المنصورة :  تربٌه نوعٌة،  

2362) 11241336  323152.3    
النشرة االحصائٌة 
  لجامعه المنصورة /

  .2115  المنصورة :  تربٌه نوعٌة،  

2363) 11241336  323152.6    
النشرة االحصائٌة 
  /لجامعه المنصورة 

  .2115  المنصورة :  تربٌه نوعٌة،  

2364) 11241336  323152.2    
النشرة االحصائٌة 
  لجامعه المنصورة /

  .2115  المنصورة :  تربٌه نوعٌة،  

2365) 11241336  323152.5    
النشرة االحصائٌة 
  لجامعه المنصورة /

  .2115  المنصورة :  تربٌه نوعٌة،  

2366) 323142  323142.1    

نشرة المؤشرات 
االلتصادٌة 

واالجتماعٌة لجمهورٌة 
  مصر العربٌة /

  
مركز المعلومات 
 -ودعم اتخاذ المرار

  مجلس الوزراء،
  .2112  الماهرة :

2362) 323142  323142.11    

نشرة المؤشرات 
االلتصادٌة 

واالجتماعٌة لجمهورٌة 
  مصر العربٌة /

  
مركز المعلومات 

 -اتخاذ المرارودعم 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

2361) 323142  323142.11    

نشرة المؤشرات 
االلتصادٌة 

واالجتماعٌة لجمهورٌة 
  مصر العربٌة /

  
مركز المعلومات 
 -ودعم اتخاذ المرار

  مجلس الوزراء،
  .2112  الماهرة :

2365) 323142  323142.12    

نشرة المؤشرات 
االلتصادٌة 

واالجتماعٌة لجمهورٌة 
  مصر العربٌة /

  
مركز المعلومات 
 -ودعم اتخاذ المرار

  مجلس الوزراء،
  .2112  الماهرة :

2321) 323142  323142.13    

نشرة المؤشرات 
االلتصادٌة 

واالجتماعٌة لجمهورٌة 
  مصر العربٌة /

  
مركز المعلومات 
 -ودعم اتخاذ المرار

  مجلس الوزراء،
  .2112  الماهرة :

2321) 323142  323142.14    

نشرة المؤشرات 
االلتصادٌة 

واالجتماعٌة لجمهورٌة 
  مصر العربٌة /

  
مركز المعلومات 
 -ودعم اتخاذ المرار

  مجلس الوزراء،
  .2112  الماهرة :

2322) 323142  323142.15    

نشرة المؤشرات 
االلتصادٌة 

واالجتماعٌة لجمهورٌة 
  العربٌة /مصر 

  
مركز المعلومات 
 -ودعم اتخاذ المرار

  مجلس الوزراء،
  .2112  الماهرة :

2323) 323142  323142.16    

نشرة المؤشرات 
االلتصادٌة 

واالجتماعٌة لجمهورٌة 
  مصر العربٌة /

  
مركز المعلومات 
 -ودعم اتخاذ المرار

  مجلس الوزراء،
  .2112  الماهرة :

2324) 323142  323142.2    

نشرة المؤشرات 
االلتصادٌة 

واالجتماعٌة لجمهورٌة 
  مصر العربٌة /

  
مركز المعلومات 
 -ودعم اتخاذ المرار

  مجلس الوزراء،
  .2112  الماهرة :

2325) 323142  323142.3    

نشرة المؤشرات 
االلتصادٌة 

واالجتماعٌة لجمهورٌة 
  مصر العربٌة /

  
مركز المعلومات 

 -اتخاذ المرارودعم 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :



2326) 323142  323142.4    

نشرة المؤشرات 
االلتصادٌة 

واالجتماعٌة لجمهورٌة 
  مصر العربٌة /

  
مركز المعلومات 
 -ودعم اتخاذ المرار

  مجلس الوزراء،
  .2112  الماهرة :

2322) 323142  323142.5    

نشرة المؤشرات 
االلتصادٌة 

واالجتماعٌة لجمهورٌة 
  مصر العربٌة /

  
مركز المعلومات 
 -ودعم اتخاذ المرار

  مجلس الوزراء،
  .2112  الماهرة :

2321) 323142  323142.6    

نشرة المؤشرات 
االلتصادٌة 

واالجتماعٌة لجمهورٌة 
  مصر العربٌة /

  
مركز المعلومات 
 -ودعم اتخاذ المرار

  مجلس الوزراء،
  .2112  الماهرة :

2325) 323142  323142.2    

نشرة المؤشرات 
االلتصادٌة 

واالجتماعٌة لجمهورٌة 
  مصر العربٌة /

  
مركز المعلومات 
 -ودعم اتخاذ المرار

  مجلس الوزراء،
  .2112  الماهرة :

2311) 323142  323142.1    

نشرة المؤشرات 
االلتصادٌة 

واالجتماعٌة لجمهورٌة 
  مصر العربٌة /

  
مركز المعلومات 
 -ودعم اتخاذ المرار

  مجلس الوزراء،
  .2112  الماهرة :

2311) 323142  323142.5    

نشرة المؤشرات 
االلتصادٌة 

واالجتماعٌة لجمهورٌة 
  مصر العربٌة /

  
مركز المعلومات 
 -ودعم اتخاذ المرار

  مجلس الوزراء،
  .2112  الماهرة :

2312) 323156  323156.1    
البورصة مجلة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2313) 323156  323156.152    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2314) 323156  323156.151    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2315) 323156  323156.161    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2316) 323156  323156.163    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2312) 323156  323156.166    
مجلة البورصة 

  /المصرٌة 
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2311) 323156  323156.161    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2315) 323156  323156.121    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2351) 323156  323156.123    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2351) 323156  323156.125    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2352) 323156  323156.121    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

األهرام مؤسسة 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2353) 323156  323156.111    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2354) 323156  323156.112    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2355) 323156  323156.115    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2356) 323156  323156.112    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2352) 323156  323156.115    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2351) 323156  323156.151    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :



2355) 323156  323156.222    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2411) 323156  323156.265    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2411) 323156  323156.221    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2412) 323156  323156.224    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2413) 323156  323156.226    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2414) 323156  323156.221    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2415) 323156  323156.211    
البورصة مجلة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2416) 323156  323156.213    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2412) 323156  323156.216    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2411) 323156  323156.251    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2415) 323156  323156.253    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2411) 323156  323156.255    
مجلة البورصة 

  /المصرٌة 
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2411) 323156  323156.251    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2412) 323156  323156.3    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2413) 323156  323156.311    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2414) 323156  323156.312    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2415) 323156  323156.314    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

األهرام مؤسسة 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2416) 323156  323156.316    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2412) 323156  323156.311    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2411) 323156  323156.311    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2415) 323156  323156.316    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2421) 323156  323156.311    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2421) 323156  323156.321    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2422) 323156  323156.322    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2423) 323156  323156.324    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2424) 323156  323156.326    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2425) 323156  323156.325    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2426) 323156  323156.331    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :



2422) 323156  323156.333    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2421) 323156  323156.335    
البورصة مجلة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2425) 323156  323156.332    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2431) 323156  323156.335    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2431) 323156  323156.341    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2432) 323156  323156.343    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2433) 323156  323156.345    
مجلة البورصة 

  /المصرٌة 
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2434) 323156  323156.342    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2435) 323156  323156.351    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2436) 323156  323156.352    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2432) 323156  323156.355    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2431) 323156  323156.352    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

األهرام مؤسسة 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2435) 323156  323156.323    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2441) 323156  323156.316    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2441) 323156  323156.311    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2442) 323156  323156.351    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2443) 323156  323156.352    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2444) 323156  323156.355    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2445) 323156  323156.411    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2446) 323156  323156.422    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2442) 323156  323156.431    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2441) 323156  323156.432    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2445) 323156  323156.434    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2451) 323156  323156.432    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2451) 323156  323156.445    
البورصة مجلة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2452) 323156  323156.442    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2453) 323156  323156.445    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2454) 323156  323156.456    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :



2455) 323156  323156.462    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2456) 323156  323156.426    
مجلة البورصة 

  /المصرٌة 
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2452) 323156  323156.421    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2451) 323156  323156.411    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2455) 323156  323156.413    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2461) 323156  323156.415    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2461) 323156  323156.412    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

األهرام مؤسسة 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2462) 323156  323156.415    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2463) 323156  323156.451    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2464) 323156  323156.453    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2465) 323156  323156.454    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2466) 323156  323156.455    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2462) 323156  323156.456    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2461) 323156  323156.452    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2465) 323156  323156.451    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2421) 323156  323156.455    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2421) 323156  323156.511    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2422) 323156  323156.511    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2423) 323156  323156.512    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2424) 323156  323156.513    
البورصة مجلة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

2425) 323156  323156.514    
مجلة البورصة 

  المصرٌة /
  

مؤسسة األهرام 
  االلتصادى،

  -1552  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.1  323216 (2426
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  :الماهرة 

    مجلة البترول /    323216.111  323216 (2422
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.112  323216 (2421
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    البترول /مجلة     323216.114  323216 (2425
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.116  323216 (2411
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.111  323216 (2411
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.112  323216 (2412
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :



    مجلة البترول /    323216.114  323216 (2413
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.112  323216 (2414
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.121  323216 (2415
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.123  323216 (2416
الهٌئة العاملة بمطاع 

  المصرى،البترول 
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.125  323216 (2412
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.122  323216 (2411
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.125  323216 (2415
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.131  323216 (2451
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.133  323216 (2451
بمطاع الهٌئة العاملة 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.135  323216 (2452
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.132  323216 (2453
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.135  323216 (2454
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.141  323216 (2455
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.143  323216 (2456
العاملة بمطاع الهٌئة 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.145  323216 (2452
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.142  323216 (2451
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.145  323216 (2455
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.151  323216 (2511
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.153  323216 (2511
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.155  323216 (2512
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.161  323216 (2513
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.163  323216 (2514
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.165  323216 (2515
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    /مجلة البترول     323216.162  323216 (2516
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.165  323216 (2512
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.121  323216 (2511
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  : الماهرة

    مجلة البترول /    323216.123  323216 (2515
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.125  323216 (2511
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :



    البترول /مجلة     323216.122  323216 (2511
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.125  323216 (2512
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.111  323216 (2513
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.113  323216 (2514
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.115  323216 (2515
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.112  323216 (2516
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.115  323216 (2512
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.151  323216 (2511
الهٌئة العاملة بمطاع 

  المصرى،البترول 
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.153  323216 (2515
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.155  323216 (2521
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.152  323216 (2521
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.155  323216 (2522
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.211  323216 (2523
بمطاع الهٌئة العاملة 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.213  323216 (2524
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.215  323216 (2525
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.212  323216 (2526
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.211  323216 (2522
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.212  323216 (2521
العاملة بمطاع الهٌئة 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.214  323216 (2525
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.216  323216 (2531
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.211  323216 (2531
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.221  323216 (2532
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.222  323216 (2533
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.224  323216 (2534
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.226  323216 (2535
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.221  323216 (2536
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.231  323216 (2532
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    /مجلة البترول     323216.232  323216 (2531
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :



    مجلة البترول /    323216.234  323216 (2535
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.236  323216 (2541
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  : الماهرة

    مجلة البترول /    323216.235  323216 (2541
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.244  323216 (2542
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    البترول /مجلة     323216.242  323216 (2543
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.251  323216 (2544
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.253  323216 (2545
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.255  323216 (2546
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.261  323216 (2542
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.264  323216 (2541
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.222  323216 (2545
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.226  323216 (2551
الهٌئة العاملة بمطاع 

  المصرى،البترول 
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.215  323216 (2551
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.3  323216 (2552
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.32  323216 (2553
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.335  323216 (2554
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.341  323216 (2555
الهٌئة العاملة بمطاع 

  المصرى،البترول 
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.32  323216 (2556
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.413  323216 (2552
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.412  323216 (2551
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.413  323216 (2555
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.456  323216 (2561
بمطاع الهٌئة العاملة 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.45  323216 (2561
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.451  323216 (2562
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.454  323216 (2563
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.452  323216 (2564
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.513  323216 (2565
العاملة بمطاع الهٌئة 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.515  323216 (2566
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :



    مجلة البترول /    323216.516  323216 (2562
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.511  323216 (2561
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.513  323216 (2565
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.511  323216 (2521
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.522  323216 (2521
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.526  323216 (2522
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.525  323216 (2523
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.533  323216 (2524
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    /مجلة البترول     323216.535  323216 (2525
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.535  323216 (2526
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.542  323216 (2522
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  : الماهرة

    مجلة البترول /    323216.544  323216 (2521
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.554  323216 (2525
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    البترول /مجلة     323216.552  323216 (2511
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.555  323216 (2511
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.562  323216 (2512
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.565  323216 (2513
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.566  323216 (2514
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.561  323216 (2515
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.522  323216 (2516
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.524  323216 (2512
الهٌئة العاملة بمطاع 

  المصرى،البترول 
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.511  323216 (2511
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.511  323216 (2515
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.513  323216 (2551
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.515  323216 (2551
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.512  323216 (2552
بمطاع الهٌئة العاملة 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.511  323216 (2553
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.551  323216 (2554
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :



    مجلة البترول /    323216.554  323216 (2555
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.555  323216 (2556
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.552  323216 (2552
العاملة بمطاع الهٌئة 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.611  323216 (2551
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.613  323216 (2555
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.612  323216 (2611
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.612  323216 (2611
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.615  323216 (2612
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.612  323216 (2613
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.624  323216 (2614
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.622  323216 (2615
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.61  323216 (2616
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.24  323216 (2612
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.245  323216 (2611
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.26  323216 (2615
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.21  323216 (2611
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.212  323216 (2611
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.214  323216 (2612
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.215  323216 (2613
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.11  323216 (2614
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.12  323216 (2615
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.14  323216 (2616
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.11  323216 (2612
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.51  323216 (2611
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.52  323216 (2615
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.55  323216 (2621
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

    مجلة البترول /    323216.52  323216 (2621
الهٌئة العاملة بمطاع 

  البترول المصرى،
  -1513  الماهرة :

2622) 323255  323255.1    
 مجله دراسات سكانٌه

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :



2623) 323255  323255.11    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2624) 323255  323255.12    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2625) 323255  323255.14    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2626) 323255  323255.16    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2622) 323255  323255.11    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2621) 323255  323255.15    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2625) 323255  323255.21    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2631) 323255  323255.22    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2631) 323255  323255.24    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2632) 323255  323255.26    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2633) 323255  323255.21    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2634) 323255  323255.25    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2635) 323255  323255.3    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2636) 323255  323255.31    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2632) 323255  323255.32    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2631) 323255  323255.33    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2635) 323255  323255.34    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2641) 323255  323255.36    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2641) 323255  323255.32    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2642) 323255  323255.31    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :



2643) 323255  323255.41    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2644) 323255  323255.41    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2645) 323255  323255.42    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2646) 323255  323255.43    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2642) 323255  323255.45    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2641) 323255  323255.42    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2645) 323255  323255.41    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2651) 323255  323255.5    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2651) 323255  323255.51    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2652) 323255  323255.52    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2653) 323255  323255.54    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2654) 323255  323255.56    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2655) 323255  323255.51    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2656) 323255  323255.6    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2652) 323255  323255.61    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2651) 323255  323255.61    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2655) 323255  323255.63    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2661) 323255  323255.65    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2661) 323255  323255.66    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2662) 323255  323255.62    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :



2663) 323255  323255.61    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2664) 323255  323255.65    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2665) 323255  323255.1    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

2666) 323255  323255.5    
مجله دراسات سكانٌه 

/  
  

المجلس االعلى 
لتنظٌم االسره 

  والسكان،
  .1553  الماهره :

    مجله االداره العامه /    323345.1  323345 (2662
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.112  323345 (2661
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    االداره العامه /مجله     323345.11  323345 (2665
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.112  323345 (2621
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.125  323345 (2621
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  :الرٌاض 

    مجله االداره العامه /    323345.13  323345 (2622
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.131  323345 (2623
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    العامه /مجله االداره     323345.142  323345 (2624
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.151  323345 (2625
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.16  323345 (2626
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.162  323345 (2622
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.123  323345 (2621
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.124  323345 (2625
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.121  323345 (2611
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.125  323345 (2611
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.114  323345 (2612
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.115  323345 (2613
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.111  323345 (2614
االداره العامه معهد 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.152  323345 (2615
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.155  323345 (2616
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.21  323345 (2612
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.211  323345 (2611
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :



    مجله االداره العامه /    323345.225  323345 (2615
العامه معهد االداره 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.226  323345 (2651
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.232  323345 (2651
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.232  323345 (2652
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.24  323345 (2653
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.241  323345 (2654
العامه معهد االداره 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.241  323345 (2655
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.242  323345 (2656
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.243  323345 (2652
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.244  323345 (2651
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.245  323345 (2655
العامه معهد االداره 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.22  323345 (2211
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.31  323345 (2211
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.41  323345 (2212
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.45  323345 (2213
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.52  323345 (2214
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.56  323345 (2215
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.65  323345 (2216
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    العامه /مجله االداره     323345.26  323345 (2212
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.25  323345 (2211
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.13  323345 (2215
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.12  323345 (2211
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.11  323345 (2211
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.54  323345 (2212
االداره العامه معهد 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    مجله االداره العامه /    323345.51  323345 (2213
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :

    تصدٌر :    323352.1  323352 (2214
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.11  323352 (2215
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :



    تصدٌر :    323352.11  323352 (2216
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.12  323352 (2212
المعلومات مركز 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.13  323352 (2211
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.14  323352 (2215
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  الوزراء،مجلس 

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.15  323352 (2221
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.16  323352 (2221
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.12  323352 (2222
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.11  323352 (2223
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.15  323352 (2224
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.2  323352 (2225
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.21  323352 (2226
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  :الماهرة 

    تصدٌر :    323352.21  323352 (2222
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.22  323352 (2221
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.23  323352 (2225
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.24  323352 (2231
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.25  323352 (2231
مركز المعلومات 

 -المرار ودعم اتخاذ 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.26  323352 (2232
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.22  323352 (2233
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.21  323352 (2234
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.25  323352 (2235
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :



    تصدٌر :    323352.3  323352 (2236
المعلومات  مركز

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.31  323352 (2232
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.31  323352 (2231
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  الوزراء،مجلس 

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.32  323352 (2235
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.33  323352 (2241
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.34  323352 (2241
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.35  323352 (2242
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.36  323352 (2243
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.32  323352 (2244
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.31  323352 (2245
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  : الماهرة

    تصدٌر :    323352.35  323352 (2246
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.4  323352 (2242
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.41  323352 (2241
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.41  323352 (2245
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.42  323352 (2251
مركز المعلومات 

 -المرار ودعم اتخاذ 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.43  323352 (2251
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.44  323352 (2252
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.45  323352 (2253
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.5  323352 (2254
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.6  323352 (2255
المعلومات مركز 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :



    تصدٌر :    323352.2  323352 (2256
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.1  323352 (2252
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    تصدٌر :    323352.5  323352 (2251
مركز المعلومات 

 -ودعم اتخاذ المرار 
  مجلس الوزراء،

  .2112  الماهرة :

    مصر للتأمٌن    323325.1  323325 (2255
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    للتأمٌن مصر    323325.111  323325 (2261
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.113  323325 (2261
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.115  323325 (2262
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.112  323325 (2263
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.115  323325 (2264
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    للتأمٌنمصر     323325.11  323325 (2265
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.111  323325 (2266
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.113  323325 (2262
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.115  323325 (2261
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.112  323325 (2265
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    للتأمٌنمصر     323325.115  323325 (2221
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.12  323325 (2221
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.121  323325 (2222
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.122  323325 (2223
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.123  323325 (2224
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    للتأمٌنمصر     323325.124  323325 (2225
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة



    مصر للتأمٌن    323325.13  323325 (2226
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.15  323325 (2222
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.16  323325 (2221
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.12  323325 (2225
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.15  323325 (2211
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.2  323325 (2211
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.21  323325 (2212
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.21  323325 (2213
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.23  323325 (2214
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.24  323325 (2215
البحوث ادارة 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.26  323325 (2216
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.22  323325 (2212
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.21  323325 (2211
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.31  323325 (2215
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.31  323325 (2251
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.33  323325 (2251
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.34  323325 (2252
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.36  323325 (2253
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.32  323325 (2254
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.35  323325 (2255
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة



    مصر للتأمٌن    323325.4  323325 (2256
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.41  323325 (2252
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.42  323325 (2251
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.44  323325 (2255
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.45  323325 (2111
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.42  323325 (2111
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.41  323325 (2112
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.5  323325 (2113
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.51  323325 (2114
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.52  323325 (2115
ادارة البحوث 

بشركة  واالحصاء
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.54  323325 (2116
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.56  323325 (2112
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.51  323325 (2111
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.6  323325 (2115
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.61  323325 (2111
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.62  323325 (2111
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.64  323325 (2112
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.66  323325 (2113
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.62  323325 (2114
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.61  323325 (2115
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة



    مصر للتأمٌن    323325.21  323325 (2116
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.21  323325 (2112
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    للتأمٌنمصر     323325.22  323325 (2111
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.24  323325 (2115
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.25  323325 (2121
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.26  323325 (2121
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.21  323325 (2122
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.1  323325 (2123
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.11  323325 (2124
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.11  323325 (2125
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.12  323325 (2126
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.14  323325 (2122
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.15  323325 (2121
البحوث ادارة 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.12  323325 (2125
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.11  323325 (2131
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.5  323325 (2131
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.51  323325 (2132
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.51  323325 (2133
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.53  323325 (2134
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.55  323325 (2135
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة



    مصر للتأمٌن    323325.52  323325 (2136
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

    مصر للتأمٌن    323325.55  323325 (2132
ادارة البحوث 

واالحصاء بشركة 
  مصر للتأمٌن

  -1511  الماهرة

2131) 116166  323322.1    
تمرٌر التنمٌة البشرٌة 

  : 2111لعام 
  

مركز معلومات لراء 
  الشرق االوسط،

  .2111  الماهرة :

2135) 116166  323322.2    
تمرٌر التنمٌة البشرٌة 

  : 2111لعام 
  

مركز معلومات لراء 
  الشرق االوسط،

  .2111  الماهرة :

2141) 116166  323322.3    
تمرٌر التنمٌة البشرٌة 

  : 2111لعام 
  

مركز معلومات لراء 
  االوسط،الشرق 

  .2111  الماهرة :

2141) 116166  323322.4    
تمرٌر التنمٌة البشرٌة 

  : 2111لعام 
  

مركز معلومات لراء 
  الشرق االوسط،

  .2111  الماهرة :

  .1511  الرٌاض :  معهد االداره العامه،    مجله مكتبه االداره :    323352.1  323352 (2142

  .1511  الرٌاض :  معهد االداره العامه،    مجله مكتبه االداره :    323352.12  323352 (2143

  .1511  الرٌاض :  معهد االداره العامه،    مجله مكتبه االداره :    323352.11  323352 (2144

  .1511  الرٌاض :  معهد االداره العامه،    مجله مكتبه االداره :    323352.23  323352 (2145

  .1511  الرٌاض :  معهد االداره العامه،    مجله مكتبه االداره :    323352.24  323352 (2146

  .1511  الرٌاض :  معهد االداره العامه،    مجله مكتبه االداره :    323352.25  323352 (2142

  .1511  الرٌاض :  العامه،معهد االداره     مجله مكتبه االداره :    323352.34  323352 (2141

  .1511  الرٌاض :  معهد االداره العامه،    مجله مكتبه االداره :    323352.46  323352 (2145

  .1511  الرٌاض :  معهد االداره العامه،    مجله مكتبه االداره :    323352.42  323352 (2151

  .1511  الرٌاض :  معهد االداره العامه،    :مجله مكتبه االداره     323352.52  323352 (2151

  .1511  الرٌاض :  معهد االداره العامه،    مجله مكتبه االداره :    323352.53  323352 (2152

  .1511  الرٌاض :  معهد االداره العامه،    مجله مكتبه االداره :    323352.62  323352 (2153

  .1511  الرٌاض :  معهد االداره العامه،    مجله مكتبه االداره :    323352.22  323352 (2154

  .1511  الرٌاض :  معهد االداره العامه،    مجله مكتبه االداره :    323352.11  323352 (2155

  .1511  الرٌاض :  معهد االداره العامه،    مجله مكتبه االداره :    323352.51  323352 (2156

  .1511  الرٌاض :  معهد االداره العامه،    مجله مكتبه االداره :    323352.52  323352 (2152

2151) 323415  323415.1    
التمرٌر السنوى للهٌئه 

المصرٌه العامه 
  للبترول/

  
الهٌئه المصرٌه 
  العامه للبترول،

  .1511  الماهره :

2155) 323415  323415.11    
للهٌئه التمرٌر السنوى 
المصرٌه العامه 

  للبترول/
  

الهٌئه المصرٌه 
  العامه للبترول،

  .1511  الماهره :

2161) 323415  323415.13    
التمرٌر السنوى للهٌئه 

المصرٌه العامه 
  للبترول/

  
الهٌئه المصرٌه 
  العامه للبترول،

  .1511  الماهره :

2161) 323415  323415.11    
للهٌئه التمرٌر السنوى 
المصرٌه العامه 

  للبترول/
  

الهٌئه المصرٌه 
  العامه للبترول،

  .1511  الماهره :

2162) 323415  323415.21    
التمرٌر السنوى للهٌئه 

المصرٌه العامه 
  للبترول/

  
الهٌئه المصرٌه 
  العامه للبترول،

  .1511  الماهره :



2163) 323415  323415.23    
للهٌئه التمرٌر السنوى 
المصرٌه العامه 

  للبترول/
  

الهٌئه المصرٌه 
  العامه للبترول،

  .1511  الماهره :

2164) 323415  323415.24    
التمرٌر السنوى للهٌئه 

المصرٌه العامه 
  للبترول/

  
الهٌئه المصرٌه 
  العامه للبترول،

  .1511  الماهره :

2165) 323415  323415.25    
للهٌئه التمرٌر السنوى 
المصرٌه العامه 

  للبترول/
  

الهٌئه المصرٌه 
  العامه للبترول،

  .1511  الماهره :

2166) 323415  323415.22    
التمرٌر السنوى للهٌئه 

المصرٌه العامه 
  للبترول/

  
الهٌئه المصرٌه 
  العامه للبترول،

  .1511  الماهره :

2162) 323415  323415.21    
للهٌئه التمرٌر السنوى 
المصرٌه العامه 

  للبترول/
  

الهٌئه المصرٌه 
  العامه للبترول،

  .1511  الماهره :

2161) 323415  323415.3    
التمرٌر السنوى للهٌئه 

المصرٌه العامه 
  للبترول/

  
الهٌئه المصرٌه 
  العامه للبترول،

  .1511  الماهره :

2165) 323415  323415.31    
للهٌئه التمرٌر السنوى 
المصرٌه العامه 

  للبترول/
  

الهٌئه المصرٌه 
  العامه للبترول،

  .1511  الماهره :

2121) 323415  323415.31    
التمرٌر السنوى للهٌئه 

المصرٌه العامه 
  للبترول/

  
الهٌئه المصرٌه 
  العامه للبترول،

  .1511  الماهره :

2121) 323415  323415.4    
للهٌئه التمرٌر السنوى 
المصرٌه العامه 

  للبترول/
  

الهٌئه المصرٌه 
  العامه للبترول،

  .1511  الماهره :

2122) 323415  323415.6    
التمرٌر السنوى للهٌئه 

المصرٌه العامه 
  للبترول/

  
الهٌئه المصرٌه 
  العامه للبترول،

  .1511  الماهره :

2123) 323415  323415.2    
للهٌئه التمرٌر السنوى 
المصرٌه العامه 

  للبترول/
  

الهٌئه المصرٌه 
  العامه للبترول،

  .1511  الماهره :

2124) 323411  323411.11    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2125) 323411  323411.11    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2126) 323411  323411.12    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2122) 323411  323411.13    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2121) 323411  323411.14    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2125) 323411  323411.15    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2111) 323411  323411.16    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2111) 323411  323411.12    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2112) 323411  323411.11    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2113) 323411  323411.15    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  : الماهرة  المطبعةالفنٌة،  

2114) 323411  323411.21    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2115) 323411  323411.21    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  تمرٌر انجازات ونتائج     323411.22  323411 (2116



  اعمال :

2112) 323411  323411.23    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2111) 323411  323411.24    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2115) 323411  323411.25    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2151) 323411  323411.26    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2151) 323411  323411.22    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2152) 323411  323411.21    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2153) 323411  323411.25    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2154) 323411  323411.31    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2155) 323411  323411.31    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2156) 323411  323411.32    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2152) 323411  323411.33    
انجازات ونتائج تمرٌر 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2151) 323411  323411.34    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2155) 323411  323411.35    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2511) 323411  323411.36    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2511) 323411  323411.32    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2512) 323411  323411.31    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2513) 323411  323411.35    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2514) 323411  323411.41    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2515) 323411  323411.41    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2516) 323411  323411.42    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2512) 323411  323411.43    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2511) 323411  323411.44    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2515) 323411  323411.45    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2511) 323411  323411.46    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  : الماهرة  المطبعةالفنٌة،  

2511) 323411  323411.42    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2512) 323411  323411.41    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2513) 323411  323411.45    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  



2514) 323411  323411.51    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2515) 323411  323411.51    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2516) 323411  323411.52    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2512) 323411  323411.53    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2511) 323411  323411.54    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2515) 323411  323411.55    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2521) 323411  323411.56    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2521) 323411  323411.52    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2522) 323411  323411.51    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2523) 323411  323411.61    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2524) 323411  323411.61    
انجازات ونتائج تمرٌر 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2525) 323411  323411.64    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2526) 323411  323411.62    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2522) 323411  323411.61    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2521) 323411  323411.21    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2525) 323411  323411.23    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2531) 323411  323411.25    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2531) 323411  323411.26    
تمرٌر انجازات ونتائج 

  اعمال :
  .1525  الماهرة :  المطبعةالفنٌة،  

2532) 323423  323423.1    
التمرٌر السنوى عن 

سوق التأمٌن  نشاط
  المصرى /

  
الهٌئه المصرٌه 

  للرلابه على التامٌن،
  .1514  الماهره :

2533) 323423  323423.11    
التمرٌر السنوى عن 
نشاط سوق التأمٌن 

  المصرى /
  

الهٌئه المصرٌه 
  للرلابه على التامٌن،

  .1514  الماهره :

2534) 323423  323423.11    
التمرٌر السنوى عن 
نشاط سوق التأمٌن 

  المصرى /
  

الهٌئه المصرٌه 
  للرلابه على التامٌن،

  .1514  الماهره :

2535) 323423  323423.12    
التمرٌر السنوى عن 
نشاط سوق التأمٌن 

  المصرى /
  

الهٌئه المصرٌه 
  للرلابه على التامٌن،

  .1514  الماهره :

2536) 323423  323423.13    
عن  التمرٌر السنوى

نشاط سوق التأمٌن 
  المصرى /

  
الهٌئه المصرٌه 

  للرلابه على التامٌن،
  .1514  الماهره :

2532) 323423  323423.14    
التمرٌر السنوى عن 
نشاط سوق التأمٌن 

  المصرى /
  

الهٌئه المصرٌه 
  للرلابه على التامٌن،

  .1514  الماهره :

2531) 323423  323423.15    
السنوى عن التمرٌر 

نشاط سوق التأمٌن 
  المصرى /

  
الهٌئه المصرٌه 

  للرلابه على التامٌن،
  .1514  الماهره :



2535) 323423  323423.16    
التمرٌر السنوى عن 
نشاط سوق التأمٌن 

  المصرى /
  

الهٌئه المصرٌه 
  للرلابه على التامٌن،

  .1514  الماهره :

2541) 323423  323423.12    
التمرٌر السنوى عن 
نشاط سوق التأمٌن 

  المصرى /
  

الهٌئه المصرٌه 
  للرلابه على التامٌن،

  .1514  الماهره :

2541) 323423  323423.11    
التمرٌر السنوى عن 
نشاط سوق التأمٌن 

  المصرى /
  

الهٌئه المصرٌه 
  للرلابه على التامٌن،

  .1514  الماهره :

2542) 323423  323423.15    
التمرٌر السنوى عن 
نشاط سوق التأمٌن 

  المصرى /
  

الهٌئه المصرٌه 
  للرلابه على التامٌن،

  .1514  الماهره :

2543) 323423  323423.21    
التمرٌر السنوى عن 
نشاط سوق التأمٌن 

  المصرى /
  

الهٌئه المصرٌه 
  للرلابه على التامٌن،

  .1514  الماهره :

2544) 323423  323423.21    
التمرٌر السنوى عن 
نشاط سوق التأمٌن 

  المصرى /
  

الهٌئه المصرٌه 
  للرلابه على التامٌن،

  .1514  الماهره :

2545) 323423  323423.22    
التمرٌر السنوى عن 
نشاط سوق التأمٌن 

  المصرى /
  

الهٌئه المصرٌه 
  للرلابه على التامٌن،

  .1514  الماهره :

2546) 323423  323423.23    
التمرٌر السنوى عن 
نشاط سوق التأمٌن 

  المصرى /
  

الهٌئه المصرٌه 
  للرلابه على التامٌن،

  .1514  الماهره :

2542) 323423  323423.24    
التمرٌر السنوى عن 
نشاط سوق التأمٌن 

  المصرى /
  

الهٌئه المصرٌه 
  للرلابه على التامٌن،

  .1514  الماهره :

2541) 323423  323423.25    
التمرٌر السنوى عن 
نشاط سوق التأمٌن 

  المصرى /
  

الهٌئه المصرٌه 
  للرلابه على التامٌن،

  .1514  الماهره :

2545) 323423  323423.26    
التمرٌر السنوى عن 
نشاط سوق التأمٌن 

  المصرى /
  

الهٌئه المصرٌه 
  للرلابه على التامٌن،

  .1514  : الماهره

2551) 323423  323423.22    
التمرٌر السنوى عن 
نشاط سوق التأمٌن 

  المصرى /
  

الهٌئه المصرٌه 
  للرلابه على التامٌن،

  .1514  الماهره :

2551) 323423  323423.21    
التمرٌر السنوى عن 
نشاط سوق التأمٌن 

  المصرى /
  

الهٌئه المصرٌه 
  للرلابه على التامٌن،

  .1514  الماهره :

2552) 323423  323423.25    
التمرٌر السنوى عن 
نشاط سوق التأمٌن 

  المصرى /
  

الهٌئه المصرٌه 
  للرلابه على التامٌن،

  .1514  الماهره :

2553) 323423  323423.3    
التمرٌر السنوى عن 
نشاط سوق التأمٌن 

  المصرى /
  

الهٌئه المصرٌه 
  التامٌن،للرلابه على 

  .1514  الماهره :

2554) 323423  323423.31    
التمرٌر السنوى عن 
نشاط سوق التأمٌن 

  المصرى /
  

الهٌئه المصرٌه 
  للرلابه على التامٌن،

  .1514  الماهره :

2555) 323423  323423.4    
التمرٌر السنوى عن 
نشاط سوق التأمٌن 

  المصرى /
  

الهٌئه المصرٌه 
  على التامٌن،للرلابه 

  .1514  الماهره :

2556) 323423  323423.5    
التمرٌر السنوى عن 
نشاط سوق التأمٌن 

  المصرى /
  

الهٌئه المصرٌه 
  للرلابه على التامٌن،

  .1514  الماهره :

2552) 323423  323423.6    
التمرٌر السنوى عن 
نشاط سوق التأمٌن 

  المصرى /
  

الهٌئه المصرٌه 
  للرلابه على التامٌن،

  .1514  الماهره :

2551) 323423  323423.2    
التمرٌر السنوى عن 
نشاط سوق التأمٌن 

  المصرى /
  

الهٌئه المصرٌه 
  للرلابه على التامٌن،

  .1514  الماهره :



2555) 323423  323423.1    
التمرٌر السنوى عن 
نشاط سوق التأمٌن 

  المصرى /
  

المصرٌه الهٌئه 
  للرلابه على التامٌن،

  .1514  الماهره :

2561) 323423  323423.5    
التمرٌر السنوى عن 
نشاط سوق التأمٌن 

  المصرى /
  

الهٌئه المصرٌه 
  للرلابه على التامٌن،

  .1514  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.11  323411 (2561
وزاره السٌاحه لطاع 

والعاللات الخدمات 
  السٌاحٌه،

  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.11  323411 (2562
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.12  323411 (2563
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.15  323411 (2564
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.16  323411 (2565
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.12  323411 (2566
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.15  323411 (2562
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :

    السٌاحٌه / النشره    323411.2  323411 (2561
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.22  323411 (2565
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.23  323411 (2521
السٌاحه لطاع وزاره 

الخدمات والعاللات 
  السٌاحٌه،

  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.25  323411 (2521
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.26  323411 (2522
وزاره السٌاحه لطاع 

والعاللات الخدمات 
  السٌاحٌه،

  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.21  323411 (2523
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.25  323411 (2524
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.3  323411 (2525
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.31  323411 (2526
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.32  323411 (2522
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.33  323411 (2521
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :



    النشره السٌاحٌه /    323411.36  323411 (2525
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.32  323411 (2511
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.31  323411 (2511
السٌاحه لطاع  وزاره

الخدمات والعاللات 
  السٌاحٌه،

  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.35  323411 (2512
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.4  323411 (2513
وزاره السٌاحه لطاع 

والعاللات الخدمات 
  السٌاحٌه،

  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.41  323411 (2514
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.42  323411 (2515
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.44  323411 (2516
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.45  323411 (2512
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.46  323411 (2511
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.41  323411 (2515
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.51  323411 (2551
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.51  323411 (2551
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.53  323411 (2552
السٌاحه لطاع  وزاره

الخدمات والعاللات 
  السٌاحٌه،

  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.54  323411 (2553
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.55  323411 (2554
وزاره السٌاحه لطاع 

والعاللات الخدمات 
  السٌاحٌه،

  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.56  323411 (2555
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.52  323411 (2556
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.51  323411 (2552
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.55  323411 (2551
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :



    النشره السٌاحٌه /    323411.6  323411 (2555
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.61  323411 (3111
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :

    السٌاحٌه / النشره    323411.61  323411 (3111
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.2  323411 (3112
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.1  323411 (3113
لطاع  وزاره السٌاحه

الخدمات والعاللات 
  السٌاحٌه،

  .1511  الماهره :

    النشره السٌاحٌه /    323411.5  323411 (3114
وزاره السٌاحه لطاع 
الخدمات والعاللات 

  السٌاحٌه،
  .1511  الماهره :

3115) 323512  323512.31    
المحاسب المانونى 

  العربى =
  

الشركة الدولٌة 
  للطباعة والنشر،

  .1515  الزرلاء :

3116) 323512  323512.35    
المحاسب المانونى 

  العربى =
  

الشركة الدولٌة 
  للطباعة والنشر،

  .1515  الزرلاء :

3112) 323512  323512.41    
المحاسب المانونى 

  العربى =
  

الشركة الدولٌة 
  للطباعة والنشر،

  .1515  الزرلاء :

3111) 323512  323512.41    
المحاسب المانونى 

  العربى =
  

الشركة الدولٌة 
  للطباعة والنشر،

  .1515  الزرلاء :

3115) 323512  323512.42    
المحاسب المانونى 

  العربى =
  

الشركة الدولٌة 
  للطباعة والنشر،

  .1515  الزرلاء :

3111) 323512  323512.43    
المحاسب المانونى 

  العربى =
  

الشركة الدولٌة 
  للطباعة والنشر،

  .1515  الزرلاء :

3111) 323512  323512.44    
المحاسب المانونى 

  العربى =
  

الشركة الدولٌة 
  للطباعة والنشر،

  .1515  الزرلاء :

3112) 323512  323512.45    
المحاسب المانونى 

  العربى =
  

الشركة الدولٌة 
  للطباعة والنشر،

  .1515  الزرلاء :

3113) 323512  323512.46    
المحاسب المانونى 

  العربى =
  

الشركة الدولٌة 
  للطباعة والنشر،

  .1515  الزرلاء :

3114) 323512  323512.42    
المحاسب المانونى 

  العربى =
  

الشركة الدولٌة 
  للطباعة والنشر،

  .1515  الزرلاء :

3115) 323512  323512.41    
المحاسب المانونى 

  العربى =
  

الشركة الدولٌة 
  للطباعة والنشر،

  .1515  الزرلاء :

3116) 323512  323512.45    
المحاسب المانونى 

  العربى =
  

الشركة الدولٌة 
  للطباعة والنشر،

  .1515  الزرلاء :

3112) 323512  323512.51    
المحاسب المانونى 

  العربى =
  

الدولٌة الشركة 
  للطباعة والنشر،

  .1515  الزرلاء :

3111) 323512  323512.51    
المحاسب المانونى 

  العربى =
  

الشركة الدولٌة 
  للطباعة والنشر،

  .1515  الزرلاء :

3115) 323512  323512.52    
المحاسب المانونى 

  العربى =
  

الشركة الدولٌة 
  للطباعة والنشر،

  .1515  الزرلاء :

3121) 323512  323512.53    
المحاسب المانونى 

  العربى =
  

الشركة الدولٌة 
  للطباعة والنشر،

  .1515  الزرلاء :

3121) 323512  323512.54    
المحاسب المانونى 

  العربى =
  

الشركة الدولٌة 
  للطباعة والنشر،

  .1515  الزرلاء :

3122) 323512  323512.55    
المانونى المحاسب 
  العربى =

  
الشركة الدولٌة 
  للطباعة والنشر،

  .1515  الزرلاء :

3123) 323512  323512.56    
المحاسب المانونى 

  العربى =
  

الشركة الدولٌة 
  للطباعة والنشر،

  .1515  الزرلاء :

  .1515  الزرلاء :الشركة الدولٌة   المحاسب المانونى     323512.52  323512 (3124



  للطباعة والنشر،  العربى =

3125) 323512  323512.51    
المحاسب المانونى 

  العربى =
  

الشركة الدولٌة 
  للطباعة والنشر،

  .1515  الزرلاء :

3126) 323512  323512.55    
المحاسب المانونى 

  العربى =
  

الشركة الدولٌة 
  للطباعة والنشر،

  .1515  الزرلاء :

3122) 323512  323512.61    
المحاسب المانونى 

  العربى =
  

الشركة الدولٌة 
  للطباعة والنشر،

  .1515  الزرلاء :

3121) 323512  323512.61    
المحاسب المانونى 

  العربى =
  

الشركة الدولٌة 
  للطباعة والنشر،

  .1515  الزرلاء :

3125) 323512  323512.62    
المحاسب المانونى 

  العربى =
  

الشركة الدولٌة 
  للطباعة والنشر،

  .1515  الزرلاء :

3131) 323512  323512.63    
المحاسب المانونى 

  العربى =
  

الشركة الدولٌة 
  للطباعة والنشر،

  .1515  الزرلاء :

3131) 323512  323512.64    
المحاسب المانونى 

  العربى =
  

الشركة الدولٌة 
  والنشر،للطباعة 

  .1515  الزرلاء :

3132) 323512  323512.65    
المحاسب المانونى 

  العربى =
  

الشركة الدولٌة 
  للطباعة والنشر،

  .1515  الزرلاء :

3133) 323512  323512.66    
المحاسب المانونى 

  العربى =
  

الشركة الدولٌة 
  للطباعة والنشر،

  .1515  الزرلاء :

3134) 323512  323512.62    
المحاسب المانونى 

  العربى =
  

الشركة الدولٌة 
  للطباعة والنشر،

  .1515  الزرلاء :

3135) 323512  323512.61    
المحاسب المانونى 

  العربى =
  

الشركة الدولٌة 
  للطباعة والنشر،

  .1515  الزرلاء :

3136) 323512  323512.65    
المحاسب المانونى 

  العربى =
  

الشركة الدولٌة 
  للطباعة والنشر،

  .1515  الزرلاء :

3132) 323512  323512.21    
المحاسب المانونى 

  العربى =
  

الشركة الدولٌة 
  للطباعة والنشر،

  .1515  الزرلاء :

3131) 323512  323512.21    
المحاسب المانونى 

  العربى =
  

الشركة الدولٌة 
  للطباعة والنشر،

  .1515  الزرلاء :

3135) 323512  323512.22    
المحاسب المانونى 

  العربى =
  

الشركة الدولٌة 
  للطباعة والنشر،

  .1515  الزرلاء :

3141) 323512  323512.23    
المحاسب المانونى 

  العربى =
  

الشركة الدولٌة 
  للطباعة والنشر،

  .1515  الزرلاء :

3141) 323512  323512.24    
المحاسب المانونى 

  العربى =
  

الشركة الدولٌة 
  للطباعة والنشر،

  .1515  الزرلاء :

    المحاسب    323611.1  323611 (3142
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.11  323611 (3143
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.12  323611 (3144
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.13  323611 (3145
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.14  323611 (3146
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.15  323611 (3142
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.16  323611 (3141
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة



    المحاسب    323611.12  323611 (3145
المحاسبٌن جمعٌة 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.15  323611 (3151
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.21  323611 (3151
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.23  323611 (3152
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.25  323611 (3153
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.26  323611 (3154
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.22  323611 (3155
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.21  323611 (3156
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.25  323611 (3152
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.3  323611 (3151
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.31  323611 (3155
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.32  323611 (3161
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.33  323611 (3161
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.35  323611 (3162
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.36  323611 (3163
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.31  323611 (3164
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.35  323611 (3165
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.41  323611 (3166
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.42  323611 (3162
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.43  323611 (3161
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة



    المحاسب    323611.45  323611 (3165
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.46  323611 (3121
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.42  323611 (3121
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.41  323611 (3122
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.45  323611 (3123
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.5  323611 (3124
المحاسبٌن جمعٌة 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.51  323611 (3125
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.52  323611 (3126
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.53  323611 (3122
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.54  323611 (3121
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.55  323611 (3125
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.52  323611 (3111
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.51  323611 (3111
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.55  323611 (3112
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.6  323611 (3113
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.61  323611 (3114
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.61  323611 (3115
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.63  323611 (3116
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.64  323611 (3112
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.65  323611 (3111
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة



    المحاسب    323611.66  323611 (3115
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.61  323611 (3151
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.65  323611 (3151
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.21  323611 (3152
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.21  323611 (3153
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.23  323611 (3154
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.24  323611 (3155
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.25  323611 (3156
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.22  323611 (3152
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.21  323611 (3151
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.25  323611 (3155
المحاسبٌن جمعٌة 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.1  323611 (3111
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.11  323611 (3111
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.11  323611 (3112
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.13  323611 (3113
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.15  323611 (3114
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.16  323611 (3115
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.12  323611 (3116
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.11  323611 (3112
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.15  323611 (3111
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة



    المحاسب    323611.5  323611 (3115
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.51  323611 (3111
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.51  323611 (3111
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.52  323611 (3112
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.53  323611 (3113
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.54  323611 (3114
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.55  323611 (3115
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.56  323611 (3116
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.52  323611 (3112
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.51  323611 (3111
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    المحاسب    323611.55  323611 (3115
جمعٌة المحاسبٌن 

والمراجعٌن 
  المصرٌة

  -1555  الماهرة

    عالم الكتب :    323651.1  11353414 (3121
دار ثمٌف للنشر 

  والتألٌف،
  الرٌاض :

1511 - 
.  

3121) 323664  323664.11    
مجلة البحوث السٌاحٌة 

/  
  

 - وزارة السٌاحة
  مركز البحوث،

  -1512  الماهرة :

3122) 323664  323664.13    
مجلة البحوث السٌاحٌة 

/  
  

 -وزارة السٌاحة 
  مركز البحوث،

  -1512  الماهرة :

3123) 323664  323664.14    
مجلة البحوث السٌاحٌة 

/  
  

 -وزارة السٌاحة 
  مركز البحوث،

  -1512  الماهرة :

3124) 323664  323664.12    
مجلة البحوث السٌاحٌة 

/  
  

 -وزارة السٌاحة 
  مركز البحوث،

  -1512  الماهرة :

3125) 323664  323664.3    
مجلة البحوث السٌاحٌة 

/  
  

 -وزارة السٌاحة 
  مركز البحوث،

  -1512  الماهرة :

3126) 323664  323664.4    
مجلة البحوث السٌاحٌة 

/  
  

 -وزارة السٌاحة 
  مركز البحوث،

  -1512  الماهرة :

3122) 323664  323664.5    
مجلة البحوث السٌاحٌة 

/  
  

 -وزارة السٌاحة 
  مركز البحوث،

  -1512  الماهرة :

3121) 323664  323664.5    
مجلة البحوث السٌاحٌة 

/  
  

 -وزارة السٌاحة 
  مركز البحوث،

  -1512  الماهرة :

3125) 321421  323242.1141    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

3131) 321421  323242.1145    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  جامعة المنصورة =

  المنصورة :  جامعة المنصورة،  
1522 -

  

3131) 321421  323242.1151    
المجلة المصرٌة 

للدراسات التجارٌة 
  المنصورة :  جامعة المنصورة،  

1522 -
  



  جامعة المنصورة =

3132) 323251  323251.11    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3133) 323251  323251.11    
والتنمٌه صندوق العلوم 
  والتكنولوجٌه :

  
صندوق العلوم 

والتنمٌه 
  والتكنولوجٌه،

  .2115  الماهره :

3134) 323251  323251.12    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3135) 323251  323251.13    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3136) 323251  323251.14    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3132) 323251  323251.15    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3131) 323251  323251.16    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3135) 323251  323251.12    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3141) 323251  323251.11    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3141) 323251  323251.15    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3142) 323251  323251.2    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3143) 323251  323251.21    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3144) 323251  323251.21    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3145) 323251  323251.22    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3146) 323251  323251.23    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3142) 323251  323251.24    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3141) 323251  323251.25    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3145) 323251  323251.26    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3151) 323251  323251.22    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :



3151) 323251  323251.21    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3152) 323251  323251.25    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3153) 323251  323251.3    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3154) 323251  323251.31    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3155) 323251  323251.31    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3156) 323251  323251.32    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3152) 323251  323251.33    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3151) 323251  323251.34    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3155) 323251  323251.35    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3161) 323251  323251.36    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3161) 323251  323251.32    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3162) 323251  323251.31    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3163) 323251  323251.35    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3164) 323251  323251.4    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3165) 323251  323251.41    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3166) 323251  323251.41    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3162) 323251  323251.5    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3161) 323251  323251.6    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3165) 323251  323251.2    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  : والتكنولوجٌه
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3121) 323251  323251.1    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

صندوق العلوم 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :



3121) 323251  323251.5    
صندوق العلوم والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه :
  

العلوم صندوق 
والتنمٌه 

  والتكنولوجٌه،
  .2115  الماهره :

3122) 323115  323115.1    
مجله الدراسات المالٌه 

  والمصرفٌه /
  

المعهد العربى 
للدراسات المالٌه 

  والمصرفٌة.
  .1555  االردن :

3123) 323115  323115.11    
مجله الدراسات المالٌه 

  والمصرفٌه /
  

المعهد العربى 
للدراسات المالٌه 

  والمصرفٌة.
  .1555  االردن :

3124) 323115  323115.15    
مجله الدراسات المالٌه 

  والمصرفٌه /
  

المعهد العربى 
للدراسات المالٌه 

  والمصرفٌة.
  .1555  االردن :

3125) 323115  323115.15    
مجله الدراسات المالٌه 

  والمصرفٌه /
  

المعهد العربى 
للدراسات المالٌه 

  والمصرفٌة.
  .1555  االردن :

3126) 323115  323115.23    
مجله الدراسات المالٌه 

  والمصرفٌه /
  

المعهد العربى 
للدراسات المالٌه 

  والمصرفٌة.
  .1555  االردن :

3122) 323115  323115.22    
مجله الدراسات المالٌه 

  والمصرفٌه /
  

المعهد العربى 
للدراسات المالٌه 

  والمصرفٌة.
  .1555  االردن :

3121) 323115  323115.31    
مجله الدراسات المالٌه 

  والمصرفٌه /
  

المعهد العربى 
للدراسات المالٌه 

  والمصرفٌة.
  .1555  االردن :

3125) 323115  323115.44    
مجله الدراسات المالٌه 

  والمصرفٌه /
  

المعهد العربى 
للدراسات المالٌه 

  والمصرفٌة.
  .1555  االردن :

3111) 323115  323115.5    
مجله الدراسات المالٌه 

  والمصرفٌه /
  

المعهد العربى 
للدراسات المالٌه 

  والمصرفٌة.
  .1555  االردن :

3111) 323115  323115.6    
مجله الدراسات المالٌه 

  والمصرفٌه /
  

المعهد العربى 
المالٌه  للدراسات

  والمصرفٌة.
  .1555  االردن :

3112) 323115  323115.2    
مجله الدراسات المالٌه 

  والمصرفٌه /
  

المعهد العربى 
للدراسات المالٌه 

  والمصرفٌة.
  .1555  االردن :

3113) 323115  323115.13    
مجله الدراسات المالٌه 

  والمصرفٌه /
  

المعهد العربى 
المالٌه للدراسات 

  والمصرفٌة.
  .1555  االردن :

3114) 323115  323115.15    
مجله الدراسات المالٌه 

  والمصرفٌه /
  

المعهد العربى 
للدراسات المالٌه 

  والمصرفٌة.
  .1555  االردن :

3115) 323115  323115.16    
مجله الدراسات المالٌه 

  والمصرفٌه /
  

المعهد العربى 
المالٌه للدراسات 

  والمصرفٌة.
  .1555  االردن :

3116) 323115  323115.1611    
مجله الدراسات المالٌه 

  والمصرفٌه /
  

المعهد العربى 
للدراسات المالٌه 

  والمصرفٌة.
  .1555  االردن :

3112) 323115  323115.1612    
مجله الدراسات المالٌه 

  والمصرفٌه /
  

المعهد العربى 
المالٌه للدراسات 

  والمصرفٌة.
  .1555  االردن :

3111) 323115  323115.1613    
مجله الدراسات المالٌه 

  والمصرفٌه /
  

المعهد العربى 
للدراسات المالٌه 

  والمصرفٌة.
  .1555  االردن :

3115) 323133  323133.1    
 -النشرة االلتصادٌة 
  لبنن االسكندرٌة /

  -1551  : الماهرة  بنن االسكندرٌة،  

3151) 323133  323133.11    
 -النشرة االلتصادٌة 
  لبنن االسكندرٌة /

  -1551  الماهرة :  بنن االسكندرٌة،  

  -1551  الماهرة :  بنن االسكندرٌة،   -النشرة االلتصادٌة     323133.13  323133 (3151



  لبنن االسكندرٌة /

3152) 323133  323133.15    
 -االلتصادٌة النشرة 

  لبنن االسكندرٌة /
  -1551  الماهرة :  بنن االسكندرٌة،  

3153) 323133  323133.15    
 -النشرة االلتصادٌة 
  لبنن االسكندرٌة /

  -1551  الماهرة :  بنن االسكندرٌة،  

3154) 323133  323133.21    
 -النشرة االلتصادٌة 
  لبنن االسكندرٌة /

  -1551  الماهرة :  االسكندرٌة،بنن   

3155) 323133  323133.21    
 -النشرة االلتصادٌة 
  لبنن االسكندرٌة /

  -1551  الماهرة :  بنن االسكندرٌة،  

3156) 323133  323133.22    
 -النشرة االلتصادٌة 
  لبنن االسكندرٌة /

  -1551  الماهرة :  بنن االسكندرٌة،  

3152) 323133  323133.23    
 -النشرة االلتصادٌة 
  لبنن االسكندرٌة /

  -1551  الماهرة :  بنن االسكندرٌة،  

3151) 323133  323133.3    
 -النشرة االلتصادٌة 
  لبنن االسكندرٌة /

  -1551  الماهرة :  بنن االسكندرٌة،  

3155) 323133  323133.5    
 -النشرة االلتصادٌة 

  /لبنن االسكندرٌة 
  -1551  الماهرة :  بنن االسكندرٌة،  

3211) 323133  323133.1    
 -النشرة االلتصادٌة 
  لبنن االسكندرٌة /

  -1551  الماهرة :  بنن االسكندرٌة،  

3211) 323135  323135.1    
دلٌل التامٌن فى مصر 

/  
  

وزاره اإلستثمار 
الهٌئه المصرٌه 

  للرلابه على التأمٌن،
  .2115  :الماهرة 

3212) 323135  323135.2    
دلٌل التامٌن فى مصر 

/  
  

وزاره اإلستثمار 
الهٌئه المصرٌه 

  للرلابه على التأمٌن،
  .2115  الماهرة :

3213) 323135  323135.3    
دلٌل التامٌن فى مصر 

/  
  

وزاره اإلستثمار 
الهٌئه المصرٌه 

  للرلابه على التأمٌن،
  .2115  الماهرة :

3214) 323135  323135.4    
دلٌل التامٌن فى مصر 

/  
  

وزاره اإلستثمار 
الهٌئه المصرٌه 

  للرلابه على التأمٌن،
  .2115  الماهرة :

3215) 323135  323135.5    
دلٌل التامٌن فى مصر 

/  
  

وزاره اإلستثمار 
الهٌئه المصرٌه 

  للرلابه على التأمٌن،
  .2115  الماهرة :

3216) 323135  323135.6    
دلٌل التامٌن فى مصر 

/  
  

وزاره اإلستثمار 
الهٌئه المصرٌه 

  للرلابه على التأمٌن،
  .2115  الماهرة :

3212) 323135  323135.2    
دلٌل التامٌن فى مصر 

/  
  

وزاره اإلستثمار 
الهٌئه المصرٌه 

  للرلابه على التأمٌن،
  .2115  الماهرة :

3211) 323135  323135.1    
دلٌل التامٌن فى مصر 

/  
  

وزاره اإلستثمار 
الهٌئه المصرٌه 

  للرلابه على التأمٌن،
  .2115  الماهرة :

  .2111  الماهره :  بنن الدلتا الدولى،    بنن الدلتا الدولى :    323536.1  323536 (3215

  .2111  الماهره :  الدولى، بنن الدلتا    بنن الدلتا الدولى :    323536.4  323536 (3211

  .2111  الماهره :  بنن الدلتا الدولى،    بنن الدلتا الدولى :    323536.6  323536 (3211

    اإلصالح االلتصادى /    323541.15  323541 (3212
مركز المشروعات 

  الدولٌه الخاصة،
  .2113  الماهره :

    االلتصادى /اإلصالح     323541.21  323541 (3213
مركز المشروعات 

  الدولٌه الخاصة،
  .2113  الماهره :

    اإلصالح االلتصادى /    323541.1  323541 (3214
مركز المشروعات 

  الدولٌه الخاصة،
  .2113  الماهره :

    مجله االداره العامه /    323543.1  323345 (3215
معهد االداره العامه 

  الرٌاض،
  -1554  الرٌاض :



3216) 323555  323555.1    
مجلة العلوم االلتصادٌة 

  واالدارٌة/
  

كلٌة العلوم 
 -اإللتصادٌة واإلدارٌة

جامعة اإلمارات 
  العربٌة المتحدة،

  العٌن :
1511-

.  

3212) 323555  323555.11    
مجلة العلوم االلتصادٌة 

  واالدارٌة/
  

كلٌة العلوم 
 -اإللتصادٌة واإلدارٌة

جامعة اإلمارات 
  العربٌة المتحدة،

  العٌن :
1511-

.  

3211) 323555  323555.12    
مجلة العلوم االلتصادٌة 

  واالدارٌة/
  

كلٌة العلوم 
 -اإللتصادٌة واإلدارٌة

جامعة اإلمارات 
  العربٌة المتحدة،

  العٌن :
1511-

.  

3215) 323555  323555.13    
مجلة العلوم االلتصادٌة 

  واالدارٌة/
  

كلٌة العلوم 
 -اإللتصادٌة واإلدارٌة

جامعة اإلمارات 
  العربٌة المتحدة،

  العٌن :
1511-

.  

3221) 323555  323555.14    
مجلة العلوم االلتصادٌة 

  واالدارٌة/
  

كلٌة العلوم 
 -اإللتصادٌة واإلدارٌة

جامعة اإلمارات 
  العربٌة المتحدة،

  العٌن :
1511-

.  

3221) 323555  323555.15    
مجلة العلوم االلتصادٌة 

  واالدارٌة/
  

كلٌة العلوم 
 -اإللتصادٌة واإلدارٌة

جامعة اإلمارات 
  العربٌة المتحدة،

  العٌن :
1511-

.  

3222) 323555  323555.3    
مجلة العلوم االلتصادٌة 

  واالدارٌة/
  

كلٌة العلوم 
 -اإللتصادٌة واإلدارٌة

جامعة اإلمارات 
  العربٌة المتحدة،

  العٌن :
1511-

.  

3223) 323555  323555.4    
مجلة العلوم االلتصادٌة 

  واالدارٌة/
  

كلٌة العلوم 
 -اإللتصادٌة واإلدارٌة

جامعة اإلمارات 
  العربٌة المتحدة،

  العٌن :
1511-

.  

3224) 323555  323555.6    
مجلة العلوم االلتصادٌة 

  واالدارٌة/
  

العلوم كلٌة 
 -اإللتصادٌة واإلدارٌة

جامعة اإلمارات 
  العربٌة المتحدة،

  العٌن :
1511-

.  

3225) 323555  323555.1    
مجلة العلوم االلتصادٌة 

  واالدارٌة/
  

كلٌة العلوم 
 -اإللتصادٌة واإلدارٌة

جامعة اإلمارات 
  العربٌة المتحدة،

  العٌن :
1511-

.  

3226) 323556  323556.1    

الكتاب السنوى عن 
نشاط سوق التامٌن فى 

جمهورٌه مصر 
  العربٌه/

  
الهٌئه المصرٌه 

  للرلابه على التأمٌن،
  .1511  الماهره :

3222) 323556  323556.12    

الكتاب السنوى عن 
نشاط سوق التامٌن فى 

جمهورٌه مصر 
  العربٌه/

  
الهٌئه المصرٌه 

  للرلابه على التأمٌن،
  .1511  الماهره :

3221) 323556  323556.14    

الكتاب السنوى عن 
نشاط سوق التامٌن فى 

جمهورٌه مصر 
  العربٌه/

  
الهٌئه المصرٌه 

  للرلابه على التأمٌن،
  .1511  الماهره :

3225) 323556  323556.16    

الكتاب السنوى عن 
نشاط سوق التامٌن فى 

جمهورٌه مصر 
  العربٌه/

  
الهٌئه المصرٌه 

  للرلابه على التأمٌن،
  .1511  الماهره :

3231) 323556  323556.12    

الكتاب السنوى عن 
نشاط سوق التامٌن فى 

جمهورٌه مصر 
  العربٌه/

  
الهٌئه المصرٌه 

  للرلابه على التأمٌن،
  .1511  الماهره :



3231) 323556  323556.15    

الكتاب السنوى عن 
نشاط سوق التامٌن فى 

مصر  جمهورٌه
  العربٌه/

  
الهٌئه المصرٌه 

  للرلابه على التأمٌن،
  .1511  الماهره :

3232) 323556  323556.21    

الكتاب السنوى عن 
نشاط سوق التامٌن فى 

جمهورٌه مصر 
  العربٌه/

  
الهٌئه المصرٌه 

  للرلابه على التأمٌن،
  .1511  الماهره :

3233) 323556  323556.22    

السنوى عن الكتاب 
نشاط سوق التامٌن فى 

جمهورٌه مصر 
  العربٌه/

  
الهٌئه المصرٌه 

  للرلابه على التأمٌن،
  .1511  الماهره :

3234) 323556  323556.24    

الكتاب السنوى عن 
نشاط سوق التامٌن فى 

جمهورٌه مصر 
  العربٌه/

  
الهٌئه المصرٌه 

  للرلابه على التأمٌن،
  .1511  الماهره :

3235) 323556  323556.25    

الكتاب السنوى عن 
نشاط سوق التامٌن فى 

جمهورٌه مصر 
  العربٌه/

  
الهٌئه المصرٌه 

  للرلابه على التأمٌن،
  .1511  الماهره :

3236) 323556  323556.26    

الكتاب السنوى عن 
نشاط سوق التامٌن فى 

جمهورٌه مصر 
  العربٌه/

  
الهٌئه المصرٌه 

  على التأمٌن،للرلابه 
  .1511  الماهره :

3232) 323556  323556.5    

الكتاب السنوى عن 
نشاط سوق التامٌن فى 

جمهورٌه مصر 
  العربٌه/

  
الهٌئه المصرٌه 

  للرلابه على التأمٌن،
  .1511  الماهره :

3231) 323556  323556.6    

الكتاب السنوى عن 
نشاط سوق التامٌن فى 

جمهورٌه مصر 
  العربٌه/

  
الهٌئه المصرٌه 

  للرلابه على التأمٌن،
  .1511  الماهره :

    المرجع /    323563.1  323563 (3235
لسم البحوث بالمكتب 

مكتب مصطفى  -
  شولى وشركاه،

  .1555  الماهره :

    المرجع /    323563.2  323563 (3241
لسم البحوث بالمكتب 

مكتب مصطفى  -
  شولى وشركاه،

  .1555  الماهره :

    المرجع /    323563.3  323563 (3241
لسم البحوث بالمكتب 

مكتب مصطفى  -
  شولى وشركاه،

  .1555  الماهره :

    المرجع /    323563.4  323563 (3242
لسم البحوث بالمكتب 

مكتب مصطفى  -
  شولى وشركاه،

  .1555  الماهره :

    المرجع /    323563.5  323563 (3243
لسم البحوث بالمكتب 

مكتب مصطفى  -
  شولى وشركاه،

  .1555  الماهره :

    المرجع /    323563.6  323563 (3244
لسم البحوث بالمكتب 

مكتب مصطفى  -
  شولى وشركاه،

  .1555  الماهره :

    المعلومات    323565.1  323565 (3245

لسم المعلومات 
واالبحاث بالتعاون 

نادى االهرام مع 
  للكتاب،

  .1515  الماهره :

    المعلومات    323565.2  323565 (3246

لسم المعلومات 
واالبحاث بالتعاون 

مع نادى االهرام 
  للكتاب،

  .1515  الماهره :

    المعلومات    323565.3  323565 (3242
لسم المعلومات 

واالبحاث بالتعاون 
مع نادى االهرام 

  .1515  الماهره :



  للكتاب،

    المعلومات    323565.4  323565 (3241

لسم المعلومات 
واالبحاث بالتعاون 

مع نادى االهرام 
  للكتاب،

  .1515  الماهره :

    المعلومات    323565.5  323565 (3245

لسم المعلومات 
واالبحاث بالتعاون 

مع نادى االهرام 
  للكتاب،

  .1515  الماهره :

    المعلومات    323565.6  323565 (3251

لسم المعلومات 
واالبحاث بالتعاون 

مع نادى االهرام 
  للكتاب،

  .1515  الماهره :

    المعلومات    323565.2  323565 (3251

لسم المعلومات 
واالبحاث بالتعاون 

مع نادى االهرام 
  للكتاب،

  .1515  الماهره :

    المعلومات    323565.1  323565 (3252

لسم المعلومات 
واالبحاث بالتعاون 

مع نادى االهرام 
  للكتاب،

  .1515  الماهره :

3253) 324211  324211.1    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3254) 324211  324211.11    
منظمة االلطار نشرة 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3255) 324211  324211.11    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3256) 324211  324211.12    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3252) 324211  324211.13    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3251) 324211  324211.14    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3255) 324211  324211.15    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  :الكوٌت 

3261) 324211  324211.16    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3261) 324211  324211.12    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3262) 324211  324211.11    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3263) 324211  324211.15    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3264) 324211  324211.2    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3265) 324211  324211.21    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  

منظمة االلطار 
العربٌة المصدرة 

  .1511  الكوٌت :



  للبترول،  للبترول /

3266) 324211  324211.21    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3262) 324211  324211.22    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3261) 324211  324211.23    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3265) 324211  324211.24    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3221) 324211  324211.25    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3221) 324211  324211.26    
منظمة االلطار نشرة 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3222) 324211  324211.22    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3223) 324211  324211.21    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3224) 324211  324211.25    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3225) 324211  324211.3    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3226) 324211  324211.31    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3222) 324211  324211.31    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3221) 324211  324211.32    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3225) 324211  324211.33    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3211) 324211  324211.34    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 
 العربٌة المصدرة

  للبترول،
  .1511  الكوٌت :

3211) 324211  324211.35    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3212) 324211  324211.36    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3213) 324211  324211.32    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3214) 324211  324211.31    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :



3215) 324211  324211.35    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3216) 324211  324211.4    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3212) 324211  324211.41    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3211) 324211  324211.41    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3215) 324211  324211.42    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3251) 324211  324211.43    
منظمة االلطار نشرة 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3251) 324211  324211.44    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3252) 324211  324211.45    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3253) 324211  324211.46    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3254) 324211  324211.42    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3255) 324211  324211.5    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3256) 324211  324211.6    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3252) 324211  324211.2    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3251) 324211  324211.1    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

3255) 324211  324211.5    
نشرة منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول /

  
منظمة االلطار 

العربٌة المصدرة 
  للبترول،

  .1511  الكوٌت :

    التكالٌف /    324225.1  324225 (3311
الجمعٌة العربٌة 

  للتكالٌف،
  -1522  الماهرة:

    التكالٌف /    324225.11  324225 (3311
الجمعٌة العربٌة 

  للتكالٌف،
  -1522  الماهرة:

    التكالٌف /    324225.12  324225 (3312
الجمعٌة العربٌة 

  للتكالٌف،
  -1522  الماهرة:

    التكالٌف /    324225.15  324225 (3313
الجمعٌة العربٌة 

  للتكالٌف،
  -1522  الماهرة:

    التكالٌف /    324225.12  324225 (3314
الجمعٌة العربٌة 

  للتكالٌف،
  -1522  الماهرة:

    التكالٌف /    324225.15  324225 (3315
العربٌة الجمعٌة 
  للتكالٌف،

  -1522  الماهرة:

    التكالٌف /    324225.21  324225 (3316
الجمعٌة العربٌة 

  للتكالٌف،
  -1522  الماهرة:



    التكالٌف /    324225.23  324225 (3312
الجمعٌة العربٌة 

  للتكالٌف،
  -1522  الماهرة:

    التكالٌف /    324225.25  324225 (3311
الجمعٌة العربٌة 

  للتكالٌف،
  -1522  الماهرة:

    التكالٌف /    324225.22  324225 (3315
الجمعٌة العربٌة 

  للتكالٌف،
  -1522  الماهرة:

    التكالٌف /    324225.25  324225 (3311
الجمعٌة العربٌة 

  للتكالٌف،
  -1522  الماهرة:

    التكالٌف /    324225.3  324225 (3311
الجمعٌة العربٌة 

  للتكالٌف،
  -1522  الماهرة:

    التكالٌف /    324225.31  324225 (3312
الجمعٌة العربٌة 

  للتكالٌف،
  -1522  الماهرة:

    التكالٌف /    324225.31  324225 (3313
الجمعٌة العربٌة 

  للتكالٌف،
  -1522  الماهرة:

    التكالٌف /    324225.32  324225 (3314
الجمعٌة العربٌة 

  للتكالٌف،
  -1522  الماهرة:

    التكالٌف /    324225.5  324225 (3315
الجمعٌة العربٌة 

  للتكالٌف،
  -1522  الماهرة:

    التكالٌف /    324225.2  324225 (3316
الجمعٌة العربٌة 

  للتكالٌف،
  -1522  الماهرة:

    التكالٌف /    324225.5  324225 (3312
الجمعٌة العربٌة 

  للتكالٌف،
  -1522  الماهرة:

    الحارس /    324241.1  324241 (3311
مطابع دار 
  المعارف،

  .1552  الماهرة :

    الحارس /    324241.11  324241 (3315
مطابع دار 
  المعارف،

  .1552  الماهرة :

    الحارس /    324241.11  324241 (3321
مطابع دار 
  المعارف،

  .1552  الماهرة :

    الحارس /    324241.12  324241 (3321
مطابع دار 
  المعارف،

  .1552  الماهرة :

    الحارس /    324241.13  324241 (3322
مطابع دار 
  المعارف،

  .1552  الماهرة :

    الحارس /    324241.14  324241 (3323
مطابع دار 
  المعارف،

  .1552  الماهرة :

    الحارس /    324241.15  324241 (3324
مطابع دار 
  المعارف،

  .1552  الماهرة :

    الحارس /    324241.16  324241 (3325
مطابع دار 
  المعارف،

  .1552  الماهرة :

    الحارس /    324241.12  324241 (3326
مطابع دار 
  المعارف،

  .1552  الماهرة :

    الحارس /    324241.2  324241 (3322
مطابع دار 
  المعارف،

  .1552  الماهرة :

    الحارس /    324241.3  324241 (3321
مطابع دار 
  المعارف،

  .1552  الماهرة :

    الحارس /    324241.4  324241 (3325
مطابع دار 
  المعارف،

  .1552  الماهرة :

    الحارس /    324241.5  324241 (3331
مطابع دار 
  المعارف،

  .1552  الماهرة :

    الحارس /    324241.6  324241 (3331
مطابع دار 
  المعارف،

  .1552  الماهرة :

    الحارس /    324241.2  324241 (3332
مطابع دار 
  المعارف،

  .1552  الماهرة :

    الحارس /    324241.1  324241 (3333
مطابع دار 
  المعارف،

  .1552  الماهرة :

    الحارس /    324241.5  324241 (3334
مطابع دار 
  المعارف،

  .1552  الماهرة :



    النشرة الدورٌة :    324315.1  324315 (3335
مركز البحوث 

واالستشارات لمطاع 
  النمل البحرى،

االسكندرٌة 
:  

1551.  

    النشرة الدورٌة :    324315.11  324315 (3336
مركز البحوث 

واالستشارات لمطاع 
  النمل البحرى،

االسكندرٌة 
:  

1551.  

    النشرة الدورٌة :    324315.11  324315 (3332
مركز البحوث 

واالستشارات لمطاع 
  النمل البحرى،

االسكندرٌة 
:  

1551.  

    النشرة الدورٌة :    324315.12  324315 (3331
مركز البحوث 
لمطاع واالستشارات 
  النمل البحرى،

االسكندرٌة 
:  

1551.  

    النشرة الدورٌة :    324315.13  324315 (3335
مركز البحوث 

واالستشارات لمطاع 
  النمل البحرى،

االسكندرٌة 
:  

1551.  

    النشرة الدورٌة :    324315.14  324315 (3341
مركز البحوث 

واالستشارات لمطاع 
  النمل البحرى،

االسكندرٌة 
:  

1551.  

    النشرة الدورٌة :    324315.15  324315 (3341
مركز البحوث 

واالستشارات لمطاع 
  النمل البحرى،

االسكندرٌة 
:  

1551.  

    النشرة الدورٌة :    324315.16  324315 (3342
مركز البحوث 

واالستشارات لمطاع 
  النمل البحرى،

االسكندرٌة 
:  

1551.  

    النشرة الدورٌة :    324315.12  324315 (3343
مركز البحوث 

واالستشارات لمطاع 
  النمل البحرى،

االسكندرٌة 
:  

1551.  

    النشرة الدورٌة :    324315.11  324315 (3344
مركز البحوث 

واالستشارات لمطاع 
  النمل البحرى،

االسكندرٌة 
:  

1551.  

    الدورٌة :النشرة     324315.15  324315 (3345
مركز البحوث 

واالستشارات لمطاع 
  النمل البحرى،

االسكندرٌة 
:  

1551.  

    النشرة الدورٌة :    324315.2  324315 (3346
مركز البحوث 

واالستشارات لمطاع 
  النمل البحرى،

االسكندرٌة 
:  

1551.  

    النشرة الدورٌة :    324315.21  324315 (3342
مركز البحوث 

واالستشارات لمطاع 
  النمل البحرى،

االسكندرٌة 
:  

1551.  

    النشرة الدورٌة :    324315.3  324315 (3341
مركز البحوث 

واالستشارات لمطاع 
  النمل البحرى،

االسكندرٌة 
:  

1551.  

    النشرة الدورٌة :    324315.4  324315 (3345
مركز البحوث 

واالستشارات لمطاع 
  البحرى،النمل 

االسكندرٌة 
:  

1551.  

    النشرة الدورٌة :    324315.5  324315 (3351
مركز البحوث 

واالستشارات لمطاع 
  النمل البحرى،

االسكندرٌة 
:  

1551.  

    النشرة الدورٌة :    324315.6  324315 (3351
مركز البحوث 

واالستشارات لمطاع 
  النمل البحرى،

االسكندرٌة 
:  

1551.  

    النشرة الدورٌة :    324315.2  324315 (3352
مركز البحوث 

واالستشارات لمطاع 
  النمل البحرى،

االسكندرٌة 
:  

1551.  

    النشرة الدورٌة :    324315.1  324315 (3353
مركز البحوث 

واالستشارات لمطاع 
  النمل البحرى،

االسكندرٌة 
:  

1551.  

    النشرة الدورٌة :    324315.5  324315 (3354
مركز البحوث 

واالستشارات لمطاع 
  النمل البحرى،

االسكندرٌة 
:  

1551.  



3355) 324613  324613.1    
مجلة البحوث اإلدارٌة 

:  
  

أكادٌمٌة السادات 
  للعلوم اإلدارٌة،

  .1514  الماهرة :

3356) 324613  324613.11    
مجلة البحوث اإلدارٌة 

:  
  

السادات أكادٌمٌة 
  للعلوم اإلدارٌة،

  .1514  الماهرة :

3352) 324613  324613.11    
مجلة البحوث اإلدارٌة 

:  
  

أكادٌمٌة السادات 
  للعلوم اإلدارٌة،

  .1514  الماهرة :

3351) 324613  324613.3    
مجلة البحوث اإلدارٌة 

:  
  

أكادٌمٌة السادات 
  للعلوم اإلدارٌة،

  .1514  الماهرة :

3355) 324613  324613.5    
مجلة البحوث اإلدارٌة 

:  
  

أكادٌمٌة السادات 
  للعلوم اإلدارٌة،

  .1514  الماهرة :

3361) 324613  324613.6    
مجلة البحوث اإلدارٌة 

:  
  

أكادٌمٌة السادات 
  للعلوم اإلدارٌة،

  .1514  الماهرة :

3361) 324613  324613.2    
اإلدارٌة مجلة البحوث 

:  
  

أكادٌمٌة السادات 
  للعلوم اإلدارٌة،

  .1514  الماهرة :

3362) 324613  324613.1    
مجلة البحوث اإلدارٌة 

:  
  

أكادٌمٌة السادات 
  للعلوم اإلدارٌة،

  .1514  الماهرة :

3363) 324613  324613.5    
مجلة البحوث اإلدارٌة 

:  
  

أكادٌمٌة السادات 
  اإلدارٌة،للعلوم 

  .1514  الماهرة :

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.1  324621 (3364

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.111  324621 (3365

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.112  324621 (3366

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.114  324621 (3362

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.116  324621 (3361

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.111  324621 (3365

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.11  324621 (3321

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.111  324621 (3321

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.112  324621 (3322

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.114  324621 (3323

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.116  324621 (3324

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.111  324621 (3325

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.121  324621 (3326

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.122  324621 (3322

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.124  324621 (3321

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.126  324621 (3325

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.121  324621 (3311

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.13  324621 (3311

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    اإللتصادىاألهرام     324621.131  324621 (3312

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.132  324621 (3313

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.134  324621 (3314

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.136  324621 (3315



  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.131  324621 (3316

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.141  324621 (3312

  -1562  الماهرة  األهرامجرٌدة     األهرام اإللتصادى    324621.142  324621 (3311

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.144  324621 (3315

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.146  324621 (3351

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.141  324621 (3351

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.15  324621 (3352

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.151  324621 (3353

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.151  324621 (3354

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.153  324621 (3355

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.155  324621 (3356

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.156  324621 (3352

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.151  324621 (3351

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.155  324621 (3355

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.161  324621 (3411

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.162  324621 (3411

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.164  324621 (3412

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.165  324621 (3413

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.162  324621 (3414

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.161  324621 (3415

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.12  324621 (3416

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    اإللتصادىاألهرام     324621.121  324621 (3412

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.121  324621 (3411

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.123  324621 (3415

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.125  324621 (3411

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.126  324621 (3411

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.121  324621 (3412

  -1562  الماهرة  األهرامجرٌدة     األهرام اإللتصادى    324621.125  324621 (3413

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.111  324621 (3414

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.113  324621 (3415

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.114  324621 (3416

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.116  324621 (3412

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.112  324621 (3411



  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.115  324621 (3415

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.15  324621 (3421

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.151  324621 (3421

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.152  324621 (3422

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.153  324621 (3423

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.155  324621 (3424

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.152  324621 (3425

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.151  324621 (3426

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.211  324621 (3422

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.212  324621 (3421

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.214  324621 (3425

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.216  324621 (3431

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.211  324621 (3431

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    اإللتصادىاألهرام     324621.21  324621 (3432

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.211  324621 (3433

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.212  324621 (3434

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.214  324621 (3435

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.216  324621 (3436

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.211  324621 (3432

  -1562  الماهرة  األهرامجرٌدة     األهرام اإللتصادى    324621.221  324621 (3431

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.222  324621 (3435

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.224  324621 (3441

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.226  324621 (3441

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.221  324621 (3442

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.23  324621 (3443

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.231  324621 (3444

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.232  324621 (3445

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.234  324621 (3446

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.236  324621 (3442

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.231  324621 (3441

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.241  324621 (3445

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.242  324621 (3451

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.244  324621 (3451



  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.246  324621 (3452

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.241  324621 (3453

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.25  324621 (3454

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.251  324621 (3455

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.252  324621 (3456

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    اإللتصادىاألهرام     324621.254  324621 (3452

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.256  324621 (3451

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.251  324621 (3455

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.261  324621 (3461

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.262  324621 (3461

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.264  324621 (3462

  -1562  الماهرة  األهرامجرٌدة     األهرام اإللتصادى    324621.266  324621 (3463

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.261  324621 (3464

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.22  324621 (3465

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.221  324621 (3466

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.222  324621 (3462

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.224  324621 (3461

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.226  324621 (3465

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.221  324621 (3421

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.211  324621 (3421

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.212  324621 (3422

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.214  324621 (3423

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.216  324621 (3424

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.211  324621 (3425

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.25  324621 (3426

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.251  324621 (3422

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.252  324621 (3421

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.254  324621 (3425

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.255  324621 (3411

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.252  324621 (3411

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    اإللتصادىاألهرام     324621.255  324621 (3412

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.3  324621 (3413

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.311  324621 (3414



  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.312  324621 (3415

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.314  324621 (3416

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.316  324621 (3412

  -1562  الماهرة  األهرامجرٌدة     األهرام اإللتصادى    324621.311  324621 (3411

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.315  324621 (3415

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.31  324621 (3451

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.311  324621 (3451

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.312  324621 (3452

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.314  324621 (3453

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.316  324621 (3454

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.312  324621 (3455

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.315  324621 (3456

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.321  324621 (3452

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.323  324621 (3451

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.325  324621 (3455

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.322  324621 (3511

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.321  324621 (3511

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.33  324621 (3512

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.331  324621 (3513

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.331  324621 (3514

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.333  324621 (3515

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.334  324621 (3516

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    اإللتصادىاألهرام     324621.336  324621 (3512

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.331  324621 (3511

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.341  324621 (3515

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.341  324621 (3511

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.343  324621 (3511

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.344  324621 (3512

  -1562  الماهرة  األهرامجرٌدة     األهرام اإللتصادى    324621.346  324621 (3513

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.342  324621 (3514

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.345  324621 (3515

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.35  324621 (3516

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.351  324621 (3512



  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.352  324621 (3511

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.354  324621 (3515

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.355  324621 (3521

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.352  324621 (3521

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.351  324621 (3522

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.361  324621 (3523

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.361  324621 (3524

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.362  324621 (3525

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.363  324621 (3526

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.364  324621 (3522

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.365  324621 (3521

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.32  324621 (3525

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.35  324621 (3531

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.41  324621 (3531

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    اإللتصادىاألهرام     324621.43  324621 (3532

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.45  324621 (3533

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.42  324621 (3534

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.45  324621 (3535

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.5  324621 (3536

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.51  324621 (3532

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.53  324621 (3531

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.55  324621 (3535

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.52  324621 (3541

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.55  324621 (3541

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.61  324621 (3542

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.63  324621 (3543

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.65  324621 (3544

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.62  324621 (3545

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.65  324621 (3546

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.2  324621 (3542

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.21  324621 (3541

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.23  324621 (3545

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.25  324621 (3551



  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    اإللتصادىاألهرام     324621.22  324621 (3551

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.25  324621 (3552

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.11  324621 (3553

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.13  324621 (3554

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.15  324621 (3555

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.12  324621 (3556

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.15  324621 (3552

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.5  324621 (3551

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.51  324621 (3555

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.53  324621 (3561

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.55  324621 (3561

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.52  324621 (3562

  -1562  الماهرة  جرٌدة األهرام    األهرام اإللتصادى    324621.55  324621 (3563

3564) 325415  325415.11    
مجلة األكادٌمٌة العربٌة 

للعلوم والتكنولوجٌا 
  والنمل البحرى =

  
األكادٌمٌة العربٌة 

  للعلوم،
األسكندرٌة 

:  
2112 -

  

3565) 325625  325625.1    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3566) 325625  325625.11    
التجارٌة مجلة البحوث 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3562) 325625  325625.15    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3561) 325625  325625.12    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3565) 325625  325625.22    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3521) 325625  325625.23    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3521) 325625  325625.25    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3522) 325625  325625.22    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3523) 325625  325625.21    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3524) 325625  325625.3    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3525) 325625  325625.31    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3526) 325625  325625.32    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3522) 325625  325625.34    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  :الماهره   جامعه الزلازٌك،  

3521) 325625  325625.35    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3525) 325625  325625.36    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

  .1525  الماهره :  الزلازٌك،جامعه   مجلة البحوث التجارٌة     325625.31  325625 (3511



/  

3511) 325625  325625.35    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3512) 325625  325625.41    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3513) 325625  325625.43    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3514) 325625  325625.44    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3515) 325625  325625.45    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3516) 325625  325625.46    
البحوث التجارٌة مجلة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3512) 325625  325625.51    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3511) 325625  325625.52    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3515) 325625  325625.53    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3551) 325625  325625.55    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3551) 325625  325625.56    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3552) 325625  325625.51    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3553) 325625  325625.55    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3554) 325625  325625.61    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  :الماهره   جامعه الزلازٌك،  

3555) 325625  325625.62    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3556) 325625  325625.63    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3552) 325625  325625.65    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  الزلازٌك،جامعه   

3551) 325625  325625.66    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3555) 325625  325625.61    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3611) 325625  325625.65    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3611) 325625  325625.2    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3612) 325625  325625.21    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3613) 325625  325625.22    
التجارٌة  مجلة البحوث

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3614) 325625  325625.24    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3615) 325625  325625.25    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3616) 325625  325625.26    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3612) 325625  325625.22    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  



3611) 325625  325625.21    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3615) 325625  325625.25    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3611) 325625  325625.11    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3611) 325625  325625.11    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3612) 325625  325625.12    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3613) 325625  325625.1211    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3614) 325625  325625.1212    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3615) 325625  325625.1216    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3616) 325625  325625.1212    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3612) 325625  325625.1212    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3611) 325625  325625.1215    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3615) 325625  325625.1225    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3621) 325625  325625.1235    
البحوث التجارٌة مجلة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3621) 325625  325625.1241    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3622) 325625  325625.1241    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3623) 325625  325625.1242    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3624) 325625  325625.1243    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3625) 325625  325625.1244    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3626) 325625  325625.1245    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3622) 325625  325625.1246    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3621) 325625  325625.1242    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  الزلازٌك،جامعه   

3625) 325625  325625.1251    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3631) 325625  325625.1252    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3631) 325625  325625.1253    
التجارٌة مجلة البحوث 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3632) 325625  325625.1252    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3633) 325625  325625.1251    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3634) 325625  325625.1255    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3635) 325625  325625.1361    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  



3636) 325625  325625.1361    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3632) 325625  325625.1362    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3631) 325625  325625.5    
مجلة البحوث التجارٌة 

/  
  .1525  الماهره :  جامعه الزلازٌك،  

3635) 325141  325141.12    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  بنى سوٌف ، جامعة  

3641) 325141  325141.121    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3641) 325141  325141.141    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3642) 325141  325141.152    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3643) 325141  325141.161    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3644) 325141  325141.162    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3645) 325141  325141.122    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3646) 325141  325141.125    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3642) 325141  325141.112    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3641) 325141  325141.15    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3645) 325141  325141.155    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3651) 325141  325141.211    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3651) 325141  325141.213    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3652) 325141  325141.216    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3653) 325141  325141.211    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3654) 325141  325141.224    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3655) 325141  325141.232    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3656) 325141  325141.244    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3652) 325141  325141.256    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3651) 325141  325141.252    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3655) 325141  325141.251    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3661) 325141  325141.255    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3661) 325141  325141.26    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3662) 325141  325141.261    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3663) 325141  325141.261    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  



3664) 325141  325141.26111    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3665) 325141  325141.26112    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3666) 325141  325141.26151    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3662) 325141  325141.26152    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3661) 325141  325141.26153    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3665) 325141  325141.26154    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3621) 325141  325141.26155    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3621) 325141  325141.26156    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3622) 325141  325141.26152    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3623) 325141  325141.26151    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3624) 325141  325141.26155    
الدراسات المالٌة مجلة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3625) 325141  325141.26161    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3626) 325141  325141.26161    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  ،جامعة بنى سوٌف   

3622) 325141  325141.26162    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3621) 325141  325141.26163    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3625) 325141  325141.26164    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3611) 325141  325141.26165    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3611) 325141  325141.26166    
مجلة الدراسات المالٌة 

  :والتجارٌة 
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3612) 325141  325141.63    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3613) 325141  325141.65    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3614) 325141  325141.25    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3615) 325141  325141.25    
مجلة الدراسات المالٌة 

  والتجارٌة :
  .1551  الماهرة :  جامعة بنى سوٌف ،  

3616) 321125  321125.1    
المجلة العلمٌة لتجارة 

  /االزهر بنٌن 
  

جامعة  -كلٌة التجارة
  االزهر،

  .1521  الماهرة :

3612) 321125  321125.11    
المجلة العلمٌة لتجارة 

  االزهر بنٌن /
  

جامعة  -كلٌة التجارة
  االزهر،

  .1521  الماهرة :

3611) 321125  321125.11    
المجلة العلمٌة لتجارة 

  االزهر بنٌن /
  

جامعة  -كلٌة التجارة
  االزهر،

  .1521  الماهرة :

3615) 321125  321125.12    
المجلة العلمٌة لتجارة 

  االزهر بنٌن /
  

جامعة  -كلٌة التجارة
  االزهر،

  .1521  الماهرة :

3651) 321125  321125.13    
المجلة العلمٌة لتجارة 

  االزهر بنٌن /
  

جامعة  -كلٌة التجارة
  االزهر،

  .1521  الماهرة :

3651) 321125  321125.14    
المجلة العلمٌة لتجارة 

  االزهر بنٌن /
  

جامعة  -كلٌة التجارة
  االزهر،

  .1521  الماهرة :



3652) 321125  321125.15    
المجلة العلمٌة لتجارة 

  االزهر بنٌن /
  

جامعة  -كلٌة التجارة
  االزهر،

  .1521  الماهرة :

3653) 321125  321125.16    
المجلة العلمٌة لتجارة 

  االزهر بنٌن /
  

جامعة  -كلٌة التجارة
  االزهر،

  .1521  الماهرة :

3654) 321125  321125.12    
المجلة العلمٌة لتجارة 

  االزهر بنٌن /
  

جامعة  -كلٌة التجارة
  االزهر،

  .1521  الماهرة :

3655) 321125  321125.2    
المجلة العلمٌة لتجارة 

  بنٌن /االزهر 
  

جامعة  -كلٌة التجارة
  االزهر،

  .1521  الماهرة :

3656) 321125  321125.3    
المجلة العلمٌة لتجارة 

  االزهر بنٌن /
  

جامعة  -كلٌة التجارة
  االزهر،

  .1521  الماهرة :

3652) 321125  321125.4    
المجلة العلمٌة لتجارة 

  االزهر بنٌن /
  

جامعة  -كلٌة التجارة
  االزهر،

  .1521  الماهرة :

3651) 321125  321125.5    
المجلة العلمٌة لتجارة 

  االزهر بنٌن /
  

جامعة  -كلٌة التجارة
  االزهر،

  .1521  الماهرة :

3655) 321125  321125.6    
المجلة العلمٌة لتجارة 

  االزهر بنٌن /
  

جامعة  -كلٌة التجارة
  االزهر،

  .1521  الماهرة :

3211) 321125  321125.2    
المجلة العلمٌة لتجارة 

  االزهر بنٌن /
  

جامعة  -كلٌة التجارة
  االزهر،

  .1521  الماهرة :

3211) 321125  321125.1    
المجلة العلمٌة لتجارة 

  االزهر بنٌن /
  

جامعة  -كلٌة التجارة
  االزهر،

  .1521  الماهرة :

3212) 321125  321125.5    
المجلة العلمٌة لتجارة 

  االزهر بنٌن /
  

جامعة  -كلٌة التجارة
  االزهر،

  .1521  الماهرة :

3213) 11256614  321115.1    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

الشرٌعة والمانون 
  بطنطا :

  
جامعة األزهر، كلٌة 

  الشرٌعة والمانون،
طنطا، 
  مصر :

[--15]-
  

3214) 11256614  321115.11    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

الشرٌعة والمانون 
  بطنطا :

  
جامعة األزهر، كلٌة 

  الشرٌعة والمانون،
طنطا، 
  مصر :

[--15]-
  

3215) 11256614  321115.11    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

الشرٌعة والمانون 
  بطنطا :

  
جامعة األزهر، كلٌة 

  الشرٌعة والمانون،
طنطا، 
  مصر :

[--15]-
  

3216) 11256614  321115.12    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

الشرٌعة والمانون 
  بطنطا :

  
جامعة األزهر، كلٌة 

  الشرٌعة والمانون،
طنطا، 
  مصر :

[--15]-
  

3212) 11256614  321115.13    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

الشرٌعة والمانون 
  بطنطا :

  
جامعة األزهر، كلٌة 

  الشرٌعة والمانون،
طنطا، 
  مصر :

[--15]-
  

3211) 11256614  321115.3    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

الشرٌعة والمانون 
  بطنطا :

  
جامعة األزهر، كلٌة 

  الشرٌعة والمانون،
طنطا، 
  مصر :

[--15]-
  

3215) 11256614  321115.6    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

الشرٌعة والمانون 
  بطنطا :

  
جامعة األزهر، كلٌة 

  الشرٌعة والمانون،
طنطا، 
  مصر :

[--15]-
  

3211) 11256614  321115.1    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

الشرٌعة والمانون 
  بطنطا :

  
جامعة األزهر، كلٌة 

  الشرٌعة والمانون،
طنطا، 
  مصر :

[--15]-
  

3211) 325452  325452.11    
مجلة التنمٌة 
والسٌاسات 
  االلتصادٌة:

  
العربى المعهد 

  للتخطٌط.
    الكوٌت:

3212) 325452  325452.2    
مجلة التنمٌة 
والسٌاسات 
  االلتصادٌة:

  
المعهد العربى 

  للتخطٌط.
    الكوٌت:

3213) 325452  325452.1    
مجلة التنمٌة 
والسٌاسات 
  االلتصادٌة:

  
المعهد العربى 

  للتخطٌط.
    الكوٌت:

3214) 325653  325653.16    
مجلة كلٌة أصول الدٌن 

  والدعوة بالمنصورة /
    المنصورة :  جامعة األزهر.  

    المنصورة :  جامعة األزهر.  مجلة كلٌة أصول الدٌن     325653.613  325653 (3215



  والدعوة بالمنصورة /

3216) 311215  311215.1    
مجلة الشروق للعلوم 

  التجارٌة
  

:المعهد العالى 
وتكنولوجٌا  للحاسبات

  المعلومات
  الماهرة-.

 ،
2112  

3212) 311215  311215.3    
مجلة الشروق للعلوم 

  التجارٌة
  

:المعهد العالى 
للحاسبات وتكنولوجٌا 

  المعلومات
  الماهرة-.

 ،
2112  

3211) 311215  311215.5    
مجلة الشروق للعلوم 

  التجارٌة
  

:المعهد العالى 
وتكنولوجٌا للحاسبات 
  المعلومات

  الماهرة-.
 ،

2112  

3215) 311215  311215.6    
مجلة الشروق للعلوم 

  التجارٌة
  

:المعهد العالى 
للحاسبات وتكنولوجٌا 

  المعلومات
  الماهرة-.

 ،
2112  

3221) 311215  311215.2    
مجلة الشروق للعلوم 

  التجارٌة
  

:المعهد العالى 
 للحاسبات وتكنولوجٌا

  المعلومات
  الماهرة-.

 ،
2112  

3221) 311261  311261.1    
المجلة العلمٌة للبحوث 
  والدراسات التجارٌة /

  
كلٌة التجارة وإدارة 

جامعة  -األعمال 
  حلوان،

  الماهرة :
1552 -

  

3222) 311261  311261.11    
المجلة العلمٌة للبحوث 
  والدراسات التجارٌة /

  
وإدارة كلٌة التجارة 

جامعة  -األعمال 
  حلوان،

  الماهرة :
1552 -

  

3223) 311261  311261.13    
المجلة العلمٌة للبحوث 
  والدراسات التجارٌة /

  
كلٌة التجارة وإدارة 

جامعة  -األعمال 
  حلوان،

  الماهرة :
1552 -

  

3224) 311261  311261.15    
المجلة العلمٌة للبحوث 

  /والدراسات التجارٌة 
  

كلٌة التجارة وإدارة 
جامعة  -األعمال 

  حلوان،
  الماهرة :

1552 -
  

3225) 311261  311261.12    
المجلة العلمٌة للبحوث 
  والدراسات التجارٌة /

  
كلٌة التجارة وإدارة 

جامعة  -األعمال 
  حلوان،

  الماهرة :
1552 -

  

3226) 311261  311261.15    
المجلة العلمٌة للبحوث 
  والدراسات التجارٌة /

  
كلٌة التجارة وإدارة 

جامعة  -األعمال 
  حلوان،

  الماهرة :
1552 -

  

3222) 311261  311261.21    
المجلة العلمٌة للبحوث 
  والدراسات التجارٌة /

  
كلٌة التجارة وإدارة 

جامعة  -األعمال 
  حلوان،

  الماهرة :
1552 -

  

3221) 311261  311261.22    
المجلة العلمٌة للبحوث 
  والدراسات التجارٌة /

  
كلٌة التجارة وإدارة 

جامعة  -األعمال 
  حلوان،

  الماهرة :
1552 -

  

3225) 311261  311261.3    
المجلة العلمٌة للبحوث 
  والدراسات التجارٌة /

  
كلٌة التجارة وإدارة 

جامعة  -األعمال 
  حلوان،

  الماهرة :
1552 -

  

3231) 311261  311261.33    
المجلة العلمٌة للبحوث 
  والدراسات التجارٌة /

  
كلٌة التجارة وإدارة 

جامعة  -األعمال 
  حلوان،

  الماهرة :
1552 -

  

3231) 311261  311261.34    
المجلة العلمٌة للبحوث 
  والدراسات التجارٌة /

  
كلٌة التجارة وإدارة 

جامعة  -األعمال 
  حلوان،

  :الماهرة 
1552 -

  

3232) 311261  311261.35    
المجلة العلمٌة للبحوث 
  والدراسات التجارٌة /

  
كلٌة التجارة وإدارة 

جامعة  -األعمال 
  حلوان،

  الماهرة :
1552 -

  

3233) 311261  311261.36    
المجلة العلمٌة للبحوث 
  والدراسات التجارٌة /

  
كلٌة التجارة وإدارة 

جامعة  -األعمال 
  حلوان،

  الماهرة :
1552 -

  

3234) 311261  311261.32    
المجلة العلمٌة للبحوث 
  والدراسات التجارٌة /

  
كلٌة التجارة وإدارة 

جامعة  -األعمال 
  حلوان،

  الماهرة :
1552 -

  



3235) 311261  311261.31    
المجلة العلمٌة للبحوث 
  والدراسات التجارٌة /

  
وإدارة  كلٌة التجارة

جامعة  -األعمال 
  حلوان،

  الماهرة :
1552 -

  

3236) 311261  311261.35    
المجلة العلمٌة للبحوث 
  والدراسات التجارٌة /

  
كلٌة التجارة وإدارة 

جامعة  -األعمال 
  حلوان،

  الماهرة :
1552 -

  

3232) 311261  311261.41    
المجلة العلمٌة للبحوث 

  / والدراسات التجارٌة
  

كلٌة التجارة وإدارة 
جامعة  -األعمال 

  حلوان،
  الماهرة :

1552 -
  

3231) 311261  311261.41    
المجلة العلمٌة للبحوث 
  والدراسات التجارٌة /

  
كلٌة التجارة وإدارة 

جامعة  -األعمال 
  حلوان،

  الماهرة :
1552 -

  

3235) 311261  311261.42    
المجلة العلمٌة للبحوث 
  والدراسات التجارٌة /

  
كلٌة التجارة وإدارة 

جامعة  -األعمال 
  حلوان،

  الماهرة :
1552 -

  

3241) 311261  311261.43    
المجلة العلمٌة للبحوث 
  والدراسات التجارٌة /

  
كلٌة التجارة وإدارة 

جامعة  -األعمال 
  حلوان،

  الماهرة :
1552 -

  

3241) 311261  311261.44    
المجلة العلمٌة للبحوث 
  والدراسات التجارٌة /

  
كلٌة التجارة وإدارة 

جامعة  -األعمال 
  حلوان،

  الماهرة :
1552 -

  

3242) 311261  311261.45    
المجلة العلمٌة للبحوث 
  والدراسات التجارٌة /

  
كلٌة التجارة وإدارة 

جامعة  -األعمال 
  حلوان،

  الماهرة :
1552 -

  

3243) 311261  311261.46    
المجلة العلمٌة للبحوث 
  والدراسات التجارٌة /

  
كلٌة التجارة وإدارة 

جامعة  -األعمال 
  حلوان،

  الماهرة :
1552 -

  

3244) 311261  311261.42    
المجلة العلمٌة للبحوث 
  والدراسات التجارٌة /

  
كلٌة التجارة وإدارة 

جامعة  -األعمال 
  حلوان،

  :الماهرة 
1552 -

  

3245) 311261  311261.41    
المجلة العلمٌة للبحوث 
  والدراسات التجارٌة /

  
كلٌة التجارة وإدارة 

جامعة  -األعمال 
  حلوان،

  الماهرة :
1552 -

  

3246) 311261  311261.45    
المجلة العلمٌة للبحوث 
  والدراسات التجارٌة /

  
كلٌة التجارة وإدارة 

جامعة  -األعمال 
  حلوان،

  الماهرة :
1552 -

  

3242) 311261  311261.5    
المجلة العلمٌة للبحوث 
  والدراسات التجارٌة /

  
كلٌة التجارة وإدارة 

جامعة  -األعمال 
  حلوان،

  الماهرة :
1552 -

  

3241) 311261  311261.51    
المجلة العلمٌة للبحوث 
  والدراسات التجارٌة /

  
وإدارة كلٌة التجارة 

جامعة  -األعمال 
  حلوان،

  الماهرة :
1552 -

  

3245) 311261  311261.51    
المجلة العلمٌة للبحوث 
  والدراسات التجارٌة /

  
كلٌة التجارة وإدارة 

جامعة  -األعمال 
  حلوان،

  الماهرة :
1552 -

  

3251) 311261  311261.52    
المجلة العلمٌة للبحوث 

  /والدراسات التجارٌة 
  

كلٌة التجارة وإدارة 
جامعة  -األعمال 

  حلوان،
  الماهرة :

1552 -
  

3251) 311261  311261.53    
المجلة العلمٌة للبحوث 
  والدراسات التجارٌة /

  
كلٌة التجارة وإدارة 

جامعة  -األعمال 
  حلوان،

  الماهرة :
1552 -

  

3252) 311261  311261.54    
المجلة العلمٌة للبحوث 
  والدراسات التجارٌة /

  
كلٌة التجارة وإدارة 

جامعة  -األعمال 
  حلوان،

  الماهرة :
1552 -

  

3253) 311261  311261.55    
المجلة العلمٌة للبحوث 
  والدراسات التجارٌة /

  
كلٌة التجارة وإدارة 

جامعة  -األعمال 
  حلوان،

  الماهرة :
1552 -

  

3254) 311261  311261.56    
المجلة العلمٌة للبحوث 
  والدراسات التجارٌة /

  
كلٌة التجارة وإدارة 

جامعة  -األعمال 
  حلوان،

  الماهرة :
1552 -

  



3255) 311261  311261.2    
المجلة العلمٌة للبحوث 
  والدراسات التجارٌة /

  
كلٌة التجارة وإدارة 

جامعة  -األعمال 
  حلوان،

  الماهرة :
1552 -

  

3256) 311261  311261.5    
المجلة العلمٌة للبحوث 
  والدراسات التجارٌة /

  
كلٌة التجارة وإدارة 

جامعة  -األعمال 
  حلوان،

  الماهرة :
1552 -

  

  .1515  الماهرة :  جامعة حلوان،    دراسات وبحوث /    311216.11  311216 (3252

  .1515  الماهرة :  جامعة حلوان،    دراسات وبحوث /    311216.12  311216 (3251

  .1515  الماهرة :  جامعة حلوان،    دراسات وبحوث /    311216.14  311216 (3255

  .1515  الماهرة :  جامعة حلوان،    دراسات وبحوث /    311216.16  311216 (3261

  .1515  :الماهرة   جامعة حلوان،    دراسات وبحوث /    311216.11  311216 (3261

    التعاون /    312151.1  312151 (3262
شركة العبٌكان 
  للطباعة والنشر،

  .1516  الرٌاض :

    التعاون /    312151.11  312151 (3263
شركة العبٌكان 
  للطباعة والنشر،

  .1516  الرٌاض :

    التعاون /    312151.11  312151 (3264
شركة العبٌكان 

  والنشر،للطباعة 
  .1516  الرٌاض :

    التعاون /    312151.12  312151 (3265
شركة العبٌكان 
  للطباعة والنشر،

  .1516  الرٌاض :

    التعاون /    312151.13  312151 (3266
شركة العبٌكان 
  للطباعة والنشر،

  .1516  الرٌاض :

    التعاون /    312151.14  312151 (3262
العبٌكان شركة 

  للطباعة والنشر،
  .1516  الرٌاض :

    التعاون /    312151.15  312151 (3261
شركة العبٌكان 
  للطباعة والنشر،

  .1516  الرٌاض :

    التعاون /    312151.2  312151 (3265
شركة العبٌكان 
  للطباعة والنشر،

  .1516  الرٌاض :

    /التعاون     312151.21  312151 (3221
شركة العبٌكان 
  للطباعة والنشر،

  .1516  الرٌاض :

    التعاون /    312151.21  312151 (3221
شركة العبٌكان 
  للطباعة والنشر،

  .1516  الرٌاض :

    التعاون /    312151.3  312151 (3222
شركة العبٌكان 
  للطباعة والنشر،

  .1516  الرٌاض :

    التعاون /    312151.4  312151 (3223
شركة العبٌكان 
  للطباعة والنشر،

  .1516  الرٌاض :

    التعاون /    312151.5  312151 (3224
شركة العبٌكان 
  للطباعة والنشر،

  .1516  الرٌاض :

    التعاون /    312151.6  312151 (3225
شركة العبٌكان 
  للطباعة والنشر،

  .1516  الرٌاض :

    التعاون /    312151.2  312151 (3226
شركة العبٌكان 
  للطباعة والنشر،

  .1516  الرٌاض :

    التعاون /    312151.1  312151 (3222
شركة العبٌكان 
  للطباعة والنشر،

  .1516  الرٌاض :

    التعاون /    312151.5  312151 (3221
شركة العبٌكان 
  للطباعة والنشر،

  .1516  الرٌاض :

    النهضة /    313211.1  313211 (3225
كلٌة اإللتصاد والعلوم 

  السٌاسٌة،
  الماهرة :

2111 -
  

    النهضة /    313211.11  313211 (3211
كلٌة اإللتصاد والعلوم 

  السٌاسٌة،
  الماهرة :

2111 -
  

    النهضة /    313211.11  313211 (3211
كلٌة اإللتصاد والعلوم 

  السٌاسٌة،
  : الماهرة

2111 -
  

    النهضة /    313211.12  313211 (3212
كلٌة اإللتصاد والعلوم 

  السٌاسٌة،
  الماهرة :

2111 -
  



    النهضة /    313211.13  313211 (3213
كلٌة اإللتصاد والعلوم 

  السٌاسٌة،
  الماهرة :

2111 -
  

    النهضة /    313211.14  313211 (3214
والعلوم كلٌة اإللتصاد 

  السٌاسٌة،
  الماهرة :

2111 -
  

    النهضة /    313211.15  313211 (3215
كلٌة اإللتصاد والعلوم 

  السٌاسٌة،
  الماهرة :

2111 -
  

    النهضة /    313211.16  313211 (3216
كلٌة اإللتصاد والعلوم 

  السٌاسٌة،
  الماهرة :

2111 -
  

    / النهضة    313211.12  313211 (3212
كلٌة اإللتصاد والعلوم 

  السٌاسٌة،
  الماهرة :

2111 -
  

    النهضة /    313211.11  313211 (3211
كلٌة اإللتصاد والعلوم 

  السٌاسٌة،
  الماهرة :

2111 -
  

    النهضة /    313211.15  313211 (3215
كلٌة اإللتصاد والعلوم 

  السٌاسٌة،
  الماهرة :

2111 -
  

    النهضة /    313211.2  313211 (3251
كلٌة اإللتصاد والعلوم 

  السٌاسٌة،
  الماهرة :

2111 -
  

    النهضة /    313211.3  313211 (3251
كلٌة اإللتصاد والعلوم 

  السٌاسٌة،
  الماهرة :

2111 -
  

    النهضة /    313211.4  313211 (3252
كلٌة اإللتصاد والعلوم 

  السٌاسٌة،
  الماهرة :

2111 -
  

    النهضة /    313211.5  313211 (3253
كلٌة اإللتصاد والعلوم 

  السٌاسٌة،
  الماهرة :

2111 -
  

    النهضة /    313211.6  313211 (3254
كلٌة اإللتصاد والعلوم 

  السٌاسٌة،
  الماهرة :

2111 -
  

    النهضة /    313211.2  313211 (3255
كلٌة اإللتصاد والعلوم 

  السٌاسٌة،
  الماهرة :

2111 -
  

    النهضة /    313211.1  313211 (3256
كلٌة اإللتصاد والعلوم 

  السٌاسٌة،
  الماهرة :

2111 -
  

    النهضة /    313211.5  313211 (3252
كلٌة اإللتصاد والعلوم 

  السٌاسٌة،
  الماهرة :

2111 -
  

    العراق:  الموصل.جامعة     تنمٌة الرافدٌن/    312322.1  312322 (3251

    العراق:  جامعة الموصل.    تنمٌة الرافدٌن/    312322.11  312322 (3255

    العراق:  جامعة الموصل.    تنمٌة الرافدٌن/    312322.2  312322 (3111

    العراق:  جامعة الموصل.    تنمٌة الرافدٌن/    312322.3  312322 (3111

    العراق:  جامعة الموصل.    تنمٌة الرافدٌن/    312322.4  312322 (3112

    العراق:  جامعة الموصل.    تنمٌة الرافدٌن/    312322.5  312322 (3113

    العراق:  جامعة الموصل.    تنمٌة الرافدٌن/    312322.6  312322 (3114

    العراق:  الموصل.جامعة     تنمٌة الرافدٌن/    312322.2  312322 (3115

    العراق:  جامعة الموصل.    تنمٌة الرافدٌن/    312322.1  312322 (3116

    العراق:  جامعة الموصل.    تنمٌة الرافدٌن/    312322.5  312322 (3112

    مجله العلم/    311251.1  312161 (3111
اكادٌمٌة البحث 

العلمى ودار التحرٌر 
  والطباعة،للنشر 

  .2111  الماهرة :

    مجله العلم/    311251.2  312161 (3115
اكادٌمٌة البحث 

العلمى ودار التحرٌر 
  للنشر والطباعة،

  .2111  الماهرة :

    مجله العلم/    311251.3  312161 (3111
اكادٌمٌة البحث 

العلمى ودار التحرٌر 
  للنشر والطباعة،

  .2111  الماهرة :



    مجله العلم/    311251.4  312161 (3111
اكادٌمٌة البحث 

العلمى ودار التحرٌر 
  للنشر والطباعة،

  .2111  الماهرة :

    الدارة /    311512.35  5112226 (3112
دار الملن عبد 

  العزٌز،
  الرٌاض :

2111 
.  

3113) 315211  315211.1    
الكتاب اإلحصائى 
السنوى لجمهورٌة 

  العربٌة /مصر 
  

الجهاز المركزى 
للتعبئة العامة 

  واإلحصاء،
  .1511  الماهره :

3114) 315211  315211.2    
الكتاب اإلحصائى 
السنوى لجمهورٌة 

  مصر العربٌة /
  

الجهاز المركزى 
للتعبئة العامة 

  واإلحصاء،
  .1511  الماهره :

3115) 315211  315211.3    
الكتاب اإلحصائى 

لجمهورٌة  السنوى
  مصر العربٌة /

  
الجهاز المركزى 

للتعبئة العامة 
  واإلحصاء،

  .1511  الماهره :

3116) 315211  315211.5    
الكتاب اإلحصائى 
السنوى لجمهورٌة 

  مصر العربٌة /
  

الجهاز المركزى 
للتعبئة العامة 

  واإلحصاء،
  .1511  الماهره :

3112) 315652  315652.1    
الدراسات مجلة 

  والبحوث التجارٌة /
  

كلٌة التجارة جامعة 
  الزلازٌك ؛

  .2115  بنها :

3111) 315652  315652.11    
مجلة الدراسات 

  والبحوث التجارٌة /
  

كلٌة التجارة جامعة 
  الزلازٌك ؛

  .2115  بنها :

3115) 315652  315652.11    
مجلة الدراسات 

  والبحوث التجارٌة /
  

التجارة جامعة كلٌة 
  الزلازٌك ؛

  .2115  بنها :

3121) 315652  315652.12    
مجلة الدراسات 

  والبحوث التجارٌة /
  

كلٌة التجارة جامعة 
  الزلازٌك ؛

  .2115  بنها :

3121) 315652  315652.13    
مجلة الدراسات 

  والبحوث التجارٌة /
  

كلٌة التجارة جامعة 
  الزلازٌك ؛

  .2115  بنها :

3122) 315652  315652.14    
مجلة الدراسات 

  والبحوث التجارٌة /
  

كلٌة التجارة جامعة 
  الزلازٌك ؛

  .2115  بنها :

3123) 315652  315652.15    
مجلة الدراسات 

  والبحوث التجارٌة /
  

كلٌة التجارة جامعة 
  الزلازٌك ؛

  .2115  بنها :

3124) 315652  315652.16    
مجلة الدراسات 

  والبحوث التجارٌة /
  

كلٌة التجارة جامعة 
  الزلازٌك ؛

  .2115  بنها :

3125) 315652  315652.12    
مجلة الدراسات 

  والبحوث التجارٌة /
  

كلٌة التجارة جامعة 
  الزلازٌك ؛

  .2115  بنها :

3126) 315652  315652.11    
مجلة الدراسات 

  والبحوث التجارٌة /
  

كلٌة التجارة جامعة 
  الزلازٌك ؛

  .2115  بنها :

3122) 315652  315652.15    
مجلة الدراسات 

  والبحوث التجارٌة /
  

كلٌة التجارة جامعة 
  الزلازٌك ؛

  .2115  بنها :

3121) 315652  315652.2    
مجلة الدراسات 

  والبحوث التجارٌة /
  

كلٌة التجارة جامعة 
  الزلازٌك ؛

  .2115  :بنها 

3125) 315652  315652.21    
مجلة الدراسات 

  والبحوث التجارٌة /
  

كلٌة التجارة جامعة 
  الزلازٌك ؛

  .2115  بنها :

3131) 315652  315652.21    
مجلة الدراسات 

  والبحوث التجارٌة /
  

كلٌة التجارة جامعة 
  الزلازٌك ؛

  .2115  بنها :

3131) 315652  315652.22    
مجلة الدراسات 

  والبحوث التجارٌة /
  

كلٌة التجارة جامعة 
  الزلازٌك ؛

  .2115  بنها :

3132) 315652  315652.3    
مجلة الدراسات 

  والبحوث التجارٌة /
  

كلٌة التجارة جامعة 
  الزلازٌك ؛

  .2115  بنها :

3133) 315652  315652.4    
مجلة الدراسات 

  والبحوث التجارٌة /
  

كلٌة التجارة جامعة 
  الزلازٌك ؛

  .2115  بنها :

3134) 315652  315652.5    
مجلة الدراسات 

  والبحوث التجارٌة /
  

كلٌة التجارة جامعة 
  الزلازٌك ؛

  .2115  بنها :

3135) 315652  315652.6    
مجلة الدراسات 

  والبحوث التجارٌة /
  

كلٌة التجارة جامعة 
  الزلازٌك ؛

  .2115  بنها :

3136) 315652  315652.2    
مجلة الدراسات 

  والبحوث التجارٌة /
  

كلٌة التجارة جامعة 
  الزلازٌك ؛

  .2115  بنها :



3132) 315652  315652.1    
مجلة الدراسات 

  والبحوث التجارٌة /
  

كلٌة التجارة جامعة 
  الزلازٌك ؛

  .2115  بنها :

3131) 315652  315652.5    
مجلة الدراسات 

  والبحوث التجارٌة /
  

كلٌة التجارة جامعة 
  الزلازٌك ؛

  .2115  بنها :

3135) 351421  351421.1    
مجلة الدراسات 

  التجارٌة واالدارٌة /
  

فرع  -كلٌة التجارة 
  دمنهور،

االسكندرٌة 
:  

2111.  

3141) 351421  351421.2    
مجلة الدراسات 

  /التجارٌة واالدارٌة 
  

فرع  -كلٌة التجارة 
  دمنهور،

االسكندرٌة 
:  

2111.  

3141) 351421  351421.3    
مجلة الدراسات 

  التجارٌة واالدارٌة /
  

فرع  -كلٌة التجارة 
  دمنهور،

االسكندرٌة 
:  

2111.  

3142) 351211  351211.1    
مجلة المعهد للدراسات 

  المالٌة والمصرفٌة /
  

المعهد العربى 
للدراسات المالٌة 

  والمصرفٌة،
  .1553  عمان :

3143) 351211  351211.2    
مجلة المعهد للدراسات 

  المالٌة والمصرفٌة /
  

المعهد العربى 
للدراسات المالٌة 

  والمصرفٌة،
  .1553  عمان :

3144) 351211  351211.3    
مجلة المعهد للدراسات 

  المالٌة والمصرفٌة /
  

العربى المعهد 
للدراسات المالٌة 

  والمصرفٌة،
  .1553  عمان :

3145) 351211  351211.4    
مجلة المعهد للدراسات 

  المالٌة والمصرفٌة /
  

المعهد العربى 
للدراسات المالٌة 

  والمصرفٌة،
  .1553  عمان :

3146) 351212  351212.1    

بحث الدخل واألنفاق 
واألستهالن فى 
جمهورٌة مصر 

  / 51/1551العربٌة 

  
الجهاز المركزى 

للتعبئة العامة 
  واإلحصاء،

  .1551  الماهرة :

3142) 351212  351212.2    

بحث الدخل واألنفاق 
واألستهالن فى 
جمهورٌة مصر 

  / 51/1551العربٌة 

  
الجهاز المركزى 

للتعبئة العامة 
  واإلحصاء،

  .1551  الماهرة :

3141) 351212  351212.3    

بحث الدخل واألنفاق 
واألستهالن فى 
جمهورٌة مصر 

  / 51/1551العربٌة 

  
الجهاز المركزى 

للتعبئة العامة 
  واإلحصاء،

  .1551  الماهرة :

3145) 351212  351212.4    

بحث الدخل واألنفاق 
واألستهالن فى 
جمهورٌة مصر 

  / 51/1551العربٌة 

  
الجهاز المركزى 

للتعبئة العامة 
  واإلحصاء،

  .1551  الماهرة :

3151) 351212  351212.5    

بحث الدخل واألنفاق 
واألستهالن فى 
جمهورٌة مصر 

  / 51/1551العربٌة 

  
الجهاز المركزى 

للتعبئة العامة 
  واإلحصاء،

  .1551  الماهرة :

3151) 351211  351211.1    
مجلة أبحاث اإللتصاد 

  اإلسالمى /
        

3152) 351211  351211.2    
مجلة أبحاث اإللتصاد 

  اإلسالمى /
        

3153) 351211  351211.3    
مجلة أبحاث اإللتصاد 

  اإلسالمى /
        

3154) 351211  351211.4    
مجلة أبحاث اإللتصاد 

  اإلسالمى /
        

  .1512  عمان :  معهد اإلدارة العامة،    اإلدارى /    351251.1  351251 (3155

  .1512  عمان :  معهد اإلدارة العامة،    اإلدارى /    351251.2  351251 (3156

  .1512  عمان :  معهد اإلدارة العامة،    اإلدارى /    351251.3  351251 (3152

    التمرٌر السنوى /    351252.1  351252 (3151
صندوق النمد 

  العربى،
  .1521  الرٌاض. :

    التمرٌر السنوى /    351252.2  351252 (3155
صندوق النمد 

  العربى،
  .1521  الرٌاض. :



    التمرٌر السنوى /    351252.3  351252 (3161
صندوق النمد 

  العربى،
  .1521  الرٌاض. :

    التمرٌر السنوى /    351252.4  351252 (3161
صندوق النمد 

  العربى،
  .1521  الرٌاض. :

    التمرٌر السنوى /    351252.5  351252 (3162
صندوق النمد 

  العربى،
  .1521  الرٌاض. :

  .1516  الماهرة :  المادة االدارٌٌن،    المادة االدارٌون /    351522.1  351522 (3163

  .1516  الماهرة :  المادة االدارٌٌن،    المادة االدارٌون /    351522.2  351522 (3164

  .1516  الماهرة :  المادة االدارٌٌن،    المادة االدارٌون /    351522.3  351522 (3165

  .1516  الماهرة :  بنن النٌل،    التمرٌر السنوى /    351122.1  351122 (3166

  .1516  الماهرة :  بنن النٌل،    التمرٌر السنوى /    351122.2  351122 (3162

  .1516  الماهرة :  بنن النٌل،    التمرٌر السنوى /    351122.3  351122 (3161

  .1516  الماهرة :  بنن النٌل،    التمرٌر السنوى /    351122.4  351122 (3165

  .1516  الماهرة :  بنن النٌل،    التمرٌر السنوى /    351122.5  351122 (3121

    الشرق للتأمٌن /مجلة     351121.1  351121 (3121
االدارة العامة للبحوث 

بشركة الشرق 
  للتامٌن،

  الماهرة :
1555 -

  

    مجلة الشرق للتأمٌن /    351121.2  351121 (3122
االدارة العامة للبحوث 

بشركة الشرق 
  للتامٌن،

  الماهرة :
1555 -

  

    مجلة الشرق للتأمٌن /    351121.3  351121 (3123
العامة للبحوث االدارة 

بشركة الشرق 
  للتامٌن،

  الماهرة :
1555 -

  

    مجلة الشرق للتأمٌن /    351121.4  351121 (3124
االدارة العامة للبحوث 

بشركة الشرق 
  للتامٌن،

  الماهرة :
1555 -

  

    مجلة الشرق للتأمٌن /    351121.5  351121 (3125
االدارة العامة للبحوث 

بشركة الشرق 
  للتامٌن،

  الماهرة :
1555 -

  

    مجلة الشرق للتأمٌن /    351121.6  351121 (3126
االدارة العامة للبحوث 

بشركة الشرق 
  للتامٌن،

  الماهرة :
1555 -

  

3122) 325415  351212.1    
مجلة األكادٌمٌة العربٌة 

للعلوم والتكنولوجٌا 
  والنمل البحرى =

  
األكادٌمٌة العربٌة 

  للعلوم،
األسكندرٌة 

:  
2112 -

  

3121) 325415  351212.2    
مجلة األكادٌمٌة العربٌة 

للعلوم والتكنولوجٌا 
  والنمل البحرى =

  
األكادٌمٌة العربٌة 

  للعلوم،
األسكندرٌة 

:  
2112 -

  

3125) 325415  351212.3    
مجلة األكادٌمٌة العربٌة 

للعلوم والتكنولوجٌا 
  =والنمل البحرى 

  
األكادٌمٌة العربٌة 

  للعلوم،
األسكندرٌة 

:  
2112 -

  

3111) 325415  351212.4    
مجلة األكادٌمٌة العربٌة 

للعلوم والتكنولوجٌا 
  والنمل البحرى =

  
األكادٌمٌة العربٌة 

  للعلوم،
األسكندرٌة 

:  
2112 -

  

3111) 3211611  351232.1    
ولائع ندوة النظم 

  االسالمٌة :
  

مكتب التربٌة العربً 
  لدول الخلٌج،

  .1512  الرٌاض :

3112) 3211611  351232.2    
ولائع ندوة النظم 

  االسالمٌة :
  

مكتب التربٌة العربً 
  لدول الخلٌج،

  .1512  الرٌاض :

3113) 3211611  351232.3    
ولائع ندوة النظم 

  االسالمٌة :
  

مكتب التربٌة العربً 
  لدول الخلٌج،

  .1512  الرٌاض :

3114) 3211611  351232.4    
ولائع ندوة النظم 

  االسالمٌة :
  

مكتب التربٌة العربً 
  لدول الخلٌج،

  .1512  الرٌاض :



  افاق ثمافٌة    351242.1  3331353 (3115

المتحدة، 
جامعة 

االمارات 
  العربٌة

جامعة االمارات 
  العربٌة المتحدة

-اإلمارات
  دبً

  

    السكان :    351221.1  11125652 (3116
مركز األبحاث 

والدراسات السكانٌة 
،  

    الماهرة :

    السكان :    351221.2  11125652 (3112
مركز األبحاث 

والدراسات السكانٌة 
،  

    الماهرة :

    السكان :    351221.3  11125652 (3111
مركز األبحاث 

والدراسات السكانٌة 
،  

    :الماهرة 

    السكان :    351221.4  11125652 (3115
مركز األبحاث 

والدراسات السكانٌة 
،  

    الماهرة :

    السكان :    351221.5  11125652 (3151
مركز األبحاث 

والدراسات السكانٌة 
،  

    الماهرة :

3151) 351331  351331.1    
أجندة األعمال 

 2116 -2115الوطنٌة
/  

  
المصرٌة الجمعٌة 

  لشباب األعمال،
  .2115  الماهرة :

3152) 351411  351411.1    
النفط والوحدة العربٌة 

:  
  

مركز دراسات 
  الوحدة العربٌة،

  .1525  بٌروت :

3153) 351412  351412.1    

التنمٌة الصناعٌة 
العربٌة وسٌاسات 

الدول الصناعٌة حتى 
  / 2111العام 

  
مركز دراسات 

  العربٌة،الوحدة 
  .1551  بٌروت :

3154) 351445  351445.1    
االتحاد المصرى 

  للتامٌن
  

:مطابع االهرام 
  التجارٌة

  الماهرة-.
 ،

2111  

3155) 351445  351445.2    
االتحاد المصرى 

  للتامٌن
  

:مطابع االهرام 
  التجارٌة

  الماهرة-.
 ،

2111  

3156) 351445  351445.3    
المصرى االتحاد 
  للتامٌن

  
:مطابع االهرام 

  التجارٌة
  الماهرة-.

 ،
2111  

3152) 351445  351445.6    
االتحاد المصرى 

  للتامٌن
  

:مطابع االهرام 
  التجارٌة

  الماهرة-.
 ،

2111  

3151) 351624  351624.1    
هجرة الكفاءات العربٌة 

:  
  

مركز دراسات 
  الوحدة العربٌة،

  .1511  بٌروت :

    اإلمكانات العربٌة :    351613.1  351613 (3155
مركز دراسات 
  الوحدة العربٌة،

  .1512  بٌروت :

3511) 351615  351615.1    
الفكر اإللتصادى 

العربى ولضاٌا التحرر 
  والتنمٌة والوحدة /

  
مركز دراسات 
  الوحدة العربٌة،

  .1512  بٌروت :

3511) 11332455  351242.1    
نتائج التعداد الزراعى 

:  
  

وزاره الزراعة 
وإستصالح 
  األراضً،

  .1555  الماهرة :

3512) 11332455  351242.2    
نتائج التعداد الزراعى 

:  
  

وزاره الزراعة 
وإستصالح 
  األراضً،

  .1555  الماهرة :

3513) 11332455  351261.1    
نتائج التعداد الزراعى 

:  
  

وزاره الزراعة 
وإستصالح 
  األراضً،

  .1555  الماهرة :

3514) 11332455  351261.2    
نتائج التعداد الزراعى 

:  
  

وزاره الزراعة 
وإستصالح 
  األراضً،

  .1555  الماهرة :

3515) 351266  351266.1    
اإلعتماد المتبادل على 

  جسر النفط :
  

مركز دراسات 
  الوحدة العربٌة،

  .1551  : بٌروت

3516) 351213  351213.1    
المشرق العربى 

  والغرب :
  

مركز دراسات 
  الوحدة العربٌة،

  .1525  بٌروت :



    تكنولوجٌا االدارة /    351521.1  351521 (3512
وزارة الدولة للتنمٌة 

  االدارٌة،
  .2111  الماهرة :

    التمرٌر السنوى /    351555.1  351555 (3511
الهٌئة العامة لشئون 

  المطابع االمٌرٌة،
  .1514  الماهرة :

    التمرٌر السنوى /    351555.2  351555 (3515
الهٌئة العامة لشئون 

  المطابع االمٌرٌة،
  .1514  الماهرة :

    التمرٌر السنوى /    351555.3  351555 (3511
الهٌئة العامة لشئون 

  المطابع االمٌرٌة،
  .1514  :الماهرة 

    التمرٌر السنوى /    351555.4  351555 (3511
الهٌئة العامة لشئون 

  المطابع االمٌرٌة،
  .1514  الماهرة :

    التمرٌر السنوى /    351555.5  351555 (3512
الهٌئة العامة لشئون 

  المطابع االمٌرٌة،
  .1514  الماهرة :

    السنوى /التمرٌر     351555.6  351555 (3513
الهٌئة العامة لشئون 

  المطابع االمٌرٌة،
  .1514  الماهرة :

    التمرٌر السنوى /    351555.2  351555 (3514
الهٌئة العامة لشئون 

  المطابع االمٌرٌة،
  .1514  الماهرة :

    التمرٌر السنوى /    351555.1  351555 (3515
الهٌئة العامة لشئون 

  االمٌرٌة،المطابع 
  .1514  الماهرة :

    التمرٌر السنوى /    351555.5  351555 (3516
الهٌئة العامة لشئون 

  المطابع االمٌرٌة،
  .1514  الماهرة :

    التنمٌة اإلدارٌة :    352125.1  352125 (3512
الجهاز المركزى 
  للتنظٌم واالدارة ،

    الماهرة :

    التنمٌة اإلدارٌة :    352125.2  352125 (3511
الجهاز المركزى 
  للتنظٌم واالدارة ،

    الماهرة :

    التنمٌة اإلدارٌة :    352125.3  352125 (3515
الجهاز المركزى 
  للتنظٌم واالدارة ،

    الماهرة :

    التنمٌة اإلدارٌة :    352125.4  352125 (3521
الجهاز المركزى 
  للتنظٌم واالدارة ،

    الماهرة :

    التنمٌة اإلدارٌة :    352125.5  352125 (3521
الجهاز المركزى 
  للتنظٌم واالدارة ،

    الماهرة :

3522) 11261111  352153.1    
مجلة البحوث المالٌة 

  والتجارٌة /
  

جامعة لناة السوٌس 
كلٌة التجارة 

  ببورسعٌد،
  بور سعٌد :

2112 -
  

3523) 11261111  352153.2    
مجلة البحوث المالٌة 

  والتجارٌة /
  

جامعة لناة السوٌس 
كلٌة التجارة 

  ببورسعٌد،
  بور سعٌد :

2112 -
  

3524) 11261111  352153.3    
مجلة البحوث المالٌة 

  والتجارٌة /
  

جامعة لناة السوٌس 
كلٌة التجارة 

  ببورسعٌد،
  بور سعٌد :

2112 -
  

3525) 11261111  352153.4    
مجلة البحوث المالٌة 

  والتجارٌة /
  

جامعة لناة السوٌس 
كلٌة التجارة 

  ببورسعٌد،
  بور سعٌد :

2112 -
  

3526) 11261111  352153.5    
مجلة البحوث المالٌة 

  والتجارٌة /
  

جامعة لناة السوٌس 
كلٌة التجارة 

  ببورسعٌد،
  بور سعٌد :

2112 -
  

3522) 11261111  352153.6    
مجلة البحوث المالٌة 

  والتجارٌة /
  

جامعة لناة السوٌس 
كلٌة التجارة 

  ببورسعٌد،
  بور سعٌد :

2112 -
  

3521) 11261111  352153.2    
مجلة البحوث المالٌة 

  والتجارٌة /
  

جامعة لناة السوٌس 
كلٌة التجارة 

  ببورسعٌد،
  بور سعٌد :

2112 -
  

3525) 352155  352155.1    
مجلة الدراسات 

  االسالمٌة والعربٌة :
  

الدار االسالمٌة 
  للطباعة والنشر،

  .1556  المنصورة :

    التمرٌر ربع السنوى :    352155.1  352155 (3531
وزارة التجارة 

  والصناعة،
  .2115  الماهرة :

    التمرٌر ربع السنوى :    352155.2  352155 (3531
التجارة وزارة 

  والصناعة،
  .2115  الماهرة :



    التمرٌر ربع السنوى :    352155.3  352155 (3532
وزارة التجارة 

  والصناعة،
  .2115  الماهرة :

3533) 352111  352111.1    
لراءات فً االلتصاد 

  اإلسالمً /
  

مركز النشر العلمى 
،  

  جدة :
1512 

.  

3534) 352111  352111.2    
لراءات فً االلتصاد 

  اإلسالمً /
  

مركز النشر العلمى 
،  

  جدة :
1512 

.  

  جمعٌة االجتماعٌٌن،    شؤون اجتماعٌة :    352115.1  352115 (3535
االمارات 

العربٌة 
  المتحدة :

1514 - 
.  

3536) 352236  352236.1    
النشرة االلتصادٌة 

  الدورٌة /
  

البنن العمارى 
ادارة  -المصرى 

  البحوث االلتصادٌة،
  .1512  الماهرة :

3532) 352236  352236.2    
النشرة االلتصادٌة 

  الدورٌة /
  

البنن العمارى 
ادارة  -المصرى 

  البحوث االلتصادٌة،
  .1512  الماهرة :

3531) 352514  352514.1    
السكان والتنمٌه فى 

جمهورٌه مصر 
  العربٌه /

  
الجهاز المركزى 

للتعبئه العامه 
  واالحصاء،

  .1525  الماهره :

    رسالة الخلٌج العربى.    352516.1  11125211 (3535
مكتب التربٌة العربى 

   لدول الخلٌج،
  -1511  الرٌاض :

3541) 352512  352512.1    
التمرٌر اإللتصادى 

  العربى الموحد /
  .1513  عمان :  األمانة العامة،  

3541) 352512  352512.2    
التمرٌر اإللتصادى 

  العربى الموحد /
  .1513  عمان :  األمانة العامة،  

3542) 352512  352512.3    
التمرٌر اإللتصادى 

  العربى الموحد /
  .1513  عمان :  األمانة العامة،  

3543) 352512  352512.4    
التمرٌر اإللتصادى 

  العربى الموحد /
  .1513  عمان :  العامة، األمانة  

3544) 352512  352512.5    
التمرٌر اإللتصادى 

  العربى الموحد /
  .1513  عمان :  األمانة العامة،  

3545) 352512  352512.6    
التمرٌر اإللتصادى 

  العربى الموحد /
  .1513  عمان :  األمانة العامة،  

3546) 352512  352512.2    
اإللتصادى التمرٌر 

  العربى الموحد /
  .1513  عمان :  األمانة العامة،  

3542) 352222  352222.1    
 2111التمرٌر السنوى 

- 2111 /  
  .2111  الماهرة :  مطابع الشرطة،  

3541) 352111  352111.1    

المجلة المصرٌة 
للفٌزٌما الحٌوٌة 
والهندسة الطبٌة 

  الحٌوٌة /

  

أكادٌمٌة البحث 
 -العلمى والتكنولوجٌا 

لطاع المعلوماتٌة 
  والخدمات العلمٌة،

  .2115  الماهرة :

3545) 352111  352111.2    

المجلة المصرٌة 
للفٌزٌما الحٌوٌة 
والهندسة الطبٌة 

  الحٌوٌة /

  

أكادٌمٌة البحث 
 -العلمى والتكنولوجٌا 

لطاع المعلوماتٌة 
  والخدمات العلمٌة،

  .2115  الماهرة :

3551) 352111  352111.3    

المجلة المصرٌة 
للفٌزٌما الحٌوٌة 
والهندسة الطبٌة 

  الحٌوٌة /

  

أكادٌمٌة البحث 
 -العلمى والتكنولوجٌا 

لطاع المعلوماتٌة 
  والخدمات العلمٌة،

  .2115  الماهرة :

3551) 5511153  5511153.222    
 -المجلة اإللتصادٌة 

البنن المركزى 
  المصرى.

  
البنن المركزى 

  المصرى،
  الماهرة :

2112 -
  

3552) 5511153  5511153.223    
 -المجلة اإللتصادٌة 

البنن المركزى 
  المصرى.

  
البنن المركزى 

  المصرى،
  الماهرة :

2112 -
  

3553) 5511153  5511153.224    
 -المجلة اإللتصادٌة 

البنن المركزى 
  المصرى.

  
البنن المركزى 

  المصرى،
  الماهرة :

2112 -
  

3554) 11131543  11131543.2    
مجلة بحوث االلتصاد 

  اإلسالمى /
  

الجمعٌة الدولٌة 
  لاللتصاد اإلسالمى ،

    الماهرة :



3555) 11131543  11131543.3    
مجلة بحوث االلتصاد 

  اإلسالمى /
  

الجمعٌة الدولٌة 
  لاللتصاد اإلسالمى ،

    الماهرة :

3556) 11253126  11253126.4    
مجلة الدراسات 

  التجارٌة االسالمٌة
  

مركز صالح عبدهللا 
كامل لالبحاث 

والدراسات التجارٌة 
  االسالمٌة

-الماهرة 
ٌناٌر 
1514  

  

3552) 11522244  11522244.1    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  التجارة،كلٌة   

1556 
.  

3551) 11522244  11522244.11    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

3555) 11522244  11522244.11    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

3561) 11522244  11522244.12    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

3561) 11522244  11522244.13    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

3562) 11522244  11522244.14    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

3563) 11522244  11522244.15    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  :جامعة المنوفٌة 
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

3564) 11522244  11522244.16    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

3565) 11522244  11522244.12    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  المنوفٌة :جامعة 
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

3566) 11522244  11522244.11    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

3562) 11522244  11522244.15    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

3561) 11522244  11522244.2    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

3565) 11522244  11522244.21    
آفاق جدٌدة للدراسات 
 التجارٌة كلٌة التجارة

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

3521) 11522244  11522244.21    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

3521) 11522244  11522244.22    
آفاق جدٌدة للدراسات 

التجارة التجارٌة كلٌة 
  جامعة المنوفٌة :

  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  
1556 

.  

3522) 11522244  11522244.23    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

3523) 11522244  11522244.24    
آفاق جدٌدة للدراسات 

كلٌة التجارة التجارٌة 
  جامعة المنوفٌة :

  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  
1556 

.  

3524) 11522244  11522244.25    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  



3525) 11522244  11522244.26    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

3526) 11522244  11522244.22    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

3522) 11522244  11522244.21    
للدراسات آفاق جدٌدة 

التجارٌة كلٌة التجارة 
  جامعة المنوفٌة :

  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  
1556 

.  

3521) 11522244  11522244.25    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

3525) 11522244  11522244.3    
للدراسات  آفاق جدٌدة

التجارٌة كلٌة التجارة 
  جامعة المنوفٌة :

  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  
1556 

.  

3511) 11522244  11522244.31    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

3511) 11522244  11522244.31    
جدٌدة للدراسات آفاق 

التجارٌة كلٌة التجارة 
  جامعة المنوفٌة :

  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  
1556 

.  

3512) 11522244  11522244.32    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

3513) 11522244  11522244.33    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

3514) 11522244  11522244.34    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

3515) 11522244  11522244.35    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

3516) 11522244  11522244.36    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

3512) 11522244  11522244.32    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

3511) 11522244  11522244.31    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

3515) 11522244  11522244.35    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

3551) 11522244  11522244.4    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

3551) 11522244  11522244.41    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

3552) 11522244  11522244.41    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

3553) 11522244  11522244.42    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

3554) 11522244  11522244.43    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  



3555) 11522244  11522244.44    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

3556) 11522244  11522244.45    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

3552) 11522244  11522244.46    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

3551) 11522244  11522244.42    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

3555) 11522244  11522244.41    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

4111) 11522244  11522244.45    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  :المنوفٌة   كلٌة التجارة،  

1556 
.  

4111) 11522244  11522244.5    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

4112) 11522244  11522244.51    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  : المنوفٌة  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

4113) 11522244  11522244.51    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

4114) 11522244  11522244.52    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

4115) 11522244  11522244.53    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

4116) 11522244  11522244.54    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  التجارة،كلٌة   

1556 
.  

4112) 11522244  11522244.55    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

4111) 11522244  11522244.56    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

4115) 11522244  11522244.52    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

4111) 11522244  11522244.6    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

4111) 11522244  11522244.2    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

4112) 11522244  11522244.1    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

4113) 11522244  11522244.5    
آفاق جدٌدة للدراسات 
التجارٌة كلٌة التجارة 

  جامعة المنوفٌة :
  المنوفٌة :  كلٌة التجارة،  

1556 
.  

4114) 11352263  11522553.25    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  النشر العلمى، مجلس

    الكوٌت :



    صوت الهند :    11615316.61151  11615316 (4115
المركز االعالمى 

  لسفارة الهند،
  الماهرة :

2111 - 
.  

    صوت الهند :    11615316.61151  11615316 (4116
المركز االعالمى 

  لسفارة الهند،
  الماهرة :

2111 - 
.  

    صوت الهند :    11615316.61152  11615316 (4112
المركز االعالمى 

  لسفارة الهند،
  الماهرة :

2111 - 
.  

    صوت الهند :    11615316.61153  11615316 (4111
المركز االعالمى 

  لسفارة الهند،
  الماهرة :

2111 - 
.  

  بورسعٌد-.  السوٌس:جامعة لناة     مجلة العلوم التجارٌة    11645123.5  11645123 (4115
 ،

2111  

4121) 11121535  11121535.111    
الدراسات والبحوث 

  التجارٌة :
  

جامعة بنها، كلٌة 
  التجارة،

بنها، مصر 
:  

1514.  

4121) 11121535  11121535.111    
الدراسات والبحوث 

  التجارٌة :
  

جامعة بنها، كلٌة 
  التجارة،

بنها، مصر 
:  

1514.  

4122) 11121535  11121535.112    
الدراسات والبحوث 

  التجارٌة :
  

جامعة بنها، كلٌة 
  التجارة،

بنها، مصر 
:  

1514.  

4123) 11121535  11121535.113    
الدراسات والبحوث 

  التجارٌة :
  

جامعة بنها، كلٌة 
  التجارة،

بنها، مصر 
:  

1514.  

4124) 11121535  11121535.114    
والبحوث  الدراسات
  التجارٌة :

  
جامعة بنها، كلٌة 

  التجارة،
بنها، مصر 

:  
1514.  

4125) 11121535  11121535.116    
الدراسات والبحوث 

  التجارٌة :
  

جامعة بنها، كلٌة 
  التجارة،

بنها، مصر 
:  

1514.  

4126) 11121535  11121535.112    
الدراسات والبحوث 

  التجارٌة :
  

كلٌة  جامعة بنها،
  التجارة،

بنها، مصر 
:  

1514.  

4122) 11121535  11121535.111    
الدراسات والبحوث 

  التجارٌة :
  

جامعة بنها، كلٌة 
  التجارة،

بنها، مصر 
:  

1514.  

4121) 11121535  11121535.115    
الدراسات والبحوث 

  التجارٌة :
  

جامعة بنها، كلٌة 
  التجارة،

بنها، مصر 
:  

1514.  

4125) 11121535  11121535.121    
الدراسات والبحوث 

  التجارٌة :
  

جامعة بنها، كلٌة 
  التجارة،

بنها، مصر 
:  

1514.  

4131) 11121535  11121535.121    
الدراسات والبحوث 

  التجارٌة :
  

جامعة بنها، كلٌة 
  التجارة،

بنها، مصر 
:  

1514.  

4131) 11121535  11121535.34    
الدراسات والبحوث 

  التجارٌة :
  

جامعة بنها، كلٌة 
  التجارة،

بنها، مصر 
:  

1514.  

4132) 11121535  11121535.52    
الدراسات والبحوث 

  التجارٌة :
  

جامعة بنها، كلٌة 
  التجارة،

بنها، مصر 
:  

1514.  

4133) 11121535  11121535.51    
الدراسات والبحوث 

  التجارٌة :
  

جامعة بنها، كلٌة 
  التجارة،

بنها، مصر 
:  

1514.  

4134) 11121535  11121535.55    
الدراسات والبحوث 

  التجارٌة :
  

جامعة بنها، كلٌة 
  التجارة،

بنها، مصر 
:  

1514.  

4135) 11125254  11125254.6135    
المجلة العلمٌة لمطاع 
كلٌات التجارة جامعة 

  األزهر :
  

جامعة األزهر، كلٌة 
  التجارة،

  الماهرة :
1521 -

.  

4136) 11125254  11125254.6132    
المجلة العلمٌة لمطاع 
كلٌات التجارة جامعة 

  األزهر :
  

جامعة األزهر، كلٌة 
  التجارة،

  الماهرة :
1521 -

.  

4132) 11125254  11125254.6151    
المجلة العلمٌة لمطاع 

جامعة كلٌات التجارة 
  األزهر :

  
جامعة األزهر، كلٌة 

  التجارة،
  الماهرة :

1521 -
.  

4131) 11125254  11125254.6154    
المجلة العلمٌة لمطاع 
كلٌات التجارة جامعة 

  األزهر :
  

جامعة األزهر، كلٌة 
  التجارة،

  الماهرة :
1521 -

.  

4135) 11125254  11125254.6155    
لمطاع المجلة العلمٌة 

كلٌات التجارة جامعة 
  األزهر :

  
جامعة األزهر، كلٌة 

  التجارة،
  الماهرة :

1521 -
.  

4141) 11125254  11125254.6162    
المجلة العلمٌة لمطاع 
كلٌات التجارة جامعة 

  
جامعة األزهر، كلٌة 

  التجارة،
  الماهرة :

1521 -
.  



  األزهر :

4141) 11125254  11125254.6163    
المجلة العلمٌة لمطاع 
كلٌات التجارة جامعة 

  األزهر :
  

جامعة األزهر، كلٌة 
  التجارة،

  الماهرة :
1521 -

.  

4142) 211312  11251325.1    
مجلة العلوم اإلجتماعٌة 

=  
  

جامعة الكوٌت مجلس 
  النشر العلمى،

  الكوٌت :
1523 -

  

4143) 11214425  11251354.1    
االدارٌة مجلة العلوم 

  والسٌاسٌة/
  

جامعة االمارات 
  1العربٌة المتحدة

    االمارات:

4144) 11255112  11255112.1    
مجلة جامعة الملن عبد 

العزٌز)االلتصاد 
  واالدارة(/

  
مركز النشضر 

  العلمً.
    جدة:

4145) 11255112  11255112.2    
مجلة جامعة الملن عبد 

العزٌز)االلتصاد 
  واالدارة(/

  
مركز النشضر 

  العلمً.
    جدة:

4146) 11255112  11255112.3    
مجلة جامعة الملن عبد 

العزٌز)االلتصاد 
  واالدارة(/

  
مركز النشضر 

  العلمً.
    جدة:

4142) 11261111  11261111.35    
مجلة البحوث المالٌة 

  والتجارٌة /
  

جامعة لناة السوٌس 
كلٌة التجارة 

  ببورسعٌد،
  بور سعٌد :

2112 -
  

4141) 11261111  11261111.41    
مجلة البحوث المالٌة 

  والتجارٌة /
  

جامعة لناة السوٌس 
كلٌة التجارة 

  ببورسعٌد،
  بور سعٌد :

2112 -
  

4145) 11261111  11261111.44    
مجلة البحوث المالٌة 

  والتجارٌة /
  

جامعة لناة السوٌس 
التجارة كلٌة 

  ببورسعٌد،
  بور سعٌد :

2112 -
  

4151) 11261111  11261111.45    
مجلة البحوث المالٌة 

  والتجارٌة /
  

جامعة لناة السوٌس 
كلٌة التجارة 

  ببورسعٌد،
  بور سعٌد :

2112 -
  

4151) 11261111  11261111.46    
مجلة البحوث المالٌة 

  والتجارٌة /
  

جامعة لناة السوٌس 
كلٌة التجارة 

  ببورسعٌد،
  بور سعٌد :

2112 -
  

4152) 11261111  11261111.42    
مجلة البحوث المالٌة 

  والتجارٌة /
  

جامعة لناة السوٌس 
كلٌة التجارة 

  ببورسعٌد،
  بور سعٌد :

2112 -
  

4153) 11261111  11261111.53    
مجلة البحوث المالٌة 

  والتجارٌة /
  

السوٌس جامعة لناة 
كلٌة التجارة 

  ببورسعٌد،
  بور سعٌد :

2112 -
  

4154) 11221152  11221152.1    
مجلة البحوث 

االلتصادٌة واالدارٌة 
/  

  
مركز البحوث 

االلتصادٌة 
  واالدارٌة،

    بغداد :

4155) 11225436  11225436.1    

التمرٌر السنوي 
إلنجازات المعهد خالل 

 1411العام التدرٌبً 
  هجري /

  
إدارة التخطٌط 

  والتطوٌر،
  الرٌاض :

[-
155.]  

4156) 11225436  11225436.2    

التمرٌر السنوي 
إلنجازات المعهد خالل 

 1411العام التدرٌبً 
  هجري /

  
إدارة التخطٌط 

  والتطوٌر،
  الرٌاض :

[-
155.]  

4152) 11225436  11225436.3    

التمرٌر السنوي 
خالل  إلنجازات المعهد

 1411العام التدرٌبً 
  هجري /

  
إدارة التخطٌط 

  والتطوٌر،
  الرٌاض :

[-
155.]  

4151) 11215142  11215142.1    
مجلة البحوث 

األلتصادٌة واألدارٌة 
/  

  
مركز البحوث 

األلتصادٌة 
  واألدارٌة.

  .1526  بغداد:

  .1515  الماهرة :  مصر للتأمٌن، شركة    شركة مصر للتأمٌن :    11255166.1  11255166 (4155



  .1515  الماهرة :  شركة مصر للتأمٌن،    شركة مصر للتأمٌن :    11255166.11  11255166 (4161

  .1515  الماهرة :  شركة مصر للتأمٌن،    شركة مصر للتأمٌن :    11255166.11  11255166 (4161

  .1515  الماهرة :  شركة مصر للتأمٌن،    للتأمٌن :شركة مصر     11255166.12  11255166 (4162

  .1515  الماهرة :  شركة مصر للتأمٌن،    شركة مصر للتأمٌن :    11255166.13  11255166 (4163

  .1515  الماهرة :  شركة مصر للتأمٌن،    شركة مصر للتأمٌن :    11255166.14  11255166 (4164

  .1515  الماهرة :  شركة مصر للتأمٌن،    شركة مصر للتأمٌن :    11255166.15  11255166 (4165

  .1515  الماهرة :  شركة مصر للتأمٌن،    شركة مصر للتأمٌن :    11255166.16  11255166 (4166

  .1515  الماهرة :  شركة مصر للتأمٌن،    شركة مصر للتأمٌن :    11255166.12  11255166 (4162

  .1515  الماهرة :  شركة مصر للتأمٌن،    شركة مصر للتأمٌن :    11255166.2  11255166 (4161

  .1515  الماهرة :  شركة مصر للتأمٌن،    شركة مصر للتأمٌن :    11255166.3  11255166 (4165

  .1515  الماهرة :  شركة مصر للتأمٌن،    شركة مصر للتأمٌن :    11255166.4  11255166 (4121

  .1515  الماهرة :  شركة مصر للتأمٌن،    شركة مصر للتأمٌن :    11255166.5  11255166 (4121

  .1515  الماهرة :  شركة مصر للتأمٌن،    شركة مصر للتأمٌن :    11255166.6  11255166 (4122

  .1515  الماهرة :  مصر للتأمٌن،شركة     شركة مصر للتأمٌن :    11255166.2  11255166 (4123

  .1515  الماهرة :  شركة مصر للتأمٌن،    شركة مصر للتأمٌن :    11255166.1  11255166 (4124

  .1515  الماهرة :  شركة مصر للتأمٌن،    شركة مصر للتأمٌن :    11255166.5  11255166 (4125

4126) 11352263  11352263.1513466    
دراسات الخلٌج مجلة 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

4122) 11352263  11352263.1513462    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

4121) 11352263  11352263.1513461    
الخلٌج  مجلة دراسات

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

4125) 11352263  11352263.1513465    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

4111) 11352263  11352263.1513421    
الخلٌج مجلة دراسات 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

4111) 11352263  11352263.1513421    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

4112) 11352263  11352263.1513412    
 مجلة دراسات الخلٌج
  والجزٌرة العربٌة :

  
جامعة الكوٌت . 

  مجلس النشر العلمى،
    الكوٌت :

4113) 11352263  11352263.1513415    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

4114) 11352263  11352263.1513416    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

4115) 11352263  11352263.1513412    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

4116) 11352263  11352263.1513411    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

4112) 11352263  11352263.1513455    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

4111) 11352263  11352263.1513456    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

4115) 11352263  11352263.1513452    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :



4151) 11352263  11352263.1513451    
مجلة دراسات الخلٌج 

  والجزٌرة العربٌة :
  

جامعة الكوٌت . 
  مجلس النشر العلمى،

    الكوٌت :

    مجله العلم/    11411152.1  312161 (4151
اكادٌمٌة البحث 

العلمى ودار التحرٌر 
  للنشر والطباعة،

  .2111  الماهرة :

    مجله العلم/    11411152.11  312161 (4152
اكادٌمٌة البحث 

التحرٌر العلمى ودار 
  للنشر والطباعة،

  .2111  الماهرة :

    مجله العلم/    11411152.2  312161 (4153
اكادٌمٌة البحث 

العلمى ودار التحرٌر 
  للنشر والطباعة،

  .2111  الماهرة :

    مجله العلم/    11411152.3  312161 (4154
اكادٌمٌة البحث 

العلمى ودار التحرٌر 
  للنشر والطباعة،

  .2111  الماهرة :

    مجله العلم/    11411152.4  312161 (4155
اكادٌمٌة البحث 

العلمى ودار التحرٌر 
  للنشر والطباعة،

  .2111  الماهرة :

    مجله العلم/    11411152.5  312161 (4156
اكادٌمٌة البحث 

العلمى ودار التحرٌر 
  للنشر والطباعة،

  .2111  الماهرة :

    مجله العلم/    11411152.6  312161 (4152
اكادٌمٌة البحث 

العلمى ودار التحرٌر 
  للنشر والطباعة،

  .2111  الماهرة :

    مجله العلم/    11411152.2  312161 (4151
اكادٌمٌة البحث 

العلمى ودار التحرٌر 
  للنشر والطباعة،

  .2111  الماهرة :

    العلم/مجله     11411152.1  312161 (4155
اكادٌمٌة البحث 

العلمى ودار التحرٌر 
  للنشر والطباعة،

  .2111  الماهرة :

    مجله العلم/    11411152.5  312161 (4111
اكادٌمٌة البحث 

العلمى ودار التحرٌر 
  للنشر والطباعة،

  .2111  الماهرة :

4111) 11412352  11412352.1    
المجلة العلمٌة 

التجارٌة للدراسات 
  والبٌئٌة =

  كلٌة التجارة.  
ٌلٌة  االسماع

:  
  

4112) 11412352  11412352.2    
المجلة العلمٌة 

للدراسات التجارٌة 
  والبٌئٌة =

  كلٌة التجارة.  
ٌلٌة  االسماع

:  
  

4113) 11412352  11412352.6    
المجلة العلمٌة 

للدراسات التجارٌة 
  والبٌئٌة =

  التجارة.كلٌة   
ٌلٌة  االسماع

:  
  

4114) 11412352  11412352.2    
المجلة العلمٌة 

للدراسات التجارٌة 
  والبٌئٌة =

  كلٌة التجارة.  
ٌلٌة  االسماع

:  
  

    األزهر :    11421263.1  11551512 (4115
مجمع البحوث 

  اإلسالمٌة باألزهر،
  الماهرة :

1511 -
  

    األزهر :    11421263.11  11551512 (4116
مجمع البحوث 

  اإلسالمٌة باألزهر،
  الماهرة :

1511 -
  

    األزهر :    11421263.11  11551512 (4112
مجمع البحوث 

  اإلسالمٌة باألزهر،
  الماهرة :

1511 -
  

    األزهر :    11421263.12  11551512 (4111
مجمع البحوث 

  اإلسالمٌة باألزهر،
  : الماهرة

1511 -
  

    األزهر :    11421263.13  11551512 (4115
مجمع البحوث 

  اإلسالمٌة باألزهر،
  الماهرة :

1511 -
  

    األزهر :    11421263.14  11551512 (4111
مجمع البحوث 

  اإلسالمٌة باألزهر،
  الماهرة :

1511 -
  

    األزهر :    11421263.15  11551512 (4111
البحوث مجمع 

  اإلسالمٌة باألزهر،
  الماهرة :

1511 -
  



    األزهر :    11421263.16  11551512 (4112
مجمع البحوث 

  اإلسالمٌة باألزهر،
  الماهرة :

1511 -
  

    األزهر :    11421263.12  11551512 (4113
مجمع البحوث 

  اإلسالمٌة باألزهر،
  الماهرة :

1511 -
  

    األزهر :    11421263.11  11551512 (4114
مجمع البحوث 

  اإلسالمٌة باألزهر،
  الماهرة :

1511 -
  

    األزهر :    11421263.15  11551512 (4115
مجمع البحوث 

  اإلسالمٌة باألزهر،
  الماهرة :

1511 -
  

    األزهر :    11421263.2  11551512 (4116
مجمع البحوث 

  اإلسالمٌة باألزهر،
  :الماهرة 

1511 -
  

    األزهر :    11421263.21  11551512 (4112
مجمع البحوث 

  اإلسالمٌة باألزهر،
  الماهرة :

1511 -
  

    األزهر :    11421263.21  11551512 (4111
مجمع البحوث 

  اإلسالمٌة باألزهر،
  الماهرة :

1511 -
  

    األزهر :    11421263.22  11551512 (4115
 مجمع البحوث

  اإلسالمٌة باألزهر،
  الماهرة :

1511 -
  

    األزهر :    11421263.23  11551512 (4121
مجمع البحوث 

  اإلسالمٌة باألزهر،
  الماهرة :

1511 -
  

    األزهر :    11421263.24  11551512 (4121
مجمع البحوث 

  اإلسالمٌة باألزهر،
  الماهرة :

1511 -
  

    األزهر :    11421263.25  11551512 (4122
مجمع البحوث 

  اإلسالمٌة باألزهر،
  الماهرة :

1511 -
  

    األزهر :    11421263.26  11551512 (4123
مجمع البحوث 

  اإلسالمٌة باألزهر،
  الماهرة :

1511 -
  

    األزهر :    11421263.22  11551512 (4124
مجمع البحوث 

  اإلسالمٌة باألزهر،
  : الماهرة

1511 -
  

    األزهر :    11421263.21  11551512 (4125
مجمع البحوث 

  اإلسالمٌة باألزهر،
  الماهرة :

1511 -
  

    األزهر :    11421263.25  11551512 (4126
مجمع البحوث 

  اإلسالمٌة باألزهر،
  الماهرة :

1511 -
  

    األزهر :    11421263.3  11551512 (4122
 مجمع البحوث

  اإلسالمٌة باألزهر،
  الماهرة :

1511 -
  

    األزهر :    11421263.31  11551512 (4121
مجمع البحوث 

  اإلسالمٌة باألزهر،
  الماهرة :

1511 -
  

    األزهر :    11421263.4  11551512 (4125
مجمع البحوث 

  اإلسالمٌة باألزهر،
  الماهرة :

1511 -
  

    األزهر :    11421263.5  11551512 (4131
مجمع البحوث 

  اإلسالمٌة باألزهر،
  الماهرة :

1511 -
  

    األزهر :    11421263.6  11551512 (4131
مجمع البحوث 

  اإلسالمٌة باألزهر،
  الماهرة :

1511 -
  

    األزهر :    11421263.2  11551512 (4132
مجمع البحوث 

  اإلسالمٌة باألزهر،
  الماهرة :

1511 -
  

    األزهر :    11421263.1  11551512 (4133
مجمع البحوث 

  اإلسالمٌة باألزهر،
  الماهرة :

1511 -
  

    األزهر :    11421263.5  11551512 (4134
مجمع البحوث 

  اإلسالمٌة باألزهر،
  الماهرة :

1511 -
  

4135) 11211311  11211311.6111114    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

4136) 11211311  11211311.6111162    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

4132) 11211311  11211311.6111163    
التجارة مجلة كلٌة 

  للبحوث العلمٌة =
  

جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

4131) 11211311  11211311.6111164    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

4135) 11211311  11211311.6111165    
كلٌة التجارة مجلة 

  للبحوث العلمٌة =
  

جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  



4141) 11211311  11211311.6111165    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

4141) 11211311  11211311.6111121    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

4142) 11211311  11211311.6111121    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

4143) 11211311  11211311.6111122    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

4144) 11211311  11211311.6111123    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

4145) 11211311  11211311.6111124    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

4146) 11211311  11211311.6111125    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

4142) 11211311  11211311.6111115    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

4141) 11211311  11211311.6111115    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

4145) 11211311  11211311.6111151    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

4151) 11211311  11211311.6111151    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

4151) 11211311  11211311.6111212    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

4152) 11211311  11211311.6111213    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

4153) 11211311  11211311.6111214    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

4154) 11211311  11211311.6111215    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

4155) 11211311  11211311.6111216    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

4156) 11211311  11211311.6111214    
مجلة كلٌة التجارة 
  للبحوث العلمٌة =

  
جامعة  -كلٌة التجارة
  األسكندرٌة،

اإلسكندرٌة 
:  

1553-  

4152) 11115126  11115126.3    

egyption 
insurance and 

actuarial cience 
review  

  كلٌة التجارة ،  
جامعة 

  الماهرة :
2111 - 

.  

4151) 11154363  11154363.1    
مجلة المحاسبة 

  المصرٌة /
  

جامعه -كلٌة التجارة 
  الماهرة،

  .2111  الماهرة :

4155) 11154363  11154363.11    
مجلة المحاسبة 

  المصرٌة /
  

جامعه -كلٌة التجارة 
  الماهرة،

  .2111  الماهرة :

4161) 11154363  11154363.11    
مجلة المحاسبة 

  المصرٌة /
  

جامعه -كلٌة التجارة 
  الماهرة،

  .2111  الماهرة :

4161) 11154363  11154363.12    
المحاسبة مجلة 

  المصرٌة /
  

جامعه -كلٌة التجارة 
  الماهرة،

  .2111  الماهرة :

4162) 11154363  11154363.11    
مجلة المحاسبة 

  المصرٌة /
  

جامعه -كلٌة التجارة 
  الماهرة،

  .2111  الماهرة :

4163) 11154363  11154363.15    
مجلة المحاسبة 

  المصرٌة /
  

جامعه -كلٌة التجارة 
  الماهرة،

  .2111  الماهرة :

4164) 11154363  11154363.2    
مجلة المحاسبة 

  المصرٌة /
  

جامعه -كلٌة التجارة 
  الماهرة،

  .2111  الماهرة :

4165) 11154363  11154363.1    
مجلة المحاسبة 

  المصرٌة /
  

جامعه -كلٌة التجارة 
  الماهرة،

  .2111  الماهرة :

4166) 11154363  11154363.5    
مجلة المحاسبة 

  المصرٌة /
  

جامعه -كلٌة التجارة 
  الماهرة،

  .2111  الماهرة :



4162) 11155116  11155116.1    
مجلة ادارة االعمال 

  المصرٌة /
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  الماهرة،

  -2112  الماهرة :

4161) 11155116  11155116.2    
مجلة ادارة االعمال 

  المصرٌة /
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  الماهرة،

  -2112  الماهرة :

4165) 11155116  11155116.3    
مجلة ادارة االعمال 

  المصرٌة /
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  الماهرة،

  -2112  الماهرة :

4121) 11155116  11155116.4    
مجلة ادارة االعمال 

  المصرٌة /
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  الماهرة،

  -2112  الماهرة :

4121) 11155116  11155116.5    
مجلة ادارة االعمال 

  المصرٌة /
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  الماهرة،

  -2112  الماهرة :

4122) 11155555  11155555.1    
مجلة المحاسبة 

  والمراجعه /
  كلٌة التجارة،  

جامعه بنى 
  سوٌف :

2113.  

4123) 11155555  11155555.12    
مجلة المحاسبة 

  والمراجعه /
  كلٌة التجارة،  

جامعه بنى 
  سوٌف :

2113.  

4124) 11155555  11155555.13    
مجلة المحاسبة 

  والمراجعه /
  كلٌة التجارة،  

جامعه بنى 
  سوٌف :

2113.  

4125) 11155555  11155555.14    
مجلة المحاسبة 

  والمراجعه /
  كلٌة التجارة،  

جامعه بنى 
  سوٌف :

2113.  

4126) 11155555  11155555.15    
مجلة المحاسبة 

  والمراجعه /
  كلٌة التجارة،  

جامعه بنى 
  سوٌف :

2113.  

4122) 11155555  11155555.22    
مجلة المحاسبة 

  والمراجعه /
  كلٌة التجارة،  

جامعه بنى 
  سوٌف :

2113.  

4121) 11155555  11155555.23    
مجلة المحاسبة 

  والمراجعه /
  كلٌة التجارة،  

جامعه بنى 
  سوٌف :

2113.  

4125) 11155555  11155555.24    
مجلة المحاسبة 

  والمراجعه /
  كلٌة التجارة،  

جامعه بنى 
  سوٌف :

2113.  

4111) 11155555  11155555.25    
مجلة المحاسبة 

  والمراجعه /
  كلٌة التجارة،  

جامعه بنى 
  سوٌف :

2113.  

4111) 11155555  11155555.4    
مجلة المحاسبة 

  والمراجعه /
  كلٌة التجارة،  

جامعه بنى 
  سوٌف :

2113.  

4112) 11155555  11155555.5    
مجلة المحاسبة 

  والمراجعه /
  كلٌة التجارة،  

جامعه بنى 
  سوٌف :

2113.  

4113) 11155555  11155555.6    
مجلة المحاسبة 

  والمراجعه /
  كلٌة التجارة،  

جامعه بنى 
  سوٌف :

2113.  

4114) 11155555  11155555.2    
مجلة المحاسبة 

  والمراجعه /
  كلٌة التجارة،  

جامعه بنى 
  سوٌف :

2113.  

4115) 12151331  12151331.1    
المجلة العلمٌة للبحوث 

  الصٌنٌة المصرٌة /
  

مركز البحوث 
والدراسات الصٌنٌة 

  المصرٌة،

جامعة 
  حلوان :

2112.  

4116) 12151331  12151331.2    
المجلة العلمٌة للبحوث 

  الصٌنٌة المصرٌة /
  

مركز البحوث 
والدراسات الصٌنٌة 

  المصرٌة،

جامعة 
  حلوان :

2112.  

4112) 12152642  12152642.1    

البٌان المالى عن 
العامة للدولة  الموازنة

للسنة المالٌة 
2114/2115 /  

  .2114  الماهرة :  المطابع االمٌرٌة،  

4111) 12152642  12152642.2    

البٌان المالى عن 
الموازنة العامة للدولة 

للسنة المالٌة 
2114/2115 /  

  .2114  الماهرة :  المطابع االمٌرٌة،  

4115) 12152642  12152642.3    

المالى عن البٌان 
الموازنة العامة للدولة 

للسنة المالٌة 
2114/2115 /  

  .2114  الماهرة :  المطابع االمٌرٌة،  

4151) 12152211  12152211.1    
مجلة التأمٌن والعلوم 
  االكتوارٌة المصرٌة /

  
جامعة  -كلٌة التجارة 

  الماهرة،
  .2111  الماهرة :

4151) 12152211  12152211.6    
مجلة التأمٌن والعلوم 
  االكتوارٌة المصرٌة /

  
جامعة  -كلٌة التجارة 

  الماهرة،
  .2111  الماهرة :



4152) 12164613  12164613.1    
تمرٌر انجازات ونتائج 
أعمال وزارة التضامن 

  االجتماعى /
  

مطابع دار الجمهورٌة 
  للصحافة،

  .2111  الماهرة :

4153) 12164613  12164613.2    
تمرٌر انجازات ونتائج 
أعمال وزارة التضامن 

  االجتماعى /
  

مطابع دار الجمهورٌة 
  للصحافة،

  .2111  الماهرة :

4154) 12164613  12164613.3    
تمرٌر انجازات ونتائج 
أعمال وزارة التضامن 

  االجتماعى /
  

مطابع دار الجمهورٌة 
  للصحافة،

  .2111  الماهرة :

4155) 12166646  12166646.13    
مجلة البحوث 

  المحاسبٌة /
  

كلٌة التجارة. جامعة 
  طنطا،

  طنطا :
2114 -

  

4156) 12166646  12166646.14    
مجلة البحوث 

  المحاسبٌة /
  

كلٌة التجارة. جامعة 
  طنطا،

  طنطا :
2114 -

  

4152) 12212513  12212513.1    
المجلة العلمٌة لكلٌة 

  التجارة بالسادات /
  

جامعة مدٌنة السادات 
  كلٌة التجارة، -

  -2114  المنوفٌة :

4151) 12213122  12213122.1    
المجلة العلمٌة لالدارة 
  والعلوم المتخصصة /

  
المعهد العالى للعلوم 

  االدارٌة،
  .2113  الماهرة :

  جامعه بنى سوٌف،    التمرٌر السنوى :    12222234.1  12222234 (4155
بنى سوٌف 

:  
2113.  

4211) 12454156  12454156.1    
مجلة الدراسات 

التجارٌة المعاصرة 
(JCCS:)  

  
جامعه كفر الشٌخ، 

  كلٌة التجارة.
كفر الشٌخ، 

  مصر.
  

4211) 12454156  12454156.2    
مجلة الدراسات 

التجارٌة المعاصرة 
(JCCS:)  

  
جامعه كفر الشٌخ، 

  التجارة. كلٌة
كفر الشٌخ، 

  مصر.
  

4212) 12454156  12454156.3    
مجلة الدراسات 

التجارٌة المعاصرة 
(JCCS:)  

  
جامعه كفر الشٌخ، 

  كلٌة التجارة.
كفر الشٌخ، 

  مصر.
  

4213) 12454156  12454156.4    
مجلة الدراسات 

التجارٌة المعاصرة 
(JCCS:)  

  
جامعه كفر الشٌخ، 

  التجارة.كلٌة 
كفر الشٌخ، 

  مصر.
  

4214) 12454156  12454156.5    
مجلة الدراسات 

التجارٌة المعاصرة 
(JCCS:)  

  
جامعه كفر الشٌخ، 

  كلٌة التجارة.
كفر الشٌخ، 

  مصر.
  

4215) 12611432  12611432.1    
المجلة العلمٌة للملكٌة 

الفكرٌة وإدارة اإلبتكار 
/  

  
للملكٌة المعهد المومً 

الفكرٌة بجامعة 
  حلوان.

جامعه 
  حلوان

  

4216) 12612121  12612121.1    
المجلة العلمٌة للبحوث 

  التجارٌة /
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  جنوب الوادي،

جنوب 
  الوادي :

2113.  

4212) 12612121  12612121.2    
المجلة العلمٌة للبحوث 

  التجارٌة /
  

جامعة  -كلٌة التجارة 
  جنوب الوادي،

جنوب 
  الوادي :

2113.  

 


