
 جامعة المنصورة

 كلية التجارة

 مكتبة الطالب

 تقرير بمقتنيات المكتبة

 

 

  
الرقم 
 العام

 الناشر المؤلف العنوان
سنة 
 النشر

 بيانات اخرى للعنوان
الحجم/عدد 
 الصفحات

1) 1  
محاسبة الشركات بٌن 

  النظرٌة والتطبٌك :
الجبرى, أحمد 

  أحمد محمود.
  .2003  كلٌة التجارة,

األول المحاسبة فى شركات الجزء 
  األشخاص /

  ص. : 319

2) 2  
محاسبة الشركات بٌن 

  النظرٌة والتطبٌك :
الجبرى, أحمد 

  أحمد محمود.
  .2003  كلٌة التجارة,

الجزء األول المحاسبة فى شركات 
  األشخاص /

  ص. : 319

3) 3  
محاسبة الشركات بٌن 

  النظرٌة والتطبٌك :
الجبرى, أحمد 

  محمود.أحمد 
  .2003  كلٌة التجارة,

الجزء األول المحاسبة فى شركات 
  األشخاص /

  ص. : 319

4) 4  
محاسبة الشركات بٌن 

  النظرٌة والتطبٌك :
الجبرى, أحمد 

  أحمد محمود.
  .2003  كلٌة التجارة,

الجزء األول المحاسبة فى شركات 
  األشخاص /

  ص. : 319

5) 5  
محاسبة الشركات بٌن 

  النظرٌة والتطبٌك :
الجبرى, أحمد 

  أحمد محمود.
  .2003  كلٌة التجارة,

الجزء األول المحاسبة فى شركات 
  األشخاص /

  ص. : 319

6) 6  
محاسبة الشركات بٌن 

  النظرٌة والتطبٌك :
الجبرى, أحمد 

  أحمد محمود.
  .2003  كلٌة التجارة,

الجزء األول المحاسبة فى شركات 
  األشخاص /

  ص. : 319

7) 7  
محاسبه الشركات بٌن 

  النظرٌه والتطبٌك :
على, كمال عبد 

  السالم.
  .2004  كلٌه التجاره,

محاسبه شركات االموال)لطاع 
  المطاع الخاص( / -األعمال العام

  ص. : 352

8) 8  
محاسبه الشركات بٌن 

  النظرٌه والتطبٌك :
على, كمال عبد 

  السالم.
  .2004  كلٌه التجاره,

محاسبه شركات االموال)لطاع 
  المطاع الخاص( / -األعمال العام

  ص. : 352

9) 9  
محاسبه الشركات بٌن 

  النظرٌه والتطبٌك :
على, كمال عبد 

  السالم.
  .2004  كلٌه التجاره,

محاسبه شركات االموال)لطاع 
  المطاع الخاص( / -األعمال العام

  ص. : 352

10) 10  
الشركات بٌن محاسبه 

  النظرٌه والتطبٌك :
على, كمال عبد 

  السالم.
  .2004  كلٌه التجاره,

محاسبه شركات االموال)لطاع 
  المطاع الخاص( / -األعمال العام

  ص. : 352

11) 11  
محاسبه الشركات بٌن 

  النظرٌه والتطبٌك :
على, كمال عبد 

  السالم.
  .2004  كلٌه التجاره,

االموال)لطاع محاسبه شركات 
  المطاع الخاص( / -األعمال العام

  ص. : 352

12) 12  
المحاسبة فى شركات 

  االشخاص /
رضوان, عباس 

  أحمد.
  ص. : 300    .2004  كلٌة التجارة,

13) 13  
المحاسبة فى شركات 

  االشخاص /
رضوان, عباس 

  أحمد.
  ص. : 300    .2004  كلٌة التجارة,

14) 14  
فى شركات المحاسبة 

  االشخاص /
رضوان, عباس 

  أحمد.
  ص. : 300    .2004  كلٌة التجارة,

15) 15  
المحاسبه فى شركات 

  االموال :
السجاعى, محمود 

  محمود.
  .2005  كلٌه التجاره,

المطاع  -)لطاع االعمال العام
  الخاص( /

  ص. : 373

16) 16  
المحاسبه فى شركات 

  االموال :
 السجاعى, محمود

  محمود.
  .2005  كلٌه التجاره,

المطاع  -)لطاع االعمال العام
  الخاص( /

  ص. : 373

17) 17  
المحاسبه فى شركات 

  االموال :
السجاعى, محمود 

  محمود.
  .2005  كلٌه التجاره,

المطاع  -)لطاع االعمال العام
  الخاص( /

  ص. : 373

18) 18  
المحاسبه فى شركات 

  االموال :
محمود  السجاعى,

  محمود.
  .2005  كلٌه التجاره,

المطاع  -)لطاع االعمال العام
  الخاص( /

  ص. : 373

19) 19  
المحاسبه فى شركات 

  االموال :
السجاعى, محمود 

  محمود.
  .2005  كلٌه التجاره,

المطاع  -)لطاع االعمال العام
  الخاص( /

  ص. : 373

20) 20  
المحاسبة فى شركات 

  االموال /
الدٌسطى, دمحم دمحم 

  عبدالمادر.
  ص. : 360    .2008  كلٌة التجارة,

21) 21  
المحاسبة فى شركات 

  األشخاص /
الغندور, مصطفى 

  عطٌه.
  ص. : 363    .2008  كلٌة التجارة,

22) 22  
المحاسبة فى شركات 

  التؤمٌن /
السجاعى, محمود 

  محمود.
  ص. : 192    .2010  كلٌة التجارة,

23) 23  
محاسبة الشركات بٌن 

  النظرٌة والتطبٌك :
على, كمال 

  عبدالسالم.
  .2009  كلٌة التجارة,

محاسبة شركات االموال فى لطاع 
  االعمال العام والمطاع الخاص /

  ص. : 304



24) 24  
مبادئ وأصول المحاسبة 

  المالٌة /
عبٌد, ٌحٌى 

  حسٌن.
  ص. : 339    .2004  كلٌة التجارة,

25) 25  
أصول المحاسبة المالٌة 

:  
رفاعى, سامى 
  نجدى دمحم على.

  ص. : 355  الجزء الثانى /  .2005  كلٌة التجارة,

26) 26  
أصول المحاسبة المالٌة 

:  
رفاعى, سامى 
  نجدى دمحم على.

  ص. : 355  الجزء الثانى /  .2005  كلٌة التجارة,

27) 27  
أصول المحاسبة المالٌة 

:  
رفاعى, سامى 
  نجدى دمحم على.

  ص. : 355  الجزء الثانى /  .2005  كلٌة التجارة,

28) 28  
أصول المحاسبة المالٌة 

:  
رفاعى, سامى 
  نجدى دمحم على.

  ص. : 355  الجزء الثانى /  .2005  كلٌة التجارة,

  ص. : 334    .2004  كلٌة التجارة,  حماد, دمحم على.  مبادئ المحاسبة /  29 (29

  ص. : 334    .2004  كلٌة التجارة,  حماد, دمحم على.  مبادئ المحاسبة /  30 (30

  ص. : 334    .2004  كلٌة التجارة,  حماد, دمحم على.  مبادئ المحاسبة /  31 (31

  ص. : 334    .2004  كلٌة التجارة,  حماد, دمحم على.  مبادئ المحاسبة /  32 (32

  ص. : 334    .2004  كلٌة التجارة,  حماد, دمحم على.  مبادئ المحاسبة /  33 (33

34) 34  
إدارة األسواق 

  والمإسسات المالٌة /
مطاوع, سعد 

  عبدالحمٌد.
  ص. ؛ 654    .2005  المكتبة العصرٌة,

35) 35  
إدارة األسواق 

  والمإسسات المالٌة /
مطاوع, سعد 

  عبدالحمٌد.
  ص. ؛ 654    .2005  العصرٌة,المكتبة 

36) 36  
إدارة األسواق 

  والمإسسات المالٌة /
مطاوع, سعد 

  عبدالحمٌد.
  ص. ؛ 654    .2005  المكتبة العصرٌة,

37) 37  
إدارة األسواق 

  والمإسسات المالٌة /
مطاوع, سعد 

  عبدالحمٌد.
  ص. ؛ 654    .2005  المكتبة العصرٌة,

38) 38  
المحاسبٌة الخاصة النظم 

:  
زغلول, أحمد 

  حسن.
  .2009  كلٌة التجارة,

المنشآت ذات  -بضاعة االمانة 
  الفروع /

  ص. : 212

  مبادئ المحاسبة :  39 (39
ٌلى, مكرم  باس

  عبدالمسٌح.
  ص. : 360  رإٌة معاصرة /  .2003  كلٌة التجارة,

  مبادئ المحاسبة :  40 (40
ٌلى, مكرم  باس

  عبدالمسٌح.
  ص. : 360  رإٌة معاصرة /  .2003  كلٌة التجارة,

  مبادئ المحاسبة :  41 (41
ٌلى, مكرم  باس

  عبدالمسٌح.
  ص. : 360  رإٌة معاصرة /  .2003  كلٌة التجارة,

  مبادئ المحاسبة :  42 (42
ٌلى, مكرم  باس

  عبدالمسٌح.
  ص. : 360  رإٌة معاصرة /  .2003  كلٌة التجارة,

43) 43  
النظم المحاسبٌة فى 

  صناعة البترول /
الغندور, مصطفى 

  عطٌة.
  ص. : 234    .2003  كلٌة التجارة,

44) 44  
النظم المحاسبٌة فى 

  صناعة البترول /
الغندور, مصطفى 

  عطٌة.
  ص. : 234    .2003  كلٌة التجارة,

45) 45  
دراسات فى النظم 

  المحاسبٌه :
عٌسى, إبراهٌم 

  دمحم دروٌش.
  .2000  كلٌه التجاره,

ٌلى -الفنادق البٌع  -التؤجٌر التمو
  بالتمسٌط /

  ص. : 255

46) 46  
دراسات فى النظم 

  المحاسبٌه :
عٌسى, إبراهٌم 

  دمحم دروٌش.
  .2000  كلٌه التجاره,

ٌلى -الفنادق البٌع  -التؤجٌر التمو
  بالتمسٌط /

  ص. : 255

47) 47  
 دراسات فى النظم

  المحاسبٌه :
عٌسى, إبراهٌم 

  دمحم دروٌش.
  .2000  كلٌه التجاره,

ٌلى -الفنادق البٌع  -التؤجٌر التمو
  بالتمسٌط /

  ص. : 255

48) 48  
دراسات فى النظم 

  المحاسبٌه :
عٌسى, ابراهٌم 

  دمحم دروٌش.
ٌلى / -الفنادق  2003  كلٌه التجاره,   ص. : 200  التؤجٌر التمو

49) 49  
دراسات فى النظم 

  المحاسبٌه :
عٌسى, ابراهٌم 

  دمحم دروٌش.
ٌلى / -الفنادق  2003  كلٌه التجاره,   ص. : 200  التؤجٌر التمو

50) 50  
دراسات فى النظم 

  المحاسبٌه :
عٌسى, ابراهٌم 

  دمحم دروٌش.
ٌلى / -الفنادق  2003  كلٌه التجاره,   ص. : 200  التؤجٌر التمو

51) 51  
فى النظم  دراسات

  المحاسبٌه :
عٌسى, ابراهٌم 

  دمحم دروٌش.
ٌلى / -الفنادق  2003  كلٌه التجاره,   ص. : 200  التؤجٌر التمو

52) 52  
دراسات فى النظم 

  المحاسبٌه :
عٌسى, ابراهٌم 

  دمحم دروٌش.
ٌلى / -الفنادق  2003  كلٌه التجاره,   ص. : 200  التؤجٌر التمو



53) 53  
المعلومات المحاسبٌة نظم 

/  
الدٌسطى, دمحم دمحم 

  عبدالمادر.
  ص. : 206    .2009  كلٌة التجارة,

  نظم محاسبٌه :  54 (54
خٌرى, ٌسرى دمحم 

  على.
  .2005  كلٌه التجاره,

المحاسبه عن المنشؤت ذات 
  األلسام والفروع /

  ص. : 215

  نظم محاسبٌه :  55 (55
خٌرى, ٌسرى دمحم 

  على.
  .2005  كلٌه التجاره,

المحاسبه عن المنشؤت ذات 
  األلسام والفروع /

  ص. : 215

  نظم محاسبٌه :  56 (56
خٌرى, ٌسرى دمحم 

  على.
  .2005  كلٌه التجاره,

المحاسبه عن المنشؤت ذات 
  األلسام والفروع /

  ص. : 215

  نظم محاسبٌه :  57 (57
خٌرى, ٌسرى دمحم 

  على.
  .2005  كلٌه التجاره,

المحاسبه عن المنشؤت ذات 
  األلسام والفروع /

  ص. : 215

  نظم محاسبٌه :  58 (58
عوض, اسامه دمحم 

  محٌى الدٌن.
  .2005  كلٌه التجاره,

محاسبه االستثمارات طبما لمعاٌٌر 
  المحاسبه المصرٌه والدولٌه /

  ص. : 261

  نظم محاسبٌه :  59 (59
عوض, اسامه دمحم 

  الدٌن.محٌى 
  .2005  كلٌه التجاره,

محاسبه االستثمارات طبما لمعاٌٌر 
  المحاسبه المصرٌه والدولٌه /

  ص. : 261

  نظم محاسبٌه :  60 (60
عوض, اسامه دمحم 

  محٌى الدٌن.
  .2005  كلٌه التجاره,

محاسبه االستثمارات طبما لمعاٌٌر 
  المحاسبه المصرٌه والدولٌه /

  ص. : 261

  نظم محاسبٌه :  61 (61
عوض, اسامه دمحم 

  محٌى الدٌن.
  .2005  كلٌه التجاره,

محاسبه االستثمارات طبما لمعاٌٌر 
  المحاسبه المصرٌه والدولٌه /

  ص. : 261

62) 62  
محاسبة البنون طبما 

لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة 
/  

عوض, أسامه دمحم 
  محٌى الدٌن.

مطابع الوالء 
  الحدٌثة,

  ص. : 350    .1990

63) 63  
محاسبة البنون طبما 

لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة 
/  

عوض, أسامه دمحم 
  محٌى الدٌن.

مطابع الوالء 
  الحدٌثة,

  ص. : 350    .1990

64) 64  
نظام تكالٌف المراحل 

  اإلنتاجٌة /
لابل, سامى عبد 

  الرحمن.
  ص. : 326    .2000  كلٌة التجارة,

65) 65  
الدولٌة فى المحاسبة 

المنشآت متعددة الجنسٌة 
/  

زاٌد, دمحم عصام 
  الدٌن.

  ص. : 236    .2000  كلٌة التجارة,

66) 66  

الرلابة الداخلٌة فى 
البنون التجارٌة 

واالسالمٌة والنظم اآللٌة 
  وااللكترونٌة /

عبدالوهاب, 
  ابراهٌم طه.

  ص. : 210    .1997  كلٌة التجارة,

67) 67  

الداخلٌة فى الرلابة 
البنون التجارٌة 

واالسالمٌة والنظم اآللٌة 
  وااللكترونٌة /

عبدالوهاب, 
  ابراهٌم طه.

  ص. : 210    .1997  كلٌة التجارة,

68) 68  

الرلابة الداخلٌة فى 
البنون التجارٌة 

واالسالمٌة والنظم اآللٌة 
  وااللكترونٌة /

عبدالوهاب, 
  ابراهٌم طه.

  ص. : 210    .1997  كلٌة التجارة,

69) 69  

الرلابة الداخلٌة فى 
البنون التجارٌة 

واالسالمٌة والنظم اآللٌة 
  وااللكترونٌة /

عبدالوهاب, 
  ابراهٌم طه.

  ص. : 210    .1997  كلٌة التجارة,

70) 70  

الرلابة الداخلٌة فى 
البنون التجارٌة 

واالسالمٌة والنظم اآللٌة 
  وااللكترونٌة /

عبدالوهاب, 
  ابراهٌم طه.

  ص. : 210    .1997  كلٌة التجارة,

  ( :2أصول المحاسبة)  71 (71
رضوان, عباس 

  أحمد.
  .2005  كلٌة التجارة,

)الموائم المالٌة الجرد والتسوٌات 
  الجردٌة(

  ص. : 341

  أصول المحاسبة :  72 (72
عوض, أسامة دمحم 

  محٌى الدٌن.
  :ص.  214    .1994  كلٌة التجارة,

  ص. : 258  مدخل تطبٌمى /  .2000  كلٌة التجارة,  المنٌاوى, جاد.  إدارة البنون التجارٌة :  73 (73

74) 74  
أصول المحاسبة المالٌة 

والتشغٌل االلكترونى 
  للبٌانات /

عبٌد, ٌحٌى 
  حسٌن.

  ص. : 119  ,2ج   .1994  كلٌة التجارة,



75) 75  
أصول المحاسبة المالٌة 

/  
رضوان, عباس 

  أحمد.
  ص. : 296    .2010  كلٌة التجارة,

76) 76  
أصول المحاسبة المالٌة 

  فى المنشآت الفردٌة :
البنا, بشٌر 
  عبدالعظٌم.

  ص. : 800  مدخل نظم المعلومات /  .2000  كلٌة التجارة,

77) 77  
النظم الضرٌبٌة الممارنة 
  بٌن النظرٌة والتطبٌك /

باهلل حسن , المعتز 
  جبر.

  ص. ؛ 138    .2004  كلٌة التجارة,

  محاسبة الزكاة /  78 (78
عٌسى, إبراهٌم دمحم 

  دروٌش.
  ص. : 298    .1999  كلٌة التجارة,

  محاسبة الزكاة /  79 (79
عٌسى, إبراهٌم دمحم 

  دروٌش.
  ص. : 298    .1999  كلٌة التجارة,

80) 80  
المحاسبة عن زكاة المال 

/  
عبٌد, ٌحٌى 

  حسٌن.
  ص. : 201    .1998  كلٌة التجارة,

81) 81  
المحاسبة عن زكاة المال 

/  
عبٌد, ٌحٌى 

  حسٌن.
  ص. : 206    .2000  المكتبة العصرٌة,

82) 82  
المحاسبة عن زكاة المال 

/  
عبٌد, ٌحٌى 

  حسٌن.
  ص. : 206    .2000  المكتبة العصرٌة,

83) 83  
محاسبه الزكاه 

  والضرائب /
لابل, سامى عبد 

  الرحمن.
  ص. ؛ 351    .2005  كلٌه التجاره,

84) 84  
محاسبه الزكاه 

  والضرائب /
لابل, سامى عبد 

  الرحمن.
  ص. ؛ 351    .2005  كلٌه التجاره,

85) 85  
محاسبه الزكاه 

  والضرائب /
لابل, سامى عبد 

  الرحمن.
  ص. ؛ 351    .2005  كلٌه التجاره,

86) 86  
محاسبه الزكاه 

  والضرائب /
لابل, سامى عبد 

  الرحمن.
  ص. ؛ 351    .2005  كلٌه التجاره,

87) 87  
محاسبه الزكاه 

  والضرائب /
لابل, سامى عبد 

  الرحمن.
  ص. ؛ 351    .2005  كلٌه التجاره,

88) 88  

منهج المحاسبة عن 
الضرٌبة الموحدة فى 

التشرٌع الضرٌبى 
  المصرى /

الماضى, خالد 
  موسى

جامعة -كلٌة التجارة
  المنصورة ,

  ص. : 318    . 2004

89) 89  

منهج المحاسبة عن 
الضرٌبة الموحدة فى 

التشرٌع الضرٌبى 
  المصرى /

الماضى, خالد 
  موسى

جامعة -كلٌة التجارة
  المنصورة ,

  ص. : 318    . 2004

90) 90  

منهج المحاسبة عن 
 الضرٌبة الموحدة فى

التشرٌع الضرٌبى 
  المصرى /

الماضى, خالد 
  موسى

جامعة -كلٌة التجارة
  المنصورة ,

  ص. : 318    . 2004

91) 91  

منهج المحاسبة عن 
الضرٌبة الموحدة فى 

التشرٌع الضرٌبى 
  المصرى /

الماضى, خالد 
  موسى

جامعة -كلٌة التجارة
  المنصورة ,

  ص. : 318    . 2004

92) 92  

المحاسبة عن منهج 
الضرٌبة الموحدة فى 

التشرٌع الضرٌبى 
  المصرى /

الماضى, خالد 
  موسى

جامعة -كلٌة التجارة
  المنصورة ,

  ص. : 318    . 2004

93) 93  

منهج المحاسبة عن 
الضرٌبة الموحدة فى 

التشرٌع الضرٌبى 
  المصرى /

الماضى, خالد 
  موسى

جامعة -كلٌة التجارة
  المنصورة ,

  ص. : 318    . 2004

94) 94  
المحاسبة عن الضرٌبة 

الموحدة على دخول 
  األشخاص الطبٌعٌن :

الدٌن, جمعة 
  شهاب.

  ص. : 308    .2002  كلٌة التجارة,

95) 95  
المحاسبة عن الضرٌبة 

الموحدة على دخول 
  األشخاص الطبٌعٌن :

الدٌن, جمعة 
  شهاب.

  ص. : 308    .2002  كلٌة التجارة,

96) 96  
المحاسبة عن الضرٌبة 

الموحدة على دخول 
  األشخاص الطبٌعٌن :

الدٌن, جمعة 
  شهاب.

  ص. : 308    .2002  كلٌة التجارة,



97) 97  

منهج المحاسبة عن 
الضرٌبة على ارباح 

شركات االموال وتحدٌد 
اوعٌة الزكاة والضرٌبة 

العامة على المبٌعات 
وضمانات وحوافز 

  االستثمار :

محمود  الناغى,
  السٌد

  . 2003  المكتبة العصرٌة ,
تاصٌل وتحلٌل ومجاالت للتطوٌر 

/  
  ص. : 310

98) 98  

منهج المحاسبة عن 
الضرٌبة على ارباح 

شركات االموال وتحدٌد 
اوعٌة الزكاة والضرٌبة 

العامة على المبٌعات 
وضمانات وحوافز 

  االستثمار :

الناغى, محمود 
  السٌد

  . 2003  ,المكتبة العصرٌة 
تاصٌل وتحلٌل ومجاالت للتطوٌر 

/  
  ص. : 310

99) 99  

منهج المحاسبة عن 
الضرٌبة على ارباح 

شركات االموال وتحدٌد 
اوعٌة الزكاة والضرٌبة 

العامة على المبٌعات 
وضمانات وحوافز 

  االستثمار :

الناغى, محمود 
  السٌد

  . 2003  المكتبة العصرٌة ,
للتطوٌر  تاصٌل وتحلٌل ومجاالت

/  
  ص. : 310

100) 100  

منهج المحاسبة عن 
الضرٌبة على ارباح 

شركات االموال وتحدٌد 
اوعٌة الزكاة والضرٌبة 

العامة على المبٌعات 
وضمانات وحوافز 

  االستثمار :

الناغى, محمود 
  السٌد

  . 2003  المكتبة العصرٌة ,
تاصٌل وتحلٌل ومجاالت للتطوٌر 

/  
  ص. : 310

101) 101  

منهج المحاسبة عن 
الضرٌبة على ارباح 

شركات االموال وتحدٌد 
اوعٌة الزكاة والضرٌبة 

العامة على المبٌعات 
وضمانات وحوافز 

  االستثمار :

الناغى, محمود 
  السٌد

  . 2003  المكتبة العصرٌة ,
تاصٌل وتحلٌل ومجاالت للتطوٌر 

/  
  ص. : 310

102) 102  

منهج المحاسبة عن 
على ارباح  الضرٌبة

شركات االموال وتحدٌد 
اوعٌة الزكاة والضرٌبة 

العامة على المبٌعات 
وضمانات وحوافز 

  االستثمار :

الناغى, محمود 
  السٌد

  . 2003  المكتبة العصرٌة ,
تاصٌل وتحلٌل ومجاالت للتطوٌر 

/  
  ص. : 310

103) 103  

منهج المحاسبة عن 
الضرٌبة على ارباح 

وتحدٌد شركات االموال 
اوعٌة الزكاة والضرٌبة 

العامة على المبٌعات 
وضمانات وحوافز 

  االستثمار :

الناغى, محمود 
  السٌد

  . 2003  المكتبة العصرٌة ,
تاصٌل وتحلٌل ومجاالت للتطوٌر 

/  
  ص. : 310

104) 104  
دراسات فى المحاسبه 

  الضرٌبٌه :
الشرلاوى, مسعد 

  محمود.
  ص. : 606  تؤصٌل علمى وعملى /  .2002  كلٌه التجاره,

105) 105  
دراسات فى المحاسبه 

  الضرٌبٌه :
الشرلاوى, مسعد 

  محمود.
  ص. : 606  تؤصٌل علمى وعملى /  .2002  كلٌه التجاره,

106) 106  
دراسات فى المحاسبه 

  الضرٌبٌه :
الشرلاوى, مسعد 

  محمود.
  ص. : 606  تؤصٌل علمى وعملى /  .2002  كلٌه التجاره,

107) 107  

الضرٌبة الموحدة على 
دخول االشخاص 

الطبٌعٌٌن والضرٌبة على 
  شركات االموال /

عٌسى, إبراهٌم 
  دمحم دروٌش.

  ص. : 467    .1999  كلٌة التجارة,

108) 108  

الضرٌبة الموحدة على 
دخول االشخاص 

الطبٌعٌٌن والضرٌبة على 
  شركات االموال /

عٌسى, إبراهٌم 
  دمحم دروٌش.

  ص. : 467    .1999  كلٌة التجارة,



109) 109  

منهج المحاسبة عن 
الضرٌبة الموحدة 

والضرٌبة على ارباح 
شركات االموال 

وضمانات وحوافز 
  االستثمار :

الناغى, محمود 
  السٌد.

  ص. : 447  تؤصٌل وتحلٌل /  .2001  كلٌة التجارة,

110) 110  

منهج المحاسبة عن 
الضرٌبة الموحدة 

والضرٌبة على ارباح 
شركات االموال 

وضمانات وحوافز 
  االستثمار :

الناغى, محمود 
  السٌد.

  ص. : 447  تؤصٌل وتحلٌل /  .2001  كلٌة التجارة,

111) 111  

منهج المحاسبة عن 
الضرٌبة الموحدة 

والضرٌبة على ارباح 
شركات االموال 

وضمانات وحوافز 
  االستثمار :

الناغى, محمود 
  السٌد.

  ص. : 447  تؤصٌل وتحلٌل /  .2001  كلٌة التجارة,

112) 112  

منهج المحاسبة عن 
الضرٌبة الموحدة 

والضرٌبة على ارباح 
شركات االموال 

وضمانات وحوافز 
  االستثمار :

الناغى, محمود 
  السٌد.

  ص. : 447  تؤصٌل وتحلٌل /  .2001  كلٌة التجارة,

113) 113  
دراسات فى المحاسبة 

  الضرٌبٌة :
شهاب الدٌن, 

  جمعه.
  .2007  كلٌة التجارة,

الضرٌبة على دخل األشضخاص 
الطبٌعٌن الضرٌبة على أرباح 

األشخاص اإلعتبارٌة )فى إطار 
( لسنة 91لانون الضرائب رلم )

  م(2005

  ص. : 360

114) 114  

منهج المحاسبة عن 
الضرٌبة الموحدة على 

االشخاص الطبٌعٌن دخل 
/  

الناغى, محمود 
  السٌد.

  ص. : 389    .2004  كلٌة التجارة,

115) 115  

منهج المحاسبة عن 
الضرٌبة الموحدة على 

دخل االشخاص الطبٌعٌن 
/  

الناغى, محمود 
  السٌد.

  ص. : 389    .2004  كلٌة التجارة,

116) 116  

منهج المحاسبة عن 
الضرٌبة الموحدة فى 

التشرٌع الضرٌبى 
  المصرى /

الماضى, خالد 
  موسى

جامعة -كلٌة التجارة
  المنصورة ,

  ص. : 318    . 2004

117) 117  
دراسات فى المحاسبة 

  الضرٌبٌة :
شهاب الدٌن, 

  جمعة.
  .2010  كلٌة التجارة,

الضرٌبة على دخل األشخاص 
الطبٌعٌن الضرٌبة على أرباح 

إطار األشخاص اإلعتبارٌة )فى 
(لسنة 91لانون الضرائب رلم)

م( الضرٌبة على العمارات 2005
المبنٌة )فى إطار لانون 

  م( /2008( لسنة 196رلم)

  ص. : 330

  محاسبة الزكاة /  118 (118
شهاب الدٌن, جمعه 

.  
  ص. : 310    . 2001  جامعة المنصورة ,

  محاسبة الزكاة /  119 (119
شهاب الدٌن, جمعه 

.  
  ص. : 310    . 2001  المنصورة ,جامعة 

  محاسبة الزكاة /  120 (120
شهاب الدٌن, جمعه 

.  
  ص. : 310    . 2001  جامعة المنصورة ,

  محاسبة الزكاة /  121 (121
شهاب الدٌن, جمعه 

.  
  ص. : 310    . 2001  جامعة المنصورة ,

  محاسبة الزكاة /  122 (122
شهاب الدٌن, جمعه 

.  
  ص. : 310    . 2001  جامعة المنصورة ,

  محاسبة الزكاة /  123 (123
شهاب الدٌن, جمعه 

.  
  ص. : 310    . 2001  جامعة المنصورة ,



  محاسبة الزكاة /  124 (124
شهاب الدٌن, جمعه 

.  
  ص. : 310    . 2001  جامعة المنصورة ,

  محاسبة الزكاة /  125 (125
شهاب الدٌن, جمعه 

.  
  ص. : 310    . 2001  جامعة المنصورة ,

  محاسبة الزكاة /  126 (126
شهاب الدٌن, جمعه 

.  
  ص. : 310    . 2001  جامعة المنصورة ,

  محاسبة الزكاة /  127 (127
شهاب الدٌن, جمعه 

.  
  ص. : 310    . 2001  جامعة المنصورة ,

  محاسبة الزكاة /  128 (128
جمعه شهاب الدٌن, 

.  
  ص. : 310    . 2001  جامعة المنصورة ,

  محاسبة الزكاة /  129 (129
شهاب الدٌن, جمعه 

.  
  ص. : 310    . 2001  جامعة المنصورة ,

130) 130  
التنظٌم المحاسبى فى 

  المنشآت المالٌة /
البنا, بشٌر عبد 

  العظٌم.
  ص. : 488    .2002  كلٌة التجارة,

131) 131  
التنظٌم المحاسبى فى 

  المنشآت المالٌة /
البنا, بشٌر عبد 

  العظٌم.
  ص. : 488    .2002  كلٌة التجارة,

132) 132  
التنظٌم المحاسبى فى 

  المنشآت المالٌة /
البنا, بشٌر عبد 

  العظٌم.
  ص. : 488    .2002  كلٌة التجارة,

133) 133  
محاسبه المنشات المالٌه 

:  
ٌلى, مكرم عبد  باس

  المسٌح.
  .2004  كلٌه التجاره,

مدخل معاصر )البنون التجارٌه( 
/  

  ص. : 274

134) 134  
محاسبه المنشات المالٌه 

:  
ٌلى, مكرم عبد  باس

  المسٌح.
  .2004  كلٌه التجاره,

مدخل معاصر )البنون التجارٌه( 
/  

  ص. : 274

135) 135  
محاسبه المنشات المالٌه 

:  
ٌلى, مكرم  عبد باس

  المسٌح.
  .2004  كلٌه التجاره,

مدخل معاصر )البنون التجارٌه( 
/  

  ص. : 274

136) 136  
محاسبه المنشات المالٌه 

:  
ٌلى, مكرم عبد  باس

  المسٌح.
  .2004  كلٌه التجاره,

مدخل معاصر )البنون التجارٌه( 
/  

  ص. : 274

137) 137  
محاسبه المنشات المالٌه 

:  
ٌلى, مكرم  عبد باس

  المسٌح.
  .2004  كلٌه التجاره,

مدخل معاصر )البنون التجارٌه( 
/  

  ص. : 274

138) 138  
محاسبه المنشات المالٌه 

:  
ٌلى, مكرم عبد  باس

  المسٌح.
  .2004  كلٌه التجاره,

مدخل معاصر )البنون التجارٌه( 
/  

  ص. : 274

139) 139  
المحاسبة فى منشآت 

  التؤمٌن :
محمود السجاعى, 

  محمود.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
1990.  

فى ضوء المعاٌٌر المحاسبٌة 
لشركات التؤمٌن وإعادة التؤمٌن 

لسنة  157الصادرة بالمرار 
1999 /  

  ص. : 377

140) 140  
المحاسبة فى منشآت 

  التؤمٌن :
السجاعى, محمود 

  محمود.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
1990.  

المحاسبٌة فى ضوء المعاٌٌر 
لشركات التؤمٌن وإعادة التؤمٌن 

لسنة  157الصادرة بالمرار 
1999 /  

  ص. : 377

141) 141  
المحاسبة الدولٌة فى 

المنشآت متعددة الجنسٌة 
/  

زاٌد, دمحم عصام 
  الدٌن.

  ص. : 236    .2000  دار الجالء,

142) 142  
أساسٌات المحاسبه المالٌه 

  فى المنشات الفردٌه /
صالح, سمٌر ابو 

  الفتوح.
  ص. : 362    .2008  كلٌه التجاره,

143) 143  
النظام المحاسبى فى 

  منشات التؤمٌن /
  ص. : 257    .2003  كلٌه التجاره,  دروٌش, إبراهٌم.

144) 144  
المحاسبة المومٌة 

  )المحاسبة الوطنٌة(:
عبد الوهاب, 

  ابراهٌم طه
  ص. : 528  االطار العلمى والتطبٌمى /  . 2003  دار الحكمة ,

145) 145  
المحاسبة المومٌة 

  )المحاسبة الوطنٌة(:
عبد الوهاب, 

  ابراهٌم طه
  ص. : 528  االطار العلمى والتطبٌمى /  . 2003  دار الحكمة ,

146) 146  
المحاسبة المومٌة 

  )المحاسبة الوطنٌة(:
عبد الوهاب, 

  ابراهٌم طه
  ص. : 528  االطار العلمى والتطبٌمى /  . 2003  دار الحكمة ,

147) 147  
المحاسبة المومٌة 

  )المحاسبة الوطنٌة(:
عبد الوهاب, 

  ابراهٌم طه
  ص. : 528  االطار العلمى والتطبٌمى /  . 2003  دار الحكمة ,

148) 148  
المحاسبة المومٌة 

  )المحاسبة الوطنٌة(:
عبد الوهاب, 

  ابراهٌم طه
  ص. : 528  االطار العلمى والتطبٌمى /  . 2003  الحكمة ,دار 

149) 149  
المحاسبة المومٌة 

  )المحاسبة الوطنٌة(:
عبد الوهاب, 

  ابراهٌم طه
  ص. : 528  االطار العلمى والتطبٌمى /  . 2003  دار الحكمة ,



150) 150  
المحاسبة المومٌة 

  )المحاسبة الوطنٌة(:
عبد الوهاب, 

  طهابراهٌم 
  ص. : 528  االطار العلمى والتطبٌمى /  . 2003  دار الحكمة ,

151) 151  
المحاسبة المومٌة 

  )المحاسبة الوطنٌة(:
عبد الوهاب, 

  ابراهٌم طه
  ص. : 528  االطار العلمى والتطبٌمى /  . 2003  دار الحكمة ,

152) 152  
المحاسبة المومٌة 

  )المحاسبة الوطنٌة(:
عبد الوهاب, 

  ابراهٌم طه
  ص. : 528  االطار العلمى والتطبٌمى /  . 2003  دار الحكمة ,

153) 153  
المحاسبة المومٌة 

  )المحاسبة الوطنٌة(:
عبد الوهاب, 

  ابراهٌم طه
  ص. : 528  االطار العلمى والتطبٌمى /  . 2003  دار الحكمة ,

  المحاسبة الحكومٌة :  154 (154
شهاب الدٌن, 

  جمعه.
  .2004  كلٌة التجارة,

الموازنة العامة وحسابات الحكومة 
/  

  ص. : 340

  المحاسبة الحكومٌة :  155 (155
شهاب الدٌن, 

  جمعه.
  .2004  كلٌة التجارة,

الموازنة العامة وحسابات الحكومة 
/  

  ص. : 340

  المحاسبة الحكومٌة :  156 (156
شهاب الدٌن, 

  جمعه.
  .2004  كلٌة التجارة,

الموازنة العامة وحسابات الحكومة 
/  

  ص. : 340

157) 157  
المحاسبة فى الوحدات 

  الحكومٌة :
صمر, أحمد على 

  غازى.
  ص. : 287  الوالع والمستمبل /  .2010  كلٌة التجارة,

158) 158  
المحاسبة فى الوحدات 

  الحكومٌة :
صمر, أحمد على 

  غازى.
  ص. : 287  الوالع والمستمبل /  .2010  كلٌة التجارة,

159) 159  
أصول المحاسبه المومٌه 

  واتجاهاتها الحدٌثه /
دمحم, صالح الدٌن 

  خضر.
  ص. : 351    .2005  كلٌه التجاره,

160) 160  
أصول المحاسبه المومٌه 

  واتجاهاتها الحدٌثه /
دمحم, صالح الدٌن 

  خضر.
  ص. : 351    .2005  كلٌه التجاره,

161) 161  
أصول المحاسبه المومٌه 

  واتجاهاتها الحدٌثه /
دمحم, صالح الدٌن 

  خضر.
  ص. : 351    .2005  كلٌه التجاره,

162) 162  
أصول المحاسبه المومٌه 

  واتجاهاتها الحدٌثه /
دمحم, صالح الدٌن 

  خضر.
  ص. : 351    .2005  كلٌه التجاره,

163) 163  
أصول المحاسبه المومٌه 

  واتجاهاتها الحدٌثه /
دمحم, صالح الدٌن 

  خضر.
  ص. : 351    .2005  كلٌه التجاره,

  المحاسبه المومٌه :  164 (164
الجبرى, أحمد 

  أحمد.
  .2000  كلٌه التجاره,

األسس النظرٌه والتطبٌمات العملٌه 
/  

  ص. : 418

  المحاسبه المومٌه :  165 (165
الجبرى, أحمد 

  أحمد.
  .2000  التجاره,كلٌه 

األسس النظرٌه والتطبٌمات العملٌه 
/  

  ص. : 418

  المحاسبه المومٌه :  166 (166
الجبرى, أحمد 

  أحمد.
  .2000  كلٌه التجاره,

األسس النظرٌه والتطبٌمات العملٌه 
/  

  ص. : 418

  المحاسبه المومٌه :  167 (167
الجبرى, أحمد 

  أحمد.
  .2000  كلٌه التجاره,

األسس النظرٌه والتطبٌمات العملٌه 
/  

  ص. : 418

168) 168  
المحاسبة فى الوحدات 

  الحكومٌة /
  الموازٌنى, حسن

دار الشافعى للطباعة 
,  

  ص. :337    . 2004

169) 169  
المحاسبة فى الوحدات 

  الحكومٌة /
  الموازٌنى, حسن

دار الشافعى للطباعة 
,  

  ص. :337    . 2004

170) 170  
المحاسبة فى الوحدات 

  الحكومٌة /
  الموازٌنى, حسن

دار الشافعى للطباعة 
,  

  ص. :337    . 2004

171) 171  
المحاسبة فى الوحدات 

  الحكومٌة /
  الموازٌنى, حسن

دار الشافعى للطباعة 
,  

  ص. :337    . 2004

172) 172  
المحاسبة فى الوحدات 

  الحكومٌة /
  الموازٌنى, حسن

دار الشافعى للطباعة 
,  

  ص. :337    . 2004

173) 173  
المحاسبة فى الوحدات 

  الحكومٌة /
  الموازٌنى, حسن

دار الشافعى للطباعة 
,  

  ص. :337    . 2004

174) 174  
المحاسبة فى الوحدات 

  الحكومٌة :
صمر, أحمد على 

  غازى.
  :ص.  287  الوالع والمستمبل /  .2010  كلٌة التجارة,

  المحاسبه المومٌه :  175 (175
زغلول, احمد 

  حسن.
  .2004  كلٌه التجاره,

األسس النظرٌه والمشكالت 
  التطبٌمٌه /

  ص. : 312

  المحاسبه المومٌه :  176 (176
زغلول, احمد 

  حسن.
  .2004  كلٌه التجاره,

األسس النظرٌه والمشكالت 
  التطبٌمٌه /

  ص. : 312

  المحاسبه المومٌه :  177 (177
زغلول, احمد 

  حسن.
  .2004  كلٌه التجاره,

األسس النظرٌه والمشكالت 
  التطبٌمٌه /

  ص. : 312



  المحاسبه المومٌه :  178 (178
زغلول, احمد 

  حسن.
  .2004  كلٌه التجاره,

األسس النظرٌه والمشكالت 
  التطبٌمٌه /

  ص. : 312

  المحاسبه المومٌه :  179 (179
زغلول, احمد 

  حسن.
  .2004  كلٌه التجاره,

األسس النظرٌه والمشكالت 
  التطبٌمٌه /

  ص. : 312

  المحاسبه المومٌه :  180 (180
زغلول, احمد 

  حسن.
  .2004  كلٌه التجاره,

األسس النظرٌه والمشكالت 
  التطبٌمٌه /

  ص. : 312

  المحاسبة المومٌة /  181 (181
صمر, أحمد على 

  غازى.
  ص. : 280    .1996  كلٌة التجارة,

  المحاسبه الحكومٌه :  182 (182
البنا, بشٌر عبد 

  العظٌم.
  ص. : 273  دراسه نظرٌه وتطبٌمٌه /  .2001  كلٌه التجاره,

  المحاسبه الحكومٌه :  183 (183
البنا, بشٌر عبد 

  العظٌم.
  ص. : 273  دراسه نظرٌه وتطبٌمٌه /  .2001  كلٌه التجاره,

  المحاسبه الحكومٌه :  184 (184
البنا, بشٌر عبد 

  العظٌم.
  ص. : 273  دراسه نظرٌه وتطبٌمٌه /  .2001  كلٌه التجاره,

  المحاسبه الحكومٌه :  185 (185
البنا, بشٌر عبد 

  العظٌم.
  ص. : 273  دراسه نظرٌه وتطبٌمٌه /  .2001  كلٌه التجاره,

186) 186  
المومٌة  أصول المحاسبة

/  
البنا, بشٌر عبد 

  العظٌم.
  ص. ؛ 306    .2002  كلٌه التجاره,

187) 187  
أصول المحاسبة المومٌة 

/  
البنا, بشٌر عبد 

  العظٌم.
  ص. ؛ 306    .2002  كلٌه التجاره,

188) 188  
دراسات وبحوث فى 

  المحاسبة المومٌة /
البنا, بشٌر عبد 

  العظٌم.
  ص. : 321    .2000  كلٌه التجارة,

189) 189  
دراسات وبحوث فى 

  المحاسبة المومٌة /
البنا, بشٌر عبد 

  العظٌم.
  ص. : 321    .2000  كلٌه التجارة,

190) 190  
دراسات وبحوث فى 

  المحاسبة المومٌة /
البنا, بشٌر عبد 

  العظٌم.
  ص. : 321    .2000  كلٌه التجارة,

191) 191  
فى دراسات وبحوث 
  المحاسبة المومٌة /

البنا, بشٌر عبد 
  العظٌم.

  ص. : 321    .2000  كلٌه التجارة,

192) 192  
نظرٌة المراجعه 

ودراسات متمدمة فى 
  المراجعه /

عبد الوهاب, 
  إبراهٌم طه.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

<1999-
2000.>  

  ص. : 176  

193) 193  
نظرٌة المراجعه 

ودراسات متمدمة فى 
  المراجعه /

عبد الوهاب, 
  إبراهٌم طه.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

<1999-
2000.>  

  ص. : 176  

194) 194  
نظرٌة المراجعه 

ودراسات متمدمة فى 
  المراجعه /

عبد الوهاب, 
  إبراهٌم طه.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

<1999-
2000.>  

  ص. : 176  

195) 195  
نظرٌة المراجعه 
فى  ودراسات متمدمة

  المراجعه /

عبد الوهاب, 
  إبراهٌم طه.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

<1999-
2000.>  

  ص. : 176  

196) 196  
نظرٌة المراجعه 

ودراسات متمدمة فى 
  المراجعه /

عبد الوهاب, 
  إبراهٌم طه.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

<1999-
2000.>  

  ص. : 176  

197) 197  
نظرٌة المراجعه 

متمدمة فى ودراسات 
  المراجعه /

عبد الوهاب, 
  إبراهٌم طه.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

<1999-
2000.>  

  ص. : 176  

  أصول المراجعة /  198 (198
عبٌد, ٌحٌى 

  حسٌن.
  ص. : 500    .2003  كلٌة التجارة,

  أصول المراجعة /  199 (199
عبٌد, ٌحٌى 

  حسٌن.
  ص. : 500    .2003  كلٌة التجارة,

  أصول المراجعة /  200 (200
عبٌد, ٌحٌى 

  حسٌن.
  ص. : 500    .2003  كلٌة التجارة,

  أصول المراجعة /  201 (201
عبٌد, ٌحٌى 

  حسٌن.
  ص. : 500    .2003  كلٌة التجارة,

  أصول المراجعة /  202 (202
عبٌد, ٌحٌى 

  حسٌن.
  ص. : 500    .2003  كلٌة التجارة,

  ص. : 500    .2003  كلٌة التجارة,عبٌد, ٌحٌى   المراجعة /أصول   203 (203



  حسٌن.

  أصول المراجعه /  204 (204
على, كمال 

  عبدالسالم.
  ص. : 551    .2004  كلٌة التجارة,

  أصول المراجعه /  205 (205
على, كمال 

  عبدالسالم.
  ص. : 551    .2004  كلٌة التجارة,

  / أصول المراجعه  206 (206
على, كمال 

  عبدالسالم.
  ص. : 551    .2004  كلٌة التجارة,

  أصول المراجعه /  207 (207
على, كمال 

  عبدالسالم.
  ص. : 551    .2004  كلٌة التجارة,

  أصول المراجعه /  208 (208
البنا, بشٌر 
  عبدالعظٌم.

  ص. : 304    سم. 24  كلٌة التجارة,

  /أصول المراجعه   209 (209
البنا, بشٌر 
  عبدالعظٌم.

  ص. : 304    سم. 24  كلٌة التجارة,

  أصول المراجعه /  210 (210
البنا, بشٌر 
  عبدالعظٌم.

  ص. : 304    سم. 24  كلٌة التجارة,

  أصول المراجعه /  211 (211
البنا, بشٌر 
  عبدالعظٌم.

  ص. : 304    سم. 24  كلٌة التجارة,

  :المراجعه   212 (212
عبٌد, ٌحٌى 

  حسٌن.
  ص. : 500  الفكر والتطبٌك /  .2006  كلٌة التجارة,

  أصول المراجعة :  213 (213
عبٌد, ٌحٌى 

  حسٌن.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
2001.  

األبعاد العلمٌة ومعاٌٌر التطبٌك 
=  

  ص. ؛ 180

  أصول المراجعة :  214 (214
عبٌد, ٌحٌى 

  حسٌن.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
2001.  

األبعاد العلمٌة ومعاٌٌر التطبٌك 
=  

  ص. ؛ 180

  أصول المراجعة :  215 (215
عبٌد, ٌحٌى 

  حسٌن.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
2001.  

األبعاد العلمٌة ومعاٌٌر التطبٌك 
=  

  ص. ؛ 180

  أصول المراجعة :  216 (216
عبٌد, ٌحٌى 

  حسٌن.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
2001.  

األبعاد العلمٌة ومعاٌٌر التطبٌك 
=  

  ص. ؛ 180

  أصول المراجعة :  217 (217
عبٌد, ٌحٌى 

  حسٌن.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
2001.  

األبعاد العلمٌة ومعاٌٌر التطبٌك 
=  

  ص. ؛ 180

  حماد, دمحم على.  المراجعه :  218 (218
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. ؛ 454  وعملٌة /دراسة علمٌة   .1995

  المراجعة :  219 (219
عبد الوهاب, 

  إبراهٌم طه.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
2004.  

النظرٌة العلمٌة والممارسة المهنٌة 
/  

  ص. : 520

  المراجعة :  220 (220
عبد الوهاب, 

  إبراهٌم طه.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
2004.  

 النظرٌة العلمٌة والممارسة المهنٌة
/  

  ص. : 520

  المراجعة :  221 (221
عبد الوهاب, 

  إبراهٌم طه.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
2004.  

النظرٌة العلمٌة والممارسة المهنٌة 
/  

  ص. : 520

  المراجعة :  222 (222
عبد الوهاب, 

  إبراهٌم طه.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
2004.  

النظرٌة العلمٌة والممارسة المهنٌة 
/  

  ص. : 520

  المراجعة :  223 (223
عبد الوهاب, 

  إبراهٌم طه.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
2004.  

النظرٌة العلمٌة والممارسة المهنٌة 
/  

  ص. : 520

  المراجعة :  224 (224
عبد الوهاب, 

  إبراهٌم طه.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
2004.  

النظرٌة العلمٌة والممارسة المهنٌة 
/  

  : ص. 520

  المراجعة :  225 (225
عبد الوهاب, 

  إبراهٌم طه.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
2004.  

النظرٌة العلمٌة والممارسة المهنٌة 
/  

  ص. : 520

  المراجعة :  226 (226
عبد الوهاب, 

  إبراهٌم طه.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
2004.  

النظرٌة العلمٌة والممارسة المهنٌة 
/  

  ص. : 520

  اٌض. ؛  تنظٌر وتطبٌك /  .2009  دارالنهضةالعربٌة,  حماد, دمحم على.  اصول المراجعة :  227 (227

228) 228  
دراسات متمدمة فى 

  المراجعة /
رضوان, عباس 

  أحمد.
  ص. : 607    .1997  كلٌة التجارة,

  المراجعة :  229 (229
الشرلاوى, مسعد 

  محمود.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 198  دراسة علمٌة عملٌة /  .1999

  المراجعة :  230 (230
الشرلاوى, مسعد 

  محمود.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 198  دراسة علمٌة عملٌة /  .1999



  المراجعة :  231 (231
الشرلاوى, مسعد 

  محمود.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 198  دراسة علمٌة عملٌة /  .1999

  المراجعة :  232 (232
الشرلاوى, مسعد 

  محمود.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 198  دراسة علمٌة عملٌة /  .1999

233) 233  
األصول العلمٌة والعملٌة 
  للمحاسبة عن التكالٌف /

الجبرى, أحمد 
  أحمد محمود.

  ص. : 353    .2004  كلٌه التجارة,

234) 234  
والعملٌة األصول العلمٌة 

  للمحاسبة عن التكالٌف /
الجبرى, أحمد 

  أحمد محمود.
  ص. : 353    .2004  كلٌه التجارة,

235) 235  
األصول العلمٌة والعملٌة 
  للمحاسبة عن التكالٌف /

الجبرى, أحمد 
  أحمد محمود.

  ص. : 353    .2004  كلٌه التجارة,

  محاسبة التكالٌف :  236 (236
عبد الوهاب, 

  ابراهٌم طه
مكتبة الجالء الجدٌدة 

,  
  ص. :224  المٌاس( /-النظرٌات-)المباديء  . 1997

  محاسبة التكالٌف :  237 (237
عبد الوهاب, 

  ابراهٌم طه
مكتبة الجالء الجدٌدة 

,  
  ص. :224  المٌاس( /-النظرٌات-)المباديء  . 1997

  محاسبة التكالٌف :  238 (238
عبد الوهاب, 

  ابراهٌم طه
مكتبة الجالء الجدٌدة 

,  
  ص. :224  المٌاس( /-النظرٌات-)المباديء  . 1997

  محاسبة التكالٌف :  239 (239
عبد الوهاب, 

  ابراهٌم طه
مكتبة الجالء الجدٌدة 

,  
  ص. :224  المٌاس( /-النظرٌات-)المباديء  . 1997

  محاسبة التكالٌف :  240 (240
عبد الوهاب, 

  ابراهٌم طه
مكتبة الجالء الجدٌدة 

,  
  ص. :224  المٌاس( /-النظرٌات-)المباديء  . 1997

  محاسبة التكالٌف :  241 (241
عبد الوهاب, 

  ابراهٌم طه
مكتبة الجالء الجدٌدة 

,  
  ص. :224  المٌاس( /-النظرٌات-)المباديء  . 1997

  محاسبة التكالٌف :  242 (242
عبد الوهاب, 

  ابراهٌم طه
مكتبة الجالء الجدٌدة 

,  
  ص. :224  المٌاس( /-النظرٌات-)المباديء  . 1997

  محاسبة التكالٌف :  243 (243
عبد الوهاب, 

  ابراهٌم طه
مكتبة الجالء الجدٌدة 

,  
  ص. :224  المٌاس( /-النظرٌات-)المباديء  . 1997

  محاسبة التكالٌف :  244 (244
عبد الوهاب, 

  ابراهٌم طه
مكتبة الجالء الجدٌدة 

,  
  ص. :224  المٌاس( /-النظرٌات-)المباديء  . 1997

  محاسبة التكالٌف :  245 (245
عبد الوهاب, 

  ابراهٌم طه
مكتبة الجالء الجدٌدة 

,  
  ص. :224  المٌاس( /-النظرٌات-)المباديء  . 1997

246) 246  
نظم المحاسبة عن 
  التكالٌف الفعلٌة /

رفاعى, سامى 
  نجدى دمحم.

  كلٌة التجارة,
2002 
2002.  

  ص. : 526  

247) 247  
نظم المحاسبة عن 
  التكالٌف الفعلٌة /

رفاعى, سامى 
  نجدى دمحم.

  كلٌة التجارة,
2002 
2002.  

  ص. : 526  

248) 248  
نظم المحاسبة عن 
  التكالٌف الفعلٌة /

رفاعى, سامى 
  نجدى دمحم.

  التجارة,كلٌة 
2002 
2002.  

  ص. : 526  

249) 249  
نظم المحاسبة عن 
  التكالٌف الفعلٌة /

رفاعى, سامى 
  نجدى دمحم.

  كلٌة التجارة,
2002 
2002.  

  ص. : 526  

250) 250  
نظم المحاسبة عن 
  التكالٌف الفعلٌة /

رفاعى, سامى 
  نجدى دمحم.

  كلٌة التجارة,
2002 
2002.  

  ص. : 526  

  نظم التكالٌف الفعلٌة /  251 (251
الغرورى, على 

  مجدى سعد.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 403    .1998

  نظم التكالٌف الفعلٌة /  252 (252
الغرورى, على 

  مجدى سعد.
  ص. : 401    2005  كلٌة التجارة,

  نظم التكالٌف الفعلٌة /  253 (253
الغرورى, على 

  مجدى سعد.
  ص. : 401    2005  التجارة,كلٌة 

  نظم التكالٌف الفعلٌة /  254 (254
الغرورى, على 

  مجدى سعد.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 403    .1998

255) 255  
نظم التكالٌف اإلنتاجٌة 

  الفعلٌة :
ٌلى, مكرم عبد  باس

  المسٌح.
  ص. : 405  مدخل معاصر /  .2000  المكتبه العصرٌة,

256) 256  
نظم التكالٌف اإلنتاجٌة 

  الفعلٌة :
ٌلى, مكرم عبد  باس

  المسٌح.
  ص. : 405  مدخل معاصر /  .2000  المكتبه العصرٌة,

257) 257  
نظم التكالٌف اإلنتاجٌة 

  الفعلٌة :
ٌلى, مكرم عبد  باس

  المسٌح.
  ص. : 405  مدخل معاصر /  .2000  المكتبه العصرٌة,

  التكالٌف المعٌارٌة :نظم   258 (258
ٌلى, مكرم عبد  باس

  المسٌح
  ص. :382  مدخل معاصر /  . 2003  المكتبة العصرٌة ,



  نظم التكالٌف المعٌارٌة :  259 (259
ٌلى, مكرم عبد  باس

  المسٌح
  ص. :382  مدخل معاصر /  . 2003  المكتبة العصرٌة ,

  نظم التكالٌف المعٌارٌة :  260 (260
ٌلى,  مكرم عبد باس

  المسٌح
  ص. :382  مدخل معاصر /  . 2003  المكتبة العصرٌة ,

  نظم التكالٌف المعٌارٌة :  261 (261
ٌلى, مكرم عبد  باس

  المسٌح
  ص. :382  مدخل معاصر /  . 2003  المكتبة العصرٌة ,

  نظم التكالٌف المعٌارٌة :  262 (262
ٌلى, مكرم عبد  باس

  المسٌح
  ص. :382  مدخل معاصر /  . 2003  , المكتبة العصرٌة

  نظم التكالٌف المعٌارٌة :  263 (263
ٌلى, مكرم عبد  باس

  المسٌح
  ص. :382  مدخل معاصر /  . 2003  المكتبة العصرٌة ,

  نظم التكالٌف المعٌارٌة :  264 (264
ٌلى, مكرم عبد  باس

  المسٌح
  :ص. 382  مدخل معاصر /  . 2003  المكتبة العصرٌة ,

  نظم التكالٌف المعٌارٌة :  265 (265
ٌلى, مكرم عبد  باس

  المسٌح
  ص. :382  مدخل معاصر /  . 2003  المكتبة العصرٌة ,

  نظم التكالٌف المعٌارٌة :  266 (266
ٌلى, مكرم عبد  باس

  المسٌح
  ص. :382  مدخل معاصر /  . 2003  المكتبة العصرٌة ,

  المعٌارٌة :نظم التكالٌف   267 (267
ٌلى, مكرم عبد  باس

  المسٌح
  ص. :382  مدخل معاصر /  . 2003  المكتبة العصرٌة ,

  محاسبلة التكالٌف :  268 (268
ٌلى, مكرم عبد  باس

  المسٌح.
  ص. ؛ 375  رإٌة إستراتٌجٌة /  .2001  كلٌة التجارة,

  محاسبلة التكالٌف :  269 (269
ٌلى, مكرم عبد  باس

  المسٌح.
  ص. ؛ 375  رإٌة إستراتٌجٌة /  .2001  كلٌة التجارة,

  محاسبلة التكالٌف :  270 (270
ٌلى, مكرم عبد  باس

  المسٌح.
  ص. ؛ 375  رإٌة إستراتٌجٌة /  .2001  كلٌة التجارة,

  نظم التكالٌف المعٌارٌة :  271 (271
صالح, سمٌر ابو 

  الفتوح
جامعة -كلٌة التجارة
  المنصورة ,

  ص. : 320  االتجاهات المعاصرة /  . 2004

  نظم التكالٌف المعٌارٌة :  272 (272
صالح, سمٌر ابو 

  الفتوح
جامعة -كلٌة التجارة
  المنصورة ,

  ص. : 320  االتجاهات المعاصرة /  . 2004

  نظم التكالٌف المعٌارٌة :  273 (273
صالح, سمٌر ابو 

  الفتوح
جامعة -كلٌة التجارة
  المنصورة ,

  ص. : 320  االتجاهات المعاصرة /  . 2004

  نظم التكالٌف المعٌارٌة :  274 (274
صالح, سمٌر ابو 

  الفتوح
جامعة -كلٌة التجارة
  المنصورة ,

  ص. : 320  االتجاهات المعاصرة /  . 2004

  نظم التكالٌف المعٌارٌة :  275 (275
صالح, سمٌر ابو 

  الفتوح
جامعة -كلٌة التجارة
  المنصورة ,

  ص. : 320  االتجاهات المعاصرة /  . 2004

  نظم التكالٌف المعٌارٌة :  276 (276
صالح, سمٌر ابو 

  الفتوح
جامعة -كلٌة التجارة
  المنصورة ,

  ص. : 320  االتجاهات المعاصرة /  . 2004

  نظم التكالٌف المعٌارٌة :  277 (277
صالح, سمٌر ابو 

  الفتوح
جامعة -التجارةكلٌة 

  المنصورة ,
  ص. : 320  االتجاهات المعاصرة /  . 2004

  نظم التكالٌف المعٌارٌة :  278 (278
صالح, سمٌر ابو 

  الفتوح
جامعة -كلٌة التجارة
  المنصورة ,

  ص. : 320  االتجاهات المعاصرة /  . 2004

279) 279  
نظم المحاسبة عن 
التكالٌف المعٌارٌة 

  والمختلطة /

زغلول, أحمد 
  حسن.

  ص. : 289    .2005  كلٌة التجارة,

280) 280  
نظم المحاسبة عن 
التكالٌف المعٌارٌة 

  والمختلطة /

زغلول, أحمد 
  حسن.

  ص. : 289    .2005  كلٌة التجارة,

281) 281  
نظم المحاسبة عن 
التكالٌف المعٌارٌة 

  والمختلطة /

زغلول, أحمد 
  حسن.

  ص. : 289    .2005  كلٌة التجارة,

282) 282  
نظم المحاسبة عن 
التكالٌف المعٌارٌة 

  والمختلطة /

زغلول, أحمد 
  حسن.

  ص. : 289    .2005  كلٌة التجارة,

283) 283  
نظم المحاسبة عن 
التكالٌف المعٌارٌة 

  والمختلطة /

زغلول, أحمد 
  حسن.

  ص. : 289    .2005  كلٌة التجارة,

  محاسبة التكالٌف :  284 (284
صالح, سمٌر أبو 

  الفتوح.
  .2000  كلٌة التجارة,

مدخل معاصر لإلدارة 
  اإلستراتٌجٌة للتكلفة /

  ص. ؛ 413



  محاسبة التكالٌف :  285 (285
صالح, سمٌر أبو 

  الفتوح.
  .2000  كلٌة التجارة,

مدخل معاصر لإلدارة 
  اإلستراتٌجٌة للتكلفة /

  ص. ؛ 413

  محاسبة التكالٌف :  286 (286
صالح, سمٌر أبو 

  الفتوح.
  .2000  كلٌة التجارة,

مدخل معاصر لإلدارة 
  اإلستراتٌجٌة للتكلفة /

  ص. ؛ 413

  محاسبة التكالٌف :  287 (287
صالح, سمٌر أبو 

  الفتوح.
  .2005  كلٌة التجارة,

مدخل معاصر لإلدارة 
  اإلستراتٌجٌة للتكلفة /

  ص. : 326

  محاسبة التكالٌف :  288 (288
صالح, سمٌر أبو 

  الفتوح.
  .2005  كلٌة التجارة,

مدخل معاصر لإلدارة 
  اإلستراتٌجٌة للتكلفة /

  ص. : 326

  محاسبة التكالٌف :  289 (289
صالح, سمٌر أبو 

  الفتوح.
  .2005  كلٌة التجارة,

مدخل معاصر لإلدارة 
  اإلستراتٌجٌة للتكلفة /

  ص. : 326

  محاسبة التكالٌف :  290 (290
صالح, سمٌر أبو 

  الفتوح.
  .2005  كلٌة التجارة,

مدخل معاصر لإلدارة 
  اإلستراتٌجٌة للتكلفة /

  ص. : 326

  التكالٌف المعٌارٌه :  291 (291
رفاعى, سامى 

  نجدى دمحم.
  ص. : 379  لٌاس وضبط وترشٌد /  .2002  كلٌة التجارة,

  التكالٌف المعٌارٌه :  292 (292
رفاعى, سامى 

  نجدى دمحم.
  ص. : 379  لٌاس وضبط وترشٌد /  .2002  كلٌة التجارة,

  التكالٌف المعٌارٌه :  293 (293
رفاعى, سامى 

  نجدى دمحم.
  ص. : 379  لٌاس وضبط وترشٌد /  .2002  كلٌة التجارة,

  المحاسبة عن التكالٌف :  294 (294
حجاج, أحمد 

  حامد.
  .1996  مكتبةالجالءالجدٌدة,

األصول والمبادئ العلمٌة والعملٌة 
/  

  ص. : 663

  المحاسبة عن التكالٌف :  295 (295
حجاج, أحمد 

  حامد.
  .1996  مكتبةالجالءالجدٌدة,

األصول والمبادئ العلمٌة والعملٌة 
/  

  ص. : 663

  المحاسبة عن التكالٌف :  296 (296
حجاج, أحمد 

  حامد.
  .1996  مكتبةالجالءالجدٌدة,

األصول والمبادئ العلمٌة والعملٌة 
/  

  ص. : 663

  المحاسبة عن التكالٌف :  297 (297
حجاج, أحمد 

  حامد.
  .1996  مكتبةالجالءالجدٌدة,

األصول والمبادئ العلمٌة والعملٌة 
/  

  ص. : 663

298) 298  
المحاسبة فى الوحدات 

  : االدارٌة الحكومٌة
الغندور, مصطفى 

  عطٌة.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
2000.  

الموازنة العامة والنظام المحاسبى 
  الحكومى /

  ص. : 365

299) 299  
المحاسبة فى الوحدات 

  االدارٌة الحكومٌة :
الغندور, مصطفى 

  عطٌة.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
2000.  

الموازنة العامة والنظام المحاسبى 
  /الحكومى 

  ص. : 365

  المحاسبة االدارٌة :  300 (300
الغرورى, على 

  مجدى سعد.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 295  مدخل االنشطة /  .2000

  المحاسبة االدارٌة :  301 (301
الغرورى, على 

  مجدى سعد.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 295  مدخل االنشطة /  .2000

  االدارٌة : المحاسبة  302 (302
الغرورى, على 

  مجدى سعد.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 295  مدخل االنشطة /  .2000

  المحاسبة اإلدارٌة /  303 (303
الغرورى, على 

  مجدى سعد.
  ص. : 576    .2001  كلٌة التجارة,

  التكالٌف المعٌارٌة :  304 (304
الغرورى, على 

  مجدى سعد.
  ص. : 271  مدخل ادارى /  .1997  كلٌة التجارة,

  محاسبة التكالٌف :  305 (305
حجاج, أحمد 

  حامد.
  كلٌة التجارة,

<2001-
2002.>  

المحاسبة والرلابة على عناصر 
  التكالٌف /

  ص. : 377

  المحاسبة عن التكالٌف :  306 (306
حجاج, أحمد 

  حامد.
  .2004  كلٌة التجارة,

والعملٌة  االصول والمبادئ العلمٌة
/  

  ص. : 297

  المحاسبة عن التكالٌف :  307 (307
حجاج, أحمد 

  حامد.
  .2004  كلٌة التجارة,

االصول والمبادئ العلمٌة والعملٌة 
/  

  ص. : 297

308) 308  

أصول المحاسبة عن 
عناصر التكالٌف غٌر 

المباشرة الصناعٌة 
  والتسوٌمٌة /

رفاعى, سامى 
  نجدى دمحم.

  ص. : 265    .2004  التجارة,كلٌة 

309) 309  

أصول المحاسبة عن 
عناصر التكالٌف غٌر 

المباشرة الصناعٌة 
  والتسوٌمٌة /

رفاعى, سامى 
  نجدى دمحم.

  ص. : 265    .2004  كلٌة التجارة,

310) 310  
أصول المحاسبة عن 

عناصر التكالٌف غٌر 
المباشرة الصناعٌة 

 رفاعى, سامى
  نجدى دمحم.

  ص. : 265    .2004  كلٌة التجارة,



  والتسوٌمٌة /

  التكالٌف المعٌارٌه :  311 (311
رفاعى, سامى 

  نجدى دمحم.
  ص. : 379  لٌاس وضبط وترشٌد /  .2002  كلٌة التجارة,

312) 312  
أصول المحاسبة عن 

التكالٌف غٌر المباشرة 
  الصناعٌة والتسوٌمٌة /

على, سامى نجدى 
  دمحم.

  ص. : 292    .2011  التجارة,كلٌة 

  محاسبة التكالٌف :  313 (313
لابل, سامى 
  عبدالرحمن.

  ص. : 399  مدخل إدارى وكمى /  .2002  كلٌة التجارة,

  محاسبة التكالٌف :  314 (314
لابل, سامى 
  عبدالرحمن.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

2000.  
اتخاذ  -رلابة  -تخطٌط  -)لٌاس 

  لرارات( /
  ص. : 491

  نظم التكالٌف الفعلٌة /  315 (315
صالح, سمٌر أبو 

  الفتوح.
  ص. : 359    .2003  كلٌة التجارة,

316) 316  
المحاسبة فى الوحدات 

  اإلدارٌة الحكومٌة :
دمحم, صالح الدٌن 

  خضر.
  .2000  كلٌة التجارة,

)األسس النظرٌة والمشكالت 
  التطبٌمٌة( /

  ص. : 418

317) 317  
المحاسبة فى الوحدات 

  اإلدارٌة الحكومٌة :
دمحم, صالح الدٌن 

  خضر.
  .2000  كلٌة التجارة,

)األسس النظرٌة والمشكالت 
  التطبٌمٌة( /

  ص. : 418

318) 318  
المحاسبة فى الوحدات 

  اإلدارٌة الحكومٌة :
دمحم, صالح الدٌن 

  خضر.
  .2000  كلٌة التجارة,

والمشكالت )األسس النظرٌة 
  التطبٌمٌة( /

  ص. : 418

319) 319  
المحاسبة فى الوحدات 

  اإلدارٌة الحكومٌة :
دمحم, صالح الدٌن 

  خضر.
  .2000  كلٌة التجارة,

)األسس النظرٌة والمشكالت 
  التطبٌمٌة( /

  ص. : 418

320) 320  
المحاسبة فى الوحدات 

  اإلدارٌة الحكومٌة :
دمحم, صالح الدٌن 

  خضر.
  .2000  كلٌة التجارة,

)األسس النظرٌة والمشكالت 
  التطبٌمٌة( /

  ص. : 418

321) 321  
المحاسبة فى الوحدات 

  اإلدارٌة الحكومٌة :
دمحم, صالح الدٌن 

  خضر.
  .2000  كلٌة التجارة,

)األسس النظرٌة والمشكالت 
  التطبٌمٌة( /

  ص. : 418

  المحاسبة عن التكالٌف :  322 (322
الجبرى, أحمد 

  أحمد محمود.
  ص. : 353  االصول العلمٌة والعملٌة /  .2007  كلٌة التجارة,

  محاسبة التكالٌف :  323 (323
لابل, سامى 
  عبدالرحمن.

  ص. : 399  مدخل إدارى وكمى /  .2002  كلٌة التجارة,

324) 324  
نظم المحاسبةعن 

  التكالٌف :
الغرورى, على 

  مجدى سعد.
  .2000  التجارة,كلٌة 

األوامر  -التكالٌف المعٌارٌة
  اإلنتاجٌة /

  ص. : 424

325) 325  
نظم المحاسبةعن 

  التكالٌف :
الغرورى, على 

  مجدى سعد.
  .2000  كلٌة التجارة,

األوامر  -التكالٌف المعٌارٌة
  اإلنتاجٌة /

  ص. : 424

  نظم التكالٌف الفعلٌة /  326 (326
لابل, سامى 
  عبدالرحمن.

  ص. : 300    .2010  كلٌة التجارة,

327) 327  
نظم المحاسبة عن 

  التكالٌف :
حجاج, أحمد 

  حامد.
  ص.: 300  المختلطةأوالمهجنةوالمعٌارٌة /  .1999  كلٌة التجارة,

328) 328  
نظم المحاسبة عن 

  التكالٌف :
حجاج, أحمد 

  حامد.
  ص.: 300  المختلطةأوالمهجنةوالمعٌارٌة /  .1999  كلٌة التجارة,

  نظم التكالٌف الفعلٌة /  329 (329
صالح, سمٌر أبو 

  الفتوح.
  ص. : 359    .2003  كلٌة التجارة,

  نظم التكالٌف الفعلٌة /  330 (330
صالح, سمٌر أبو 

  الفتوح.
  ص. : 359    .2003  كلٌة التجارة,

  الفعلٌة /نظم التكالٌف   331 (331
صالح, سمٌر أبو 

  الفتوح.
  ص. : 359    .2003  كلٌة التجارة,

332) 332  
المحاسبة عن التكالٌف 

  اإلضافٌة الصناعٌة :
حجاج, أحمد 

  حامد.
  ص. : 200  مدخل معاصر /  .1999  كلٌة التجارة,

  المحاسبة اإلدارٌة /  333 (333
الغرورى, على 

  مجدى سعد.
  ص. : 576    .2001  كلٌة التجارة,

  المحاسبة اإلدارٌة /  334 (334
الغرورى, على 

  مجدى سعد.
  ص. : 576    .2001  كلٌة التجارة,

335) 335  
المحاسبة 

اإلدارٌةوإستراتٌجٌات 
  دعم المرار /

عبدالوهاب, 
  إبراهٌم طه.

  ص. : 480    .2003  كلٌه التجارة,

336) 336  
المحاسبة 

اإلدارٌةوإستراتٌجٌات 
  دعم المرار /

عبدالوهاب, 
  إبراهٌم طه.

  ص. : 480    .2003  كلٌه التجارة,



337) 337  
المحاسبة 

اإلدارٌةوإستراتٌجٌات 
  دعم المرار /

عبدالوهاب, 
  إبراهٌم طه.

  ص. : 480    .2003  كلٌه التجارة,

338) 338  
المحاسبة 

اإلدارٌةوإستراتٌجٌات 
  المرار /دعم 

عبدالوهاب, 
  إبراهٌم طه.

  ص. : 480    .2003  كلٌه التجارة,

339) 339  
المحاسبة 

اإلدارٌةوإستراتٌجٌات 
  دعم المرار /

عبدالوهاب, 
  إبراهٌم طه.

  ص. : 480    .2003  كلٌه التجارة,

340) 340  
المحاسبة 

اإلدارٌةوإستراتٌجٌات 
  دعم المرار /

عبدالوهاب, 
  طه.إبراهٌم 

  ص. : 480    .2003  كلٌه التجارة,

341) 341  
المحاسبة 

اإلدارٌةوإستراتٌجٌات 
  دعم المرار /

عبدالوهاب, 
  إبراهٌم طه.

  ص. : 480    .2003  كلٌه التجارة,

342) 342  
المحاسبة 

اإلدارٌةوإستراتٌجٌات 
  دعم المرار /

عبدالوهاب, 
  إبراهٌم طه.

  ص. : 480    .2003  كلٌه التجارة,

343) 343  
المحاسبة 

اإلدارٌةوإستراتٌجٌات 
  دعم المرار /

عبدالوهاب, 
  إبراهٌم طه.

  ص. : 480    .2003  كلٌه التجارة,

  المحاسبة اإلدارٌة /  344 (344
رفاعى, سامى 

  نجدى دمحم.
  ص. : 389    .2000  كلٌه التجارة,

  المحاسبة اإلدارٌة /  345 (345
 رفاعى, سامى

  نجدى دمحم.
  ص. : 389    .2000  كلٌه التجارة,

  المحاسبة اإلدارٌة /  346 (346
رفاعى, سامى 

  نجدى دمحم.
  ص. : 389    .2000  كلٌه التجارة,

347) 347  
المحاسبة اإلدارٌة 

  اإلستراتٌجٌة :
صالح, سمٌرأبو 

  الفتوح.
  .1999  كلٌة التجارة,

مدخل معاصر لدعم المرارات فى 
  البٌئة التنافسٌة /

  ص. : 823

348) 348  
المحاسبة اإلدارٌة 

  اإلستراتٌجٌة :
صالح, سمٌرأبو 

  الفتوح.
  .1999  كلٌة التجارة,

مدخل معاصر لدعم المرارات فى 
  البٌئة التنافسٌة /

  ص. : 823

  المحاسبة اإلدارٌة /  349 (349
الغرورى, على 

  مجدى سعد.
  ص. : 576    .2001  كلٌة التجارة,

  اإلدارة العامة :  350 (350
اإلمام, وفمى 

  السٌد.
  النظرٌة والتطبٌك /  .2005  كلٌة التجارة,

ص .  227
  ؛

  اإلدارة العامة :  351 (351
اإلمام, وفمى 

  السٌد.
  النظرٌة والتطبٌك /  .2005  كلٌة التجارة,

ص .  227
  ؛

  اإلدارة العامة :  352 (352
وفمى اإلمام, 

  السٌد.
  النظرٌة والتطبٌك /  .2005  كلٌة التجارة,

ص .  227
  ؛

  اإلدارة العامة :  353 (353
اإلمام, وفمى 

  السٌد.
  النظرٌة والتطبٌك /  .2005  كلٌة التجارة,

ص .  227
  ؛

354) 354  
أساسٌات إدارة األعمال 

:  
عبد الحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  .2004  كلٌة التجارة,

مستمبل التنمٌة المتوازنة لعالم 
  األعمال /

  ص. : 520

355) 355  
أساسٌات إدارة األعمال 

:  
عبد الحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  .2004  كلٌة التجارة,

مستمبل التنمٌة المتوازنة لعالم 
  األعمال /

  ص. : 520

356) 356  
أساسٌات إدارة األعمال 

:  
عبد الحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  .2004  التجارة,كلٌة 

مستمبل التنمٌة المتوازنة لعالم 
  األعمال /

  ص. : 520

357) 357  
أساسٌات إدارة األعمال 

:  
عبد الحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  .2004  كلٌة التجارة,

مستمبل التنمٌة المتوازنة لعالم 
  األعمال /

  ص. : 520

358) 358  
إداره اإلنتاج والعملٌات 

/  
  ص. : 560    .2003  كلٌة التجارة,  محرم, فتحى.

359) 359  
إداره اإلنتاج والعملٌات 

/  
  ص. : 560    .2003  كلٌة التجارة,  محرم, فتحى.

360) 360  
إداره اإلنتاج والعملٌات 

/  
  ص. : 560    .2003  كلٌة التجارة,  محرم, فتحى.

361) 361  
إداره اإلنتاج والعملٌات 

/  
  ص. : 560    .2003  كلٌة التجارة,  محرم, فتحى.



362) 362  
إداره اإلنتاج والعملٌات 

/  
  ص. : 560    .2003  كلٌة التجارة,  محرم, فتحى.

  المحاسبة اإلدارٌة :  363 (363
حجاج, أحمد 

  حامد.
  ص. : 465  اتخاذ لرارات / -رلابة  -تخطٌط   .2005  كلٌة التجارة,

364) 364  
اإلدارٌة ونظم المحاسبة 

  دعم المرارارت :
صالح, سمٌر أبو 

  الفتوح.
  ص. : 552  مدخل إستراتٌجى /  .1996  كلٌة التجارة,

365) 365  
المحاسبة فى الوحدات 

  اإلدارٌة الحكومٌة :
عبٌد, ٌحٌى 

  حسٌن.
  .2009  كلٌة التجارة,

الموازنة العامة والنظام المحاسبى 
  الحكومى /

  ص. : 314

366) 366  
اإلدارة المالٌة والعولمة 

:  
الشحات, نظٌر 

  رٌاض دمحم.
  ص. : 190  لرار اإلستثمار /  .2010  كلٌة التجارة,

  إدارة الموارد البشرٌة /  367 (367
رفاعى, رفاعى 

  دمحم.
  ص. ؛ 471    .1999  كلٌة التجارة,

368) 368  
المحاسبة عن الضرائب 

  والزكاة.
عٌسى, إبراهٌم 

  دمحم دروٌش.
  ص. ؛ 387    .1997  كلٌة التجارة,

  إدارة الموارد البشرٌة :  369 (369
صفاء, أحمد 

  الشربٌنى.
  .2009  كلٌة التجارة,

بوابتن نحو التمٌز والصعود للممة 
/  

  ص. : 384

370) 370  
السلون اإلنسانى فى 

  المنظمات /
اإلمام, وفمى 

  السٌد.
  ص. : 378    .2008  كلٌة التجارة,

371) 371  
إدارة االنتاج والعملٌات 

/  
دكرورى, منى 

  ابراهٌم.
دار الشروق 

  للطباعة,
  ص. : 384    .2009

  إدارة الموارد البشرٌة /  372 (372
نجم, عبدالحكٌم 

  أحمد.
  ص. : 386    [.2010]  كلٌة التجارة,

373) 373  
إدارة اإلنتاج والعملٌات 

/  
  ص. : 384    .2010  المكتبة العصرٌة,  دمحم.غنٌم, أحمد 

374) 374  
ممدمة فى بحوث 

  العملٌات /
عبدالحمٌد, سلطان 

  دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 336    .2001

375) 375  
رٌاضٌات التموٌل 

  واإلستثمار :
مهدى, إبراهٌم 

  دمحم.
مكتبه 

  الجالءالجدٌدة,
2000.  

ودراسه جدوى الرٌاضه المالٌه 
  اإلستثمار /

  ص. : 897

376) 376  
رٌاضٌات التموٌل 

  واإلستثمار :
مهدى, إبراهٌم 

  دمحم.
مكتبه 

  الجالءالجدٌدة,
2000.  

الرٌاضه المالٌه ودراسه جدوى 
  اإلستثمار /

  ص. : 897

377) 377  
رٌاضٌات التموٌل 

  واإلستثمار :
مهدى, إبراهٌم 

  دمحم.
مكتبه 

  الجالءالجدٌدة,
2000.  

الرٌاضه المالٌه ودراسه جدوى 
  اإلستثمار /

  ص. : 897

  التؤمٌن ورٌاضٌاته /  378 (378
البلمٌنى, دمحم 

  توفٌك.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 794    .2000

  التؤمٌن ورٌاضٌاته /  379 (379
البلمٌنى, دمحم 

  توفٌك.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 794    .2000

  التؤمٌن ورٌاضٌاته /  380 (380
البلمٌنى, دمحم 

  توفٌك.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 794    .2000

  التؤمٌن ورٌاضٌاته /  381 (381
البلمٌنى, دمحم 

  توفٌك.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 794    .2000

382) 382  
مبادئ فى التصنٌع 

  وإدارة اإلنتاج :
  ص. : 202  مدخل التحلٌل الكمى /  .2000  كلٌة التجارة,  غنٌم, أحمد دمحم.

383) 383  
مبادئ فى التصنٌع 

  وإدارة اإلنتاج :
  ص. : 202  مدخل التحلٌل الكمى /  .2000  كلٌة التجارة,  غنٌم, أحمد دمحم.

384) 384  
مبادئ فى التصنٌع 

  وإدارة اإلنتاج :
  ص. : 202  مدخل التحلٌل الكمى /  .2000  كلٌة التجارة,  غنٌم, أحمد دمحم.

  أساسٌات التسوٌك /  385 (385
عبد الحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  ص. : 555    .2005  كلٌة التجارة,

  أساسٌات التسوٌك /  386 (386
عبد الحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  ص. : 555    .2005  كلٌة التجارة,

  / أساسٌات التسوٌك  387 (387
عبد الحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  ص. : 555    .2005  كلٌة التجارة,

  ص. : 334  األسس النظرٌة والطرق العلمٌة /  .1999  كلٌة التجارة,  جبر, أحمد على.  بحوث التسوٌك :  388 (388

  ص. : 334  العلمٌة /األسس النظرٌة والطرق   .1999  كلٌة التجارة,  جبر, أحمد على.  بحوث التسوٌك :  389 (389



  ص. : 334  األسس النظرٌة والطرق العلمٌة /  .1999  كلٌة التجارة,  جبر, أحمد على.  بحوث التسوٌك :  390 (390

  ص. : 334  األسس النظرٌة والطرق العلمٌة /  .1999  كلٌة التجارة,  جبر, أحمد على.  بحوث التسوٌك :  391 (391

  ص. : 334  األسس النظرٌة والطرق العلمٌة /  .1999  كلٌة التجارة,  جبر, أحمد على.  التسوٌك :بحوث   392 (392

  ص. : 334  األسس النظرٌة والطرق العلمٌة /  .1999  كلٌة التجارة,  جبر, أحمد على.  بحوث التسوٌك :  393 (393

  التسوٌك الجدٌد :  394 (394
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  .2004  التجارة,كلٌة 

الطرٌك الوحٌد للنجاح فى عالم 
  المستمبل /

  ص. : 559

  التسوٌك الجدٌد :  395 (395
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  .2004  كلٌة التجارة,

الطرٌك الوحٌد للنجاح فى عالم 
  المستمبل /

  ص. : 559

  التسوٌك الجدٌد :  396 (396
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  .2004  التجارة,كلٌة 

الطرٌك الوحٌد للنجاح فى عالم 
  المستمبل /

  ص. : 559

  التسوٌك الجدٌد :  397 (397
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  .2004  كلٌة التجارة,

الطرٌك الوحٌد للنجاح فى عالم 
  المستمبل /

  ص. : 559

398) 398  
المنهج المحاسبى فى 

  البنون التجارٌة :
الناغى, محمود 

  السٌد.
  .2003  المكتبة العصرٌة,

عرض وتحلٌل واتجاهات للتطوٌر 
/  

  ص. : 266

  المحاسبة اإلدارٌة /  399 (399
الغرورى, على 

  مجدى سعد.
  ص. : 576    .2001  كلٌة التجارة,

400) 401  
دلٌل المدٌرٌن ورجال 

األعمال والباحثٌن إدارة 
  الموارد البشرٌة /

جودة, عبد المحسن 
  عبد المحسن.

  ص. : 368    .2000  كلٌة التجارة,

  إدارة الموارد البشرٌة :  402 (401
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  ص. : 384  برإٌة جدٌده /  .2010  كلٌة التجارة,

  إدارة الموارد البشرٌة /  403 (402
المغربى, عبد 

  الحمٌد عبد الفتاح.
  ص. : 249    .2000  كلٌة التجارة,

  إدارة الموارد البشرٌة /  404 (403
المغربى, عبد 

  الحمٌد عبد الفتاح.
  ص. : 249    .2000  كلٌة التجارة,

  إدارة الموارد البشرٌة /  405 (404
المغربى, عبد 

  الحمٌد عبد الفتاح.
  ص. : 249    .2000  كلٌة التجارة,

405) 406  

إدارة الموارد البشرٌة 
استراتٌجٌات لبناء دعائم 

المرن الحادى والعشرٌن 
/  

المغربى, عبد 
  الحمٌد عبد الفتاح.

  ص. : 338    .2005  كلٌة التجارة,

406) 407  

إدارة الموارد البشرٌة 
لبناء دعائم استراتٌجٌات 
المرن الحادى والعشرٌن 

/  

المغربى, عبد 
  الحمٌد عبد الفتاح.

  ص. : 338    .2005  كلٌة التجارة,

407) 408  

إدارة الموارد البشرٌة 
لبناء دعائم استراتٌجٌات 
المرن الحادى والعشرٌن 

/  

المغربى, عبد 
  الحمٌد عبد الفتاح.

  ص. : 338    .2005  كلٌة التجارة,

408) 409  

إدارة الموارد البشرٌة 
لبناء دعائم استراتٌجٌات 
المرن الحادى والعشرٌن 

/  

المغربى, عبد 
  الفتاح.الحمٌد عبد 

  ص. : 338    .2005  كلٌة التجارة,

  إدارة الموارد البشرٌة /  410 (409
صفاء, أحمد 

  الشربٌنى.
  ص. : 261    .2005  كلٌة التجارة,

  إدارة الموارد البشرٌة /  411 (410
صفاء, أحمد 

  الشربٌنى.
  ص. : 261    .2005  كلٌة التجارة,

  البشرٌة /إدارة الموارد   412 (411
صفاء, أحمد 

  الشربٌنى.
  ص. : 261    .2005  كلٌة التجارة,

  إدارة الموارد البشرٌة /  413 (412
صفاء, أحمد 

  الشربٌنى.
  ص. : 261    .2005  كلٌة التجارة,

  إدارة الموارد البشرٌة /  414 (413
صفاء, أحمد 

  الشربٌنى.
  ص. : 261    .2005  كلٌة التجارة,

  إدارة الموارد البشرٌة :  415 (414
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  .2008  دار الشروق,

بٌن النظرٌة والتطبٌك)برإٌة 
  معاصرة(/

  ص. : 482



  إدارة الموارد البشرٌة :  416 (415
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  .2008  دار الشروق,

بٌن النظرٌة والتطبٌك)برإٌة 
  معاصرة(/

  ص. : 482

  إدارة الموارد البشرٌة :  417 (416
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  .2008  دار الشروق,

بٌن النظرٌة والتطبٌك)برإٌة 
  معاصرة(/

  ص. : 482

  إدارة الموارد البشرٌة :  418 (417
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  .2008  دار الشروق,

بٌن النظرٌة والتطبٌك)برإٌة 
  معاصرة(/

  ص. : 482

  إدارة الموارد البشرٌة :  419 (418
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  .2008  دار الشروق,

بٌن النظرٌة والتطبٌك)برإٌة 
  معاصرة(/

  ص. : 482

  إدارة الموارد البشرٌة :  420 (419
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  .2008  دار الشروق,

بٌن النظرٌة والتطبٌك)برإٌة 
  معاصرة(/

  ص. : 482

  إدارة الموارد البشرٌة :  421 (420
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  .2008  دار الشروق,

بٌن النظرٌة والتطبٌك)برإٌة 
  معاصرة(/

  ص. : 482

  إدارة الموارد البشرٌة :  422 (421
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  .2008  دار الشروق,

بٌن النظرٌة والتطبٌك)برإٌة 
  معاصرة(/

  ص. : 482

  إدارة الموارد البشرٌة :  423 (422
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  .2008  دار الشروق,

بٌن النظرٌة والتطبٌك)برإٌة 
  معاصرة(/

  ص. : 482

  إدارة الموارد البشرٌة :  424 (423
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  .2008  دار الشروق,

بٌن النظرٌة والتطبٌك)برإٌة 
  معاصرة(/

  ص. : 482

424) 425  
العٌنات وتصمٌم 

  التجارب /

أبو العال, عبد 
اللطٌف عبد 

  الفتاح.
  ص. : 454    .1996  كلٌة التجارة,

425) 426  
العٌنات وتصمٌم 

  التجارب /

أبو العال, عبد 
اللطٌف عبد 

  الفتاح.
  ص. : 454    .1996  كلٌة التجارة,

426) 427  
العٌنات وتصمٌم 

  التجارب /

أبو العال, عبد 
اللطٌف عبد 

  الفتاح.
  ص. : 454    .1996  كلٌة التجارة,

427) 428  
العٌنات وتصمٌم 

  التجارب /

أبو العال, عبد 
اللطٌف عبد 

  الفتاح.
  ص. : 454    .1996  كلٌة التجارة,

  اإلدارة المالٌة :  429 (428
مطاوع, سعد عبد 

  الحمٌد.
  :ص.  570  مدخل حدٌث /  .2001  كلٌة التجارة,

  اإلدارة المالٌة :  430 (429
مطاوع, سعد عبد 

  الحمٌد.
  ص. : 570  مدخل حدٌث /  .2001  كلٌة التجارة,

  اإلدارة المالٌة :  431 (430
مطاوع, سعد عبد 

  الحمٌد.
  ص. : 570  مدخل حدٌث /  .2001  كلٌة التجارة,

  اإلدارة المالٌة :  432 (431
مطاوع, سعد عبد 

  الحمٌد.
  ص. : 570  مدخل حدٌث /  .2001  كلٌة التجارة,

  اإلدارة المالٌة :  433 (432
مطاوع, سعد عبد 

  الحمٌد.
  ص. : 570  مدخل حدٌث /  .2001  كلٌة التجارة,

  ص. : 75  لرار التموٌل /  .2004  كلٌة التجارة,  المنٌاوى, جاد.  اإلدارة المالٌة :  434 (433

  ص. : 75  لرار التموٌل /  .2004  كلٌة التجارة,  المنٌاوى, جاد.  المالٌة :اإلدارة   435 (434

  اإلدارة المالٌة /  436 (435
مطاوع, سعد عبد 

  الحمٌد.
  ص. : 552    .2004  كلٌة التجارة,

  اإلدارة المالٌة /  437 (436
مطاوع, سعد عبد 

  الحمٌد.
  ص. : 552    .2004  كلٌة التجارة,

  اإلدارة المالٌة /  438 (437
مطاوع, سعد عبد 

  الحمٌد.
  ص. : 552    .2004  كلٌة التجارة,

  اإلدارة المالٌة /  439 (438
مطاوع, سعد عبد 

  الحمٌد.
  ص. : 552    .2004  كلٌة التجارة,

  اإلدارة المالٌة /  440 (439
مطاوع, سعد عبد 

  الحمٌد.
  :ص.  552    .2004  كلٌة التجارة,

ٌلم, دمحم.  اإلدارة المالٌة /  442 (440   ص. : 324    .2000  كلٌة التجارة,  سو

ٌلم, دمحم.  اإلدارة المالٌة /  443 (441   ص. : 324    .2000  كلٌة التجارة,  سو



ٌلم, دمحم.  اإلدارة المالٌة /  444 (442   ص. : 324    .2000  كلٌة التجارة,  سو

443) 445  
المالٌة والعولمة اإلدارة 

:  
الشحات, نظٌر 

  رٌاض دمحم.
  ص. : 190  لرار اإلستثمار /  .2010  كلٌة التجارة,

444) 446  
اإلدارة المالٌة والعولمة 

:  
الشحات, نظٌر 

  رٌاض دمحم.
  ص. : 190  لرار اإلستثمار /  .2010  كلٌة التجارة,

445) 447  
اإلدارة المالٌة والعولمة 

:  
نظٌر الشحات, 

  رٌاض دمحم.
  ص. : 190  لرار اإلستثمار /  .2010  كلٌة التجارة,

446) 448  
اإلدارة المالٌةو 

  المتغٌرات المعاصرة /
الشحات, نظٌر 

  رٌاض دمحم.
  ص. : 503    .2001  كلٌة التجارة,

447) 449  
اإلدارة المالٌةو 

  المتغٌرات المعاصرة /
الشحات, نظٌر 

  رٌاض دمحم.
  ص. : 503    .2001  التجارة,كلٌة 

448) 450  
اإلدارة المالٌةو 

  المتغٌرات المعاصرة /
الشحات, نظٌر 

  رٌاض دمحم.
  ص. : 503    .2001  كلٌة التجارة,

449) 451  
اإلدارة المالٌةو 

  المتغٌرات المعاصرة /
الشحات, نظٌر 

  رٌاض دمحم.
  ص. : 503    .2001  كلٌة التجارة,

450) 452  
اإلدارة المالٌةو 

  المتغٌرات المعاصرة /
الشحات, نظٌر 

  رٌاض دمحم.
  ص. : 503    .2001  كلٌة التجارة,

451) 453  
اإلدارة المالٌةو 

  المتغٌرات المعاصرة /
الشحات, نظٌر 

  رٌاض دمحم.
  ص. : 503    .2001  كلٌة التجارة,

452) 454  
اإلدارة المالٌةو 

  المعاصرة /المتغٌرات 
الشحات, نظٌر 

  رٌاض دمحم.
  ص. : 503    .2001  كلٌة التجارة,

453) 455  
اإلحصاء التطبٌمى 
  وبحوث العملٌات /

أبو العال, عبد 
اللطٌف عبد 

  الفتاح.
  ص. : 690    .1999  كلٌة التجارة,

454) 456  
اإلحصاء التطبٌمى 
  وبحوث العملٌات /

أبو العال, عبد 
عبد اللطٌف 

  الفتاح.
  ص. : 690    .1999  كلٌة التجارة,

455) 457  
اإلحصاء التطبٌمى 
  وبحوث العملٌات /

أبو العال, عبد 
اللطٌف عبد 

  الفتاح.
  ص. : 690    .1999  كلٌة التجارة,

456) 458  
اإلحصاء التطبٌمى 
  وبحوث العملٌات /

أبو العال, عبد 
اللطٌف عبد 

  الفتاح.
  ص. : 690    .1999  التجارة,كلٌة 

457) 459  
اإلحصاء التطبٌمى 
  وبحوث العملٌات /

أبو العال, عبد 
اللطٌف عبد 

  الفتاح.
  ص. : 690    .1999  كلٌة التجارة,

458) 460  
اإلحصاء التطبٌمى 
  وبحوث العملٌات /

أبو العال, عبد 
اللطٌف عبد 

  الفتاح.
  :ص.  690    .1999  كلٌة التجارة,

  علم المالٌة العامة :  461 (459
حسن, المعتز باللة 

  جبر.
  ص. : 278  أسس /  .2000  كلٌة التجارة,

  علم المالٌة العامة :  462 (460
حسن, المعتز باللة 

  جبر.
  ص. : 278  أسس /  .2000  كلٌة التجارة,

  علم المالٌة العامة :  463 (461
حسن, المعتز باللة 

  جبر.
  ص. : 278  أسس /  .2000  التجارة, كلٌة

  علم المالٌة العامة :  464 (462
حسن, المعتز باللة 

  جبر.
  ص. : 278  أسس /  .2000  كلٌة التجارة,

463) 465  
االحصاء التطبٌمى 
  وبحوث العملٌات /

مهدى, إبراهٌم 
  دمحم.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. : 322    .1998

464) 466  
االحصاء التطبٌمى 
  وبحوث العملٌات /

مهدى, إبراهٌم 
  دمحم.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. : 322    .1998

465) 467  
ممدمة فى االحصاء 

  الوصفى :
المحالوى, مٌرفت 

  طلعت دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
1999.  

 Spssتطبٌمات باستخدام برنامج 
ver 8.0 /  

  ص. : 635

466) 468  
ممدمة فى االحصاء 

  الوصفى :
المحالوى, مٌرفت 

  طلعت دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
1999.  

 Spssتطبٌمات باستخدام برنامج 
ver 8.0 /  

  ص. : 635

467) 469  
ممدمة فى االحصاء 

  الوصفى :
المحالوى, مٌرفت 

  طلعت دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
1999.  

 Spssتطبٌمات باستخدام برنامج 
ver 8.0 /  

  ص. : 635



468) 470  
االحصاء التطبٌمى 
  وبحوث العملٌات :

مهدى, إبراهٌم 
  دمحم.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

2002.  
تطبٌمات باستخدام برنامج 

SPSS VER 10  وبرنامج
EXEL /  

  ص. : 256

469) 471  
االحصاء التطبٌمى 
  وبحوث العملٌات :

مهدى, إبراهٌم 
  دمحم.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

2002.  
تطبٌمات باستخدام برنامج 

SPSS VER 10  وبرنامج
EXEL /  

  ص. : 256

470) 472  
ممدمة فى االحصاء 

  الوصفى :
عبدالعاطى, فاطمة 

  على.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
1998.  

تطبٌمات باستخدام الحاسب اآللى 
/  

  ص. : 640

471) 473  
ممدمة فى االحصاء 

  الوصفى :
عبدالعاطى, فاطمة 

  على.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
1998.  

تطبٌمات باستخدام الحاسب اآللى 
/  

  ص. : 640

  رٌاضٌات التؤمٌن /  474 (472
مهدى, إبراهٌم 

  دمحم.
  ص. : 451    .1998  كلٌة التجارة,

  رٌاضٌات التؤمٌن /  475 (473
مهدى, إبراهٌم 

  دمحم.
  ص. : 451    .1998  كلٌة التجارة,

  رٌاضٌات التؤمٌن /  476 (474
مهدى, إبراهٌم 

  دمحم.
  ص. : 451    .1998  كلٌة التجارة,

475) 477  
نظم المحاسبة عن 

  التكالٌف :
حجاج, أحمد 

  حامد.
  ص.: 300  المختلطةأوالمهجنةوالمعٌارٌة /  .1999  كلٌة التجارة,

  أساسٌات االحصاء /  478 (476
أبو العال, 

عبداللطٌف 
  عبدالفتاح.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. : 253    .1999

  أساسٌات االحصاء /  479 (477
أبو العال, 

عبداللطٌف 
  عبدالفتاح.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. : 253    .1999

478) 480  
رٌاضٌات المال 

  واالستثمار /
عز, عادل 
  عبدالحمٌد.

  ص. : 489    .1997  العربٌة ,دار الثمافة 

479) 481  
الرٌاضٌات وتطبٌماتها 

  للتجارٌٌن /
عبدالعاطى, فاطمة 

  على.
  ص. : 292    .2000  كلٌة التجارة,

  رٌاضٌات االستثمار :  482 (480
مهدى, إبراهٌم 

  دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
1999.  

الرٌاضة المالٌة ودراسة الجدوى 
  /االلتصادٌة 

  ص. : 212

  رٌاضٌات االستثمار :  483 (481
مهدى, إبراهٌم 

  دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
1999.  

الرٌاضة المالٌة ودراسة الجدوى 
  االلتصادٌة /

  ص. : 212

482) 484  
الرٌاضٌات وتطبٌماتها 

  للتجارٌٌن /
عبدالعاطى, فاطمة 

  على.
  ص. : 292    .2000  كلٌة التجارة,

483) 485  
الرٌاضٌات وتطبٌماتها 

  للتجارٌٌن /
عبدالعاطى, فاطمة 

  على.
  ص. : 292    .2000  كلٌة التجارة,

  رٌاضٌات االعمال :  486 (484
مهدى, إبراهٌم 

  دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 438  تطبٌمات تجارٌة /  .1999

  رٌاضٌات االعمال :  487 (485
مهدى, إبراهٌم 

  دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 438  تطبٌمات تجارٌة /  .1999

  رٌاضٌات االعمال :  488 (486
مهدى, إبراهٌم 

  دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 438  تطبٌمات تجارٌة /  .1999

  رٌاضٌات االعمال :  489 (487
مهدى, إبراهٌم 

  دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 438  تطبٌمات تجارٌة /  .1999

488) 490  
رٌاضٌات االعمال 

  التجارٌة /
عبدالحمٌد, سلطان 

  دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 526    .2004

  مبادئ االحصاء /  491 (489
البدرى, أشرف 

  أحمد.
دار الفردوس 

  للطباعه,
  ص. : 384    .2009

490) 492  
االحصاء التطبٌمى 

  العملٌات :وبحوث 
مهدى, إبراهٌم 

  دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
2004.  

تطبٌمات باستخدام برنامج 
SPSS VER 11 /  

  ص. : 241

491) 493  
رٌاضٌات التموٌل 

  واالستثمار /
طالٌة, البٌومى 
  عوض عوض.

  ص. : 452    .2008  كلٌة التجارة,

492) 494  
ممدمة فى االحصاء 

  الوصفى :
المحالوى, مٌرفت 

  طلعت دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
1999.  

 Spssتطبٌمات باستخدام برنامج 
ver 8.0 /  

  ص. : 635

493) 495  
رٌاضٌات التموٌل 

  واالستثمار /
عبدالبارى, دمحم 

  وحٌد.
  ص. : 356    .1994  كلٌة التجارة,



  رٌاضٌات االعمال :  496 (494
مهدى, إبراهٌم 

  دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 535  رإٌة تجارٌة والتصادٌة /  .2002

495) 497  
االحصاء التطبٌمى 
  وبحوث العملٌات /

أبو العال, 
عبداللطٌف عبد 

  الفتاح.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. ؛ 250    .2003

496) 498  
االحصاء التطبٌمى 
  وبحوث العملٌات /

مهدى, إبراهٌم 
  دمحم.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. : 151    .1993

  التؤمٌن ورٌاضٌاته :  499 (497
توفٌك, أمانى 

  مصطفى كمال.
  ص. : 241    .2010  كلٌة التجارة,

498) 500  
الرٌاضة المالٌة 

  وتطبٌماتها العملٌة /
عبدالرازق, سعد 

  السعٌد.
  ص. : 473    .1992  كلٌة التجارة,

499) 501  
التخلف واالنماء 

  االلتصادى :
حسٌن, وجدى 

  محمود.
  .2000  كلٌة التجارة,

جوهر التغٌٌر الهٌكلى, النظرٌات, 
  االستراتٌجٌات /

  ص. : 345

500) 502  
التخلف واالنماء 

  االلتصادى :
حسٌن, وجدى 

  محمود.
  .2000  كلٌة التجارة,

جوهر التغٌٌر الهٌكلى, النظرٌات, 
  /االستراتٌجٌات 

  ص. : 345

501) 503  
لضاٌا التصادٌة معاصرة 

:  

عبدالحمٌد, 
عبدالفتاح 

  عبدالرحمن.
  .1999  كلٌة التجارة,

ٌلى, الرإٌة المستمبلٌة  االطار التحل
/  

  ص. : 308

502) 504  
لضاٌا التصادٌة معاصرة 

:  

عبدالحمٌد, 
عبدالفتاح 

  عبدالرحمن.
  .1999  كلٌة التجارة,

ٌلى, الرإٌة المستمبلٌة االطار  التحل
/  

  ص. : 308

503) 505  
إلتصادٌات النمود 

  والبنون /
  ص. ؛ 370    .2004  كلٌة التجارة,  الزهار, دمحم حامد.

504) 506  
إلتصادٌات النمود 

  والبنون /
  ص. ؛ 370    .2004  كلٌة التجارة,  الزهار, دمحم حامد.

505) 507  
إلتصادٌات النمود 

  والبنون /
  ص. ؛ 370    .2004  كلٌة التجارة,  الزهار, دمحم حامد.

506) 508  
إلتصادٌات النمود 

  والبنون /
  ص. ؛ 370    .2004  كلٌة التجارة,  الزهار, دمحم حامد.

507) 509  
ممدمة فى اإللتصاد الكلى 

/  
  ص. : 250    .2000  كلٌة التجارة,  الشرٌف, سعد.

508) 510  
ممدمة فى اإللتصاد الكلى 

/  
  ص. : 250    .2000  كلٌة التجارة,  الشرٌف, سعد.

509) 511  
ممدمة فى اإللتصاد الكلى 

/  
  ص. : 250    .2000  كلٌة التجارة,  الشرٌف, سعد.

510) 512  
ممدمة فى اإللتصاد الكلى 

/  
  ص. : 250    .2000  كلٌة التجارة,  الشرٌف, سعد.

511) 513  
لضاٌا التصادٌة معاصرة 

:  
عطوة, دمحم 

  محمود.
  .1999  كلٌة التجارة,

ٌلى  الرإٌة  -اإلطار التحل
  المستمبلٌة /

  ص. ؛ 210

512) 514  
لضاٌا التصادٌة معاصرة 

:  
عطوة, دمحم 

  محمود.
  .1999  كلٌة التجارة,

ٌلى  الرإٌة  -اإلطار التحل
  المستمبلٌة /

  ص. ؛ 210

513) 515  
دراسات التصادٌة لبعض 

  المشاكل األلتصادٌة /
  ص. : 339    .1998  كلٌة التجارة,  الشرٌف, سعد.

514) 516  
دراسات التصادٌة لبعض 

  المشاكل األلتصادٌة /
  ص. : 339    .1998  كلٌة التجارة,  الشرٌف, سعد.

515) 517  
دراسات التصادٌة لبعض 

  المشاكل األلتصادٌة /
  ص. : 339    .1998  كلٌة التجارة,  سعد.الشرٌف, 

  االلتصاد االجتماعى :  518 (516
عبدالمجٌد, 

عبدالفتاح 
  عبدالرحمن.

ٌلٌة /  .1998  كلٌة التجارة,   ص. ؛ 328  رإٌة تحل

  االلتصاد االجتماعى :  519 (517
عبدالمجٌد, 

عبدالفتاح 
  عبدالرحمن.

ٌلٌة   .1998  كلٌة التجارة,   ص. ؛ 328  /رإٌة تحل

  االلتصاد االجتماعى :  520 (518
عبدالمجٌد, 

عبدالفتاح 
  عبدالرحمن.

ٌلٌة /  .1998  كلٌة التجارة,   ص. ؛ 328  رإٌة تحل

ٌلمى, سعٌد لضاٌا إلتصادٌة معاصرة   521 (519   ص. ؛ 147    .2002  كلٌة التجارة,المه



  دمحم.  /

520) 522  
لضاٌا إلتصادٌة معاصرة 

/  
ٌلمى, سعٌد  المه

  دمحم.
  ص. ؛ 147    .2002  كلٌة التجارة,

521) 523  
لضاٌا إلتصادٌة معاصرة 

/  
ٌلمى, سعٌد  المه

  دمحم.
  ص. ؛ 147    .2002  كلٌة التجارة,

522) 524  
لضاٌا إلتصادٌة معاصرة 

/  
ٌلمى, سعٌد  المه

  دمحم.
  ص. ؛ 147    .2002  كلٌة التجارة,

523) 525  
إلتصادٌة معاصرة  لضاٌا

/  
ٌلمى, سعٌد  المه

  دمحم.
  ص. ؛ 147    .2002  كلٌة التجارة,

524) 526  
لضاٌا إلتصادٌة معاصرة 

/  
ٌلمى, سعٌد  المه

  دمحم.
  ص. ؛ 147    .2002  كلٌة التجارة,

525) 527  
لضاٌا إلتصادٌة معاصرة 

:  
مراد, دمحم فرٌد 

  أحمد.
  ص. ؛ 404  الحلول /-األبعاد-اآلفاق  .2001  كلٌة التجارة,

526) 528  
لضاٌا إلتصادٌة معاصرة 

:  
مراد, دمحم فرٌد 

  أحمد.
  ص. ؛ 404  الحلول /-األبعاد-اآلفاق  .2001  كلٌة التجارة,

527) 529  
لضاٌا إلتصادٌة معاصرة 

:  
مراد, دمحم فرٌد 

  أحمد.
  ص. ؛ 404  الحلول /-األبعاد-اآلفاق  .2001  كلٌة التجارة,

528) 530  
لضاٌا إلتصادٌة معاصرة 

:  
مراد, دمحم فرٌد 

  أحمد.
  ص. ؛ 404  الحلول /-األبعاد-اآلفاق  .2001  كلٌة التجارة,

  الموارد اإللتصادٌة /  531 (529
عبد البالى, هشام 

  حنضل.
  ص. : 300    .2002  كلٌة التجارة,

  الموارد اإللتصادٌة /  532 (530
البالى, هشام عبد 

  حنضل.
  ص. : 300    .2002  كلٌة التجارة,

  الموارد اإللتصادٌة /  533 (531
عبد البالى, هشام 

  حنضل.
  ص. : 300    .2002  كلٌة التجارة,

  الموارد اإللتصادٌة /  534 (532
عبد البالى, هشام 

  حنضل.
  ص. : 300    .2002  كلٌة التجارة,

  اإللتصادٌة /الموارد   535 (533
عبد البالى, هشام 

  حنضل.
  ص. : 300    .2002  كلٌة التجارة,

  الموارد اإللتصادٌة /  536 (534
عبد البالى, هشام 

  حنضل.
  ص. : 300    .2002  كلٌة التجارة,

  الموارد اإللتصادٌة /  537 (535
عبد البالى, هشام 

  حنضل.
  ص. : 300    .2002  كلٌة التجارة,

  الموارد اإللتصادٌة /  538 (536
عبد البالى, هشام 

  حنضل.
  ص. : 300    .2002  كلٌة التجارة,

  التطور اإللتصادى /  539 (537
عبد المجٌد, عبد 

الفتاح عبد 
  الرحمن.

  ص. : 184    .2002  كلٌة التجارة,

538) 540  
العاللات اإللتصادٌة 

  الدولٌة /
  ص. : 285    .1999  كلٌة التجارة,  الزهار, دمحم حامد.

539) 541  
العاللات اإللتصادٌة 

  الدولٌة /
  ص. : 285    .1999  كلٌة التجارة,  الزهار, دمحم حامد.

540) 542  
العاللات اإللتصادٌة 

  الدولٌة /
  ص. : 285    .1999  كلٌة التجارة,  الزهار, دمحم حامد.

541) 543  
 العاللات اإللتصادٌة

  الدولٌة /
  ص. : 285    .1999  كلٌة التجارة,  الزهار, دمحم حامد.

542) 544  
العاللات اإللتصادٌة 

  الدولٌة /
  ص. : 285    .1999  كلٌة التجارة,  الزهار, دمحم حامد.

  التطور اإللتصادى /  545 (543
عبد المجٌد, عبد 

الفتاح عبد 
  الرحمن.

  ص. : 184    .2002  كلٌة التجارة,

  التطور اإللتصادى /  546 (544
عبد المجٌد, عبد 

الفتاح عبد 
  الرحمن.

  ص. : 184    .2002  كلٌة التجارة,

  التطور اإللتصادى /  547 (545
عبد المجٌد, عبد 

الفتاح عبد 
  ص. : 184    .2002  كلٌة التجارة,



  الرحمن.

  التطور اإللتصادى /  548 (546
عبد المجٌد, عبد 

الفتاح عبد 
  الرحمن.

  ص. : 184    .2002  كلٌة التجارة,

  التطور اإللتصادى /  549 (547
عبد المجٌد, عبد 

الفتاح عبد 
  الرحمن.

  ص. : 184    .2002  كلٌة التجارة,

  التطور اإللتصادى /  550 (548
عبد المجٌد, عبد 

الفتاح عبد 
  الرحمن.

  ص. : 184    .2002  كلٌة التجارة,

  التطور اإللتصادى /  551 (549
البرعى, عصام 

  البدراوى.
  ص. : 276    .2000  االصدلاء للطباعة,

  التطور اإللتصادى /  552 (550
البرعى, عصام 

  البدراوى.
  ص. : 276    .2000  االصدلاء للطباعة,

  إلتصادٌات النمود :  553 (551
عبد المجٌد, عبد 

الفتاح عبد 
  الرحمن.

  ص. : 440  رإٌة إسالمٌة /  .1999  كلٌة التجارة,

  إلتصادٌات النمود :  554 (552
عبد المجٌد, عبد 

الفتاح عبد 
  الرحمن.

  ص. : 440  رإٌة إسالمٌة /  .1999  كلٌة التجارة,

  إلتصادٌات النمود :  555 (553
عبد المجٌد, عبد 

الفتاح عبد 
  الرحمن.

  ص. : 440  إسالمٌة / رإٌة  .1999  كلٌة التجارة,

  إلتصادٌات النمود :  556 (554
عبد المجٌد, عبد 

الفتاح عبد 
  الرحمن.

  ص. : 440  رإٌة إسالمٌة /  .1999  كلٌة التجارة,

  إلتصادٌات النمود :  557 (555
عبد المجٌد, عبد 

الفتاح عبد 
  الرحمن.

  ص. : 440  رإٌة إسالمٌة /  .1999  كلٌة التجارة,

  الشرٌف, سعد.  دراسات التصادٌة :  558 (556
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 320  بعض المشاكل اإللتصادٌة /  .1998

  الشرٌف, سعد.  دراسات التصادٌة :  559 (557
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 320  بعض المشاكل اإللتصادٌة /  .1998

  سعد. الشرٌف,  دراسات التصادٌة :  560 (558
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 320  بعض المشاكل اإللتصادٌة /  .1998

559) 561  
النفمات واإلٌرادات 

  العامة /
ٌلمى, سعٌد  المه

  دمحم.
  ص. : 195    .2000  كلٌة التجارة,

560) 562  
النفمات واإلٌرادات 

  العامة /
ٌلمى, سعٌد  المه

  دمحم.
  ص. : 195    .2000  كلٌة التجارة,

561) 563  
النفمات واإلٌرادات 

  العامة /
ٌلمى, سعٌد  المه

  دمحم.
  ص. : 195    .2000  كلٌة التجارة,

  التسوٌك الجدٌد :  564 (562
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  .2004  كلٌة التجارة,

الطرٌك الوحٌد للنجاح فى عالم 
  المستمبل /

  ص. : 559

  : التسوٌك الجدٌد  565 (563
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  .2004  كلٌة التجارة,

الطرٌك الوحٌد للنجاح فى عالم 
  المستمبل /

  ص. : 559

  اإللتصاد االجتماعى :  566 (564
عبد المجٌد, عبد 

الفتاح عبد 
  الرحمن.

ٌلٌة /  .1995  كلٌة التجارة,   ص. : 342  رإٌة تحل

565) 567  
إلتصادٌات المالٌة العامة 

:  
عبد المجٌد, عبد 

  الفتاح عبد الرحمن
  ص. : 511  دراسة نظرٌة تطبٌمٌة /  .2009  كلٌة التجارة,

  إلتصادٌات النمود :  568 (566
عبد المجٌد, عبد 

الفتاح عبد 
  الرحمن.

  ص. : 440  رإٌة إسالمٌة /  .1999  كلٌة التجارة,

  التطور اإللتصادى /  569 (567
حسٌن, وجدى 

  محمود.
  ص. : 272    .1995  كلٌة التجارة,

  اإلنماء اإللتصادى :  570 (568
حسٌن, وجدى 

  محمود.
  ص. : 280  منهج التطوٌر الهٌكلى /  .2000  كلٌة التجارة,



569) 571  
لضاٌا إلتصادٌة معاصرة 

:  
مراد, دمحم فرٌد 

  أحمد.
  ص. ؛ 404  الحلول( / -األبعاد -)األفاق  .2001  كلٌة التجارة,

  ص. : 334  التحلٌل الكمى /  .1998  كلٌة التجارة,  الزهار, دمحم حامد.  مبادئ علم اإللتصاد :  572 (570

  ص. : 334  التحلٌل الكمى /  .1998  كلٌة التجارة,  الزهار, دمحم حامد.  مبادئ علم اإللتصاد :  573 (571

572) 574  
أسس التخطٌط 

  اإللتصادى وأسالٌبة /
مراد, دمحم فرٌد 

  أحمد.
  ص. ؛ 189    .2010  المكتبة العصرٌة,

  علم اإللتصاد :  575 (573
مراد, دمحم فرٌد 

  أحمد.
  ص. : 488  مبادئ التحلٌل اإللتصاد الجزئى /  .2003  امكتبة العصرٌة,

  الموارد االلتصادٌة /  576 (574
حسن, المعتز باهلل 

  جبر.
  ص. : 264    .2001  كلٌة التجارة,

  الموارد االلتصادٌة /  577 (575
حسن, المعتز باهلل 

  جبر.
  ص. : 192    [.1999]  كلٌة التجارة,

576) 578  
التطور االلتصادى فى 

  أوروبا وفى مصر /
حسن, المعتز باهلل 

  جبر.
  ص. : 264    .2001  كلٌة التجارة,

  التطور اإللتصادى /  579 (577
البرعى, عصام 

  البدراوى.
  ص. : 276    .2000  االصدلاء للطباعة,

  ص. : 334  التحلٌل الكمى /  .1998  كلٌة التجارة,  الزهار, دمحم حامد.  مبادئ علم اإللتصاد :  580 (578

579) 581  
لضاٌا التصادٌة معاصرة 

:  

عبدالحمٌد, 
عبدالفتاح 

  عبدالرحمن.
  .1999  كلٌة التجارة,

ٌلى, الرإٌة المستمبلٌة االطار  التحل
/  

  ص. : 308

580) 582  
دراسات التصادٌة لبعض 

  المشاكل األلتصادٌة /
  ص. : 339    .1998  كلٌة التجارة,  الشرٌف, سعد.

581) 583  
مبادئ النظرٌة 

  االلتصادٌة :
ٌوسف, دمحم محمود 

  عطوة.
دار الشروق 

  للطباعة,
  مج. : 2  التحلٌل الجزئى /  .2007

  أسس علم االلتصاد :  584 (582
مراد, دمحم فرٌد 

  أحمد.
  .1999  المكتبة العصرٌة,

مبادئ التحلٌل االلتصادى الجزئى 
/  

  ص. : 488

  أسس علم االلتصاد :  585 (583
مراد, دمحم فرٌد 

  أحمد.
  .1999  المكتبة العصرٌة,

مبادئ التحلٌل االلتصادى الجزئى 
/  

  ص. : 488

584) 586  
إدارة األسواق 

  والمإسسات المالٌة /
مطاوع, سعد 

  عبدالحمٌد.
  ص. ؛ 654    .2005  المكتبة العصرٌة,

585) 587  
إلتصادٌات النمود 

  والبنون /
  ص. ؛ 370    .2004  كلٌة التجارة,  الزهار, دمحم حامد.

586) 588  
المشاكل اإللتصادٌة 
  الدولٌة المعاصرة /

المعتز باهلل حسن, 
  جبر.

  ص. : 56    .1952  كلٌة التجارة,

587) 589  
ممدمة فى التخطٌط 

  اإللتصادى /
البرعى, عصام 

  البدراوى.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 210    .1996

  التخطٌط اإللتصادى /  590 (588
البشبٌشى, أمل 

  نجاح.
  ص. ؛ 223    .2002  كلٌة التجارة,

  علم المالٌة العامة :  591 (589
حسن, المعتز باللة 

  جبر.
  ص. : 278  أسس /  .2000  كلٌة التجارة,

590) 592  
التصادٌات المالٌة العامة 

/  

عبدالمجٌد, 
عبدالفتاح عبد 

  الرحمن.
  ص. ؛ 409    .1997  كلٌة التجارة,

591) 593  
التخلف واالنماء 

  االلتصادى :
حسٌن, وجدى 

  محمود.
  .2000  التجارة, كلٌة

جوهر التغٌٌر الهٌكلى, النظرٌات, 
  االستراتٌجٌات /

  ص. : 345

592) 594  
ممدمة فى التنمٌة 

  االلتصادٌة /
البرعى, عصام 

  البدراوى.
  ص. : 258    .2001  كلٌة التجارة,

593) 595  
لضاٌا التصادٌة معاصرة 

:  

عبدالحمٌد, 
عبدالفتاح 

  عبدالرحمن.
  .1999  التجارة,كلٌة 

ٌلى, الرإٌة المستمبلٌة  االطار التحل
/  

  ص. : 308

  إدارة المنشآت المالٌة.  596 (594
الشحات, نظٌر 

  رٌاض دمحم.
  ص. : 224    .2008  كلٌة التجارة,

595) 597  
ممدمة فى بحوث 

  العملٌات /
عبدالحمٌد, سلطان 

  دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 336    .2001



596) 598  
مبادئ النظرٌة 

  االلتصادٌة :
ٌوسف, دمحم محمود 

  عطوة.
دار الشروق 

  للطباعة,
  مج. : 2  التحلٌل الجزئى /  .2007

597) 599  
إلتصادٌات النمود 

  والبنون /
  ص. ؛ 370    .2004  كلٌة التجارة,  الزهار, دمحم حامد.

598) 600  
لضاٌا التصادٌة معاصرة 

:  

عبدالحمٌد, 
عبدالفتاح 

  عبدالرحمن.
  .1999  كلٌة التجارة,

ٌلى, الرإٌة المستمبلٌة  االطار التحل
/  

  ص. : 308

599) 601  
النمود والبنون والتحلٌل 

  النمدى /
  ص. : 288    .1999  كلٌة التجارة,  الشرٌف, سعد.

600) 602  
موضوعات مختارة فى 

  االدارة العامة /
المغربى, 
  عبدالحمٌد.

  ص. : 270    .2005  كلٌة التجارة,

601) 603  
التجارة الخارجٌةوتوازن 

  المدفوعات /
حسٌن, وجدى 

  محمود.
  ص. : 343    .2000  كلٌة التجارة,

602) 604  
التجارة الخارجٌةوتوازن 

  المدفوعات /
حسٌن, وجدى 

  محمود.
  ص. : 343    .2000  كلٌة التجارة,

603) 605  
التجارة الخارجٌةوتوازن 

  المدفوعات /
حسٌن, وجدى 

  محمود.
  ص. : 343    .2000  كلٌة التجارة,

  التنمٌة :  606 (604
ٌلمى, سعٌد  المه

  دمحم.
  ص. : 201  النظرٌة والتطبٌك /  .1995  كلٌة التجارة,

  التنمٌة :  607 (605
ٌلمى, سعٌد  المه

  دمحم.
  ص. : 201  النظرٌة والتطبٌك /  .1995  كلٌة التجارة,

606) 608  
حول انطالق الدول غٌر 

  المتطورة /
ٌلمى, سعٌد  المه

  دمحم.
  ص. ؛ 245    .1990  كلٌة التجارة,

607) 609  
حول انطالق الدول غٌر 

  المتطورة /
ٌلمى, سعٌد  المه

  دمحم.
  ص. ؛ 245    .1990  كلٌة التجارة,

608) 610  
الحكومٌة المالٌة 

  وااللتصاد العام :
حسٌن, وجدى 

  محمود.
  [.2000]  كلٌة التجارة,

مبادئ االدارة االلتصادٌة للنفمات 
  واالٌرادات العامة /

  ص. : 190

609) 611  
ممدمة فى الحاسب االلى 

  ونظم المعلومات /
عبد الحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  ص. : 634    .2003  كلٌة التجارة,

610) 612  
ممدمة فى الحاسب االلى 

  ونظم المعلومات /
عبد الحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  ص. : 634    .2003  كلٌة التجارة,

611) 613  
ممدمة فى الحاسب االلى 

  ونظم المعلومات /
عبد الحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  ص. : 634    .2003  كلٌة التجارة,

612) 614  
ممدمة فى الحاسب االلى 

  /ونظم المعلومات 
عبد الحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  ص. : 634    .2003  كلٌة التجارة,

613) 615  
ممدمة فى الحاسب االلى 

  ونظم المعلومات /
عبد الحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  ص. : 634    .2003  كلٌة التجارة,

614) 616  
تطبٌمات تجارٌة باستخدام 

  الحاسب االلى /
البلمٌنى, دمحم 

  توفٌك.
  ص. : 510    .2000  التجارة,كلٌة 

615) 617  
تطبٌمات تجارٌة باستخدام 

  الحاسب االلى /
البلمٌنى, دمحم 

  توفٌك.
  ص. : 510    .2000  كلٌة التجارة,

616) 618  
تطبٌمات تجارٌة باستخدام 

  الحاسب االلى /
البلمٌنى, دمحم 

  توفٌك.
  ص. : 510    .2000  كلٌة التجارة,

617) 619  
تطبٌمات تجارٌة باستخدام 

  الحاسب االلى /
البلمٌنى, دمحم 

  توفٌك.
  ص. : 510    .2000  كلٌة التجارة,

618) 620  
ممدمة فى الحاسب االلى 

  ونظم المعلومات /
عبد الحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  ص. : 529    .2004  كلٌة التجارة,

619) 621  
ممدمة فى الحاسب االلى 

  ونظم المعلومات /
عبد الحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  ص. : 529    .2004  كلٌة التجارة,

620) 622  
ممدمة فى الحاسب االلى 

  ونظم المعلومات /
عبد الحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  ص. : 529    .2004  كلٌة التجارة,

621) 623  
تطبٌمات تجارٌة باستخدام 

  الحاسب االلى /
صالح, سمٌر أبو 

  الفتوح.
  ص. : 447    .2000  الجدٌده,دار الجالء 

622) 624  
تطبٌمات تجارٌة باستخدام 

  الحاسب االلى /
صالح, سمٌر أبو 

  الفتوح.
  ص. : 447    .2000  دار الجالء الجدٌده,

623) 625  
تطبٌمات تجارٌة باستخدام 

  الحاسب االلى /
عبد الحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  ص. : 549    .2001  كلٌة التجارة,



624) 626  
تطبٌمات تجارٌة باستخدام 

  الحاسب االلى /
عبد الحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  ص. : 549    .2001  كلٌة التجارة,

625) 627  
تطبٌمات تجارٌة باستخدام 

  الحاسب االلى /
عبد الحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  ص. : 549    .2001  كلٌة التجارة,

626) 628  
تطبٌمات تجارٌة باستخدام 

  الحاسب االلى /
السجاعى, محمود 

  محمود.
  ص. : 580    .2005  كلٌة التجارة,

627) 629  
تطبٌمات تجارٌة باستخدام 

  الحاسب االلى /
السجاعى, محمود 

  محمود.
  ص. : 580    .2005  كلٌة التجارة,

628) 630  
تطبٌمات تجارٌة باستخدام 

  الحاسب االلى /
السجاعى, محمود 

  محمود.
  ص. : 580    .2005  كلٌة التجارة,

629) 631  
تطبٌمات تجارٌة باستخدام 

  الحاسب االلى /
السجاعى, محمود 

  محمود.
  ص. : 580    .2005  كلٌة التجارة,

630) 632  
تطبٌمات تجارٌة باستخدام 

  الحاسب االلى /
السجاعى, محمود 

  محمود.
  ص. : 580    .2005  كلٌة التجارة,

  ممدمة العلوم المانونٌة :  633 (631
عبداللة, فتحى عبد 

  الرحٌم.
  ص. ؛ 344  نظرٌة الحك /  .1999  كلٌه التجارة,

  ممدمة العلوم المانونٌة :  634 (632
عبداللة, فتحى عبد 

  الرحٌم.
  ص. ؛ 344  نظرٌة الحك /  .1999  كلٌه التجارة,

  ممدمة العلوم المانونٌة :  635 (633
عبداللة, فتحى عبد 

  الرحٌم.
  ص. ؛ 344  نظرٌة الحك /  .1999  كلٌه التجارة,

  ممدمة العلوم المانونٌة :  636 (634
عبداللة, فتحى عبد 

  الرحٌم.
  ص. ؛ 344  نظرٌة الحك /  .1999  كلٌه التجارة,

635) 637  
المانون الخاص البحرى 

/  
احمد, عبد الفضٌل 

  دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
 [1997 
.]  

  ج. ؛ 2  

636) 638  
المانون الخاص البحرى 

/  
احمد, عبد الفضٌل 

  دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
 [1997 
.]  

  ج. ؛ 2  

637) 639  
الوسٌط فى شرح لانون 

  التجارة البحرٌة :
رضوان, فاٌز 

  نعٌم.
دار النهضة 

  العربٌة,
1996.  

لسنة  8وفما ألحكام المانون رلم 
1991 /  

  ص. ؛ 470

  المانون الخاص الجوي /  640 (638
أحمد, عبدالفضٌل 

  دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. ؛ 369    .1997

639) 641  
المدخل ى دراسة العلوم 

  المانونٌة :
الحفنى, عبد الحمٌد 

  عثمان دمحم.
  ص. : 304  نظرٌة الحك /  .1995  كلٌة التجارة,

640) 642  
دروس فى المانون 

  التجارى :
  حبٌب, ثروت.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. : 407  اإلفالس / -األوراق التجارٌة  .1996

  ٌالوت, دمحم ناجى.  حك الملكٌة /  643 (641
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 276    .1996

  حبٌب, ثروت.  الشركات التجارٌة :  644 (642
 مكتبة الجالء

  الجدٌدة,
  ص. : 337  موجز االحكام /  .1999

643) 645  
العمود التجارٌة وعملٌات 

  البنون /
راضون, فاٌز 

  نعٌم.
  ص. ؛ 394    .1996  دار ام المرى,

644) 646  
الوجٌز فى المانون 

الدولى الخاص المصرى 
/  

المصبى, عصام 
  الدٌن.

  مج. ؛ 2    .2000  د. ن. [,

645) 647  
المحاسبة فى الوحدات 

  الحكومٌة :
صمر, أحمد على 

  غازى.
  ص. : 287  الوالع والمستمبل /  .2010  كلٌة التجارة,

646) 648  
نظرٌة المراجعه 

ودراسات متمدمة فى 
  المراجعه /

عبد الوهاب, 
  إبراهٌم طه.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

<1999-
2000.>  

  ص. : 176  

647) 649  
المرن الحادى  اإلدارة فى

  والعشرٌن :
ٌلم, دمحم.   ص. : 440    .1995  كلٌة التجارة,  سو

ٌلم, دمحم.  اإلدارة /  650 (648   ص. : 202    .1995  كلٌة التجارة ,  سو

  أصول االدارة :  651 (649
جودة, عبدالمحسن 

  عبدالمحسن.
  ص. : 432  مدخل وظائف المدٌر /  [.2008]  كلٌة التجارة,

  أصول االدارة :  652 (650
جودة, عبدالمحسن 

  عبدالمحسن.
  ص. : 432  مدخل وظائف المدٌر /  [.2008]  كلٌة التجارة,



  أصول االدارة :  653 (651
جودة, عبدالمحسن 

  عبدالمحسن.
  ص. : 432  مدخل وظائف المدٌر /  [.2008]  كلٌة التجارة,

652) 654  
دراسات فى الضرائب 

  والموازنة العامة /
حسن, المعتز باهلل 

  جبر.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 136    .2000

653) 655  
دراسات فى الضرائب 

  والموازنة العامة /
حسن, المعتز باهلل 

  جبر.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 136    .2000

654) 656  
دراسات فى الضرائب 

  والموازنة العامة /
المعتز باهلل حسن, 

  جبر.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 136    .2000

655) 657  
المدخل لدراسة العلوم 

  المانونٌة :
الحفنى, عبدالحمٌد 

  عثمان.
دار األصدلاء 

  للطباعة,
  ص. ؛ 261  نظرٌة المانون /  .2003

656) 658  
المدخل لدراسة العلوم 

  المانونٌة.
  عبدالحمٌد, ثروت.

االسالم للطباعة دار 
  والنشر,

  ص. : 353    .2008

  الماحى, حسٌن.  المانون التجارى /  659 (657
دار النهضة 

  العربٌة,
  ص. ؛ 678    .1998

658) 660  
حموق اإلنسان والمبادئ 

  المانونٌة العامة /
موسى, أحمد جمال 

  الدٌن.

الجهاز المركزى 
لنشر الكتاب 

  الجامعى,
  ص. ؛ 185    .2004

659) 661  
حموق اإلنسان والمبادئ 

  المانونٌة العامة /
موسى, أحمد جمال 

  الدٌن.

الجهاز المركزى 
لنشر الكتاب 

  الجامعى,
  ص. ؛ 185    .2004

660) 662  
المدخل لدراسة العلوم 

  المانونٌة /
الحنفى, عبد الحمٌد 

  عثمان.
  ص. ؛ 261    .1999  كلٌة التجارة,

661) 663  
المدخل لدراسة العلوم 

  المانونٌة /
الحنفى, عبد الحمٌد 

  عثمان.
  ص. ؛ 261    .1999  كلٌة التجارة,

662) 664  
المدخل لدراسة العلوم 

  المانونٌة /
الحنفى, عبد الحمٌد 

  عثمان.
  ص. ؛ 261    .1999  كلٌة التجارة,

663) 665  
المدخل لدراسة العلوم 

  المانونٌة /
عبد الحمٌد الحنفى, 
  عثمان.

  ص. ؛ 261    .1999  كلٌة التجارة,

664) 666  
المدخل لدراسة العلوم 

  المانونٌة :
عبد الحمٌد, 

  ثروت.
  ص. ؛ 314  نظرٌة الماعده المانونٌة /  .2005  كلٌة التجارة,

665) 667  
المدخل لدراسة العلوم 

  المانونٌة :
عبد الحمٌد, 

  ثروت.
  ص. ؛ 314  نظرٌة الماعده المانونٌة /  .2005  كلٌة التجارة,

666) 668  
المدخل لدراسة العلوم 

  المانونٌة :
عبد الحمٌد, 

  ثروت.
  ص. ؛ 314  نظرٌة الماعده المانونٌة /  .2005  كلٌة التجارة,

  حبٌب, ثروت.  الشركات التجارٌة :  669 (667
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 337  موجز االحكام /  .1999

  حبٌب, ثروت.  الشركات التجارٌة :  670 (668
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 337  موجز االحكام /  .1999

669) 671  

مبادئ المانون التجاري 
وفما ألحكام لانون 

لسنة  17التجارة رلم 
1999 :  

  هاللٌة, دمحم دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
2000.  

التجارٌة, التاجر, المحل األعمال 
  التجاري /

  ص. ؛ 366

670) 672  

مبادئ المانون التجاري 
وفما ألحكام لانون 

لسنة  17التجارة رلم 
1999 :  

  هاللٌة, دمحم دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
2000.  

األعمال التجارٌة, التاجر, المحل 
  التجاري /

  ص. ؛ 366

671) 673  

التجاري مبادئ المانون 
وفما ألحكام لانون 

لسنة  17التجارة رلم 
1999 :  

  هاللٌة, دمحم دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
2000.  

األعمال التجارٌة, التاجر, المحل 
  التجاري /

  ص. ؛ 366

672) 674  
المدخل لدراسة العلوم 

  المانونٌة :
عبد الحمٌد, 

  ثروت.
  ص. ؛ 314  المانونٌة / نظرٌة الماعده  .2005  كلٌة التجارة,

673) 675  
المدخل لدراسة العلوم 

  المانونٌة :
عبد الحمٌد, 

  ثروت.
  ص. ؛ 314  نظرٌة الماعده المانونٌة /  .2005  كلٌة التجارة,

  .2005  كلٌة التجارة,  غنام, شرٌف دمحم.  المانون التجارى :  676 (674
األعمال التجارٌة, التاجر, ممدمة 

  / االفالس
  ص. : 377

  .2005  كلٌة التجارة,  غنام, شرٌف دمحم.  المانون التجارى :  677 (675
األعمال التجارٌة, التاجر, ممدمة 

  االفالس /
  ص. : 377



  .2005  كلٌة التجارة,  غنام, شرٌف دمحم.  المانون التجارى :  678 (676
األعمال التجارٌة, التاجر, ممدمة 

  االفالس /
  : ص. 377

  .2005  كلٌة التجارة,  غنام, شرٌف دمحم.  المانون التجارى :  679 (677
األعمال التجارٌة, التاجر, ممدمة 

  االفالس /
  ص. : 377

  .2005  كلٌة التجارة,  غنام, شرٌف دمحم.  المانون التجارى :  680 (678
األعمال التجارٌة, التاجر, ممدمة 

  االفالس /
  ص. : 377

  الشركات /  681 (679
أحمد, عبدالفضٌل 

  دمحم.
دار النهضة 

  العربٌة,
  ص. : 328    [.2002]

  الشركات /  682 (680
أحمد, عبدالفضٌل 

  دمحم.
دار النهضة 

  العربٌة,
  ص. : 328    [.2002]

  إدارة االفراد /  683 (681
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  ص. : 227    .2000  كلٌة التجارة,

  إدارة االفراد /  684 (682
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  ص. : 227    .2000  كلٌة التجارة,

  ص. : 241  البنون واألسواق المالٌة /  .2002  كلٌة التجارة,  دمحم, نظٌر رٌاض.  إدارة المنشؤت المالٌة :  685 (683

  ص. : 241  البنون واألسواق المالٌة /  .2002  التجارة,كلٌة   دمحم, نظٌر رٌاض.  إدارة المنشؤت المالٌة :  686 (684

  ص. : 258  مدخل تطبٌمى /  .2000  المكتبة العصرٌة,  المنٌاوى, جاد  إدارة البنون التجارٌة :  687 (685

  ص. : 258  مدخل تطبٌمى /  .2000  المكتبة العصرٌة,  المنٌاوى, جاد  إدارة البنون التجارٌة :  688 (686

  ص. : 463    .2004  كلٌة التجارة,  دمحم, نظٌر رٌاض.  إدارة المنشات المالٌة /  689 (687

  ص. : 463    .2004  كلٌة التجارة,  دمحم, نظٌر رٌاض.  إدارة المنشات المالٌة /  690 (688

  ص. : 463    .2004  كلٌة التجارة,  دمحم, نظٌر رٌاض.  إدارة المنشات المالٌة /  691 (689

  ص. : 463    .2004  كلٌة التجارة,  دمحم, نظٌر رٌاض.  إدارة المنشات المالٌة /  692 (690

691) 693  
إدارة الشراء والمخزون 

/  
مخٌمر, عبدالعزٌز 

  جمٌل.
  ص. ؛ 560    .2004  المكتبة العصرٌه,

692) 694  
إدارة الشراء والمخزون 

/  
مخٌمر, عبدالعزٌز 

  جمٌل.
  ص. ؛ 560    .2004  المكتبة العصرٌه,

693) 695  
إدارة عملٌات الشراء 

  والتخزٌن /
محرم, فتحى 

  على.
  ص. : 542    .2004  كلٌة التجارة,

694) 696  
إدارة عملٌات الشراء 

  والتخزٌن /
محرم, فتحى 

  على.
  ص. : 542    .2004  كلٌة التجارة,

695) 697  
والمخزون إدارة الشراء 

:  
مخٌمر, عبد العزٌز 

  جمٌل.
  .2000  كلٌة التجارة,

 -النماذج الكمٌة -)األسس العلمٌة
الحاسبات  -الممارسات العملٌة

  االلٌة( /
  ص. : 519

696) 698  
إدارة الشراء والمخزون 

:  
مخٌمر, عبد العزٌز 

  جمٌل.
  .2000  كلٌة التجارة,

 -النماذج الكمٌة -)األسس العلمٌة
الحاسبات  -الممارسات العملٌة

  االلٌة( /
  ص. : 519

697) 699  
إدارة الشراء والمخزون 

:  
مخٌمر, عبد العزٌز 

  جمٌل.
  .2000  كلٌة التجارة,

 -النماذج الكمٌة -)األسس العلمٌة
الحاسبات  -الممارسات العملٌة

  االلٌة( /
  ص. : 519

698) 700  
مبادئ فى التصنٌع 

  :وإدارة اإلنتاج 
  ص. : 202  مدخل التحلٌل الكمى /  .2000  كلٌة التجارة,  غنٌم, أحمد دمحم.

699) 701  
مبادئ فى التصنٌع 

  وإدارة اإلنتاج :
محرم, فتحى 

  على.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 427  دراسة علمٌة وتطبٌمٌة /  .1995

700) 702  
مبادئ فى التصنٌع 

  وإدارة اإلنتاج :
فتحى محرم, 

  على.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 427  دراسة علمٌة وتطبٌمٌة /  .1995

701) 703  
مبادئ فى التصنٌع 

  وإدارة اإلنتاج :
محرم, فتحى 

  على.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 427  دراسة علمٌة وتطبٌمٌة /  .1995

702) 704  
المحاسبة اإلدارٌة 

  اإلستراتٌجٌة :
سمٌرأبو صالح, 
  الفتوح.

  .1999  كلٌة التجارة,
مدخل معاصر لدعم المرارات فى 

  البٌئة التنافسٌة /
  ص. : 823

  إدارة المواد /  705 (703
محرم, فتحى 

  على.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 477    .1999



ٌلم, دمحم.  اإلدارة /  706 (704   ص. : 307    .1999  كلٌة التجارة,  سو

705) 707  
محاضرات فى بحوث 

  العملٌات /
مهدى, إبراهٌم 

  دمحم.
  ص. : 278    1991  كلٌة التجارة,

706) 708  
السلون اإلنسانى فى 

  مجال اإلدارة /
خشبة, ناجى 

  فوزى.
  ص. ؛ 299    .1990  كلٌة التجارة,

707) 709  
السلون اإلنسانى فى 

  مجال اإلدارة /
خشبة, ناجى 

  فوزى.
  ص. ؛ 299    .1990  كلٌة التجارة,

708) 710  
لراءات فى إدارة 

  المخزون :
مخٌمر, عبد العزٌز 

  جمٌل.
  .1998  كلٌة التجارة,

األسس العلمٌة والممارسات 
  العملٌة /

  ص. : 234

709) 711  
لراءات فى إدارة 

  المخزون :
مخٌمر, عبد العزٌز 

  جمٌل.
  .1998  كلٌة التجارة,

العلمٌة والممارسات األسس 
  العملٌة /

  ص. : 234

  اإلدارة العامة :  712 (710
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  ص. : 454  النظرٌة والتطبٌك /  .1998  كلٌة التجارة,

711) 713  
تطبٌمات نفسٌة لخدمة 

  اإلدارة /
  ص. : 198    .1993  كلٌة التجارة,  سالمة, مرسى.

  التنظٌمى /السلون   714 (712
رفاعى, رفاعى 

  دمحم.
  ص. : 479    .1992  كلٌة التجارة,

713) 715  
اإلدارة أصولها 

  واتجاهاتها المعاصرة /
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  ص. : 238    .1988  كلٌة التجارة,

714) 716  
إدارة المصارف 
وشركات التؤمٌن 

  والبورصات /
ٌلم, دمحم.   ص. : 385    .1990  كلٌة التجارة,  سو

ٌلم, دمحم.  اإلدارة المالٌة /  717 (715   ص. : 324    .2000  كلٌة التجارة,  سو

716) 718  
إدارة الشراء والمخزون 

:  
مخٌمر, عبد العزٌز 

  جمٌل.
  .2000  كلٌة التجارة,

 -النماذج الكمٌة -)األسس العلمٌة
الحاسبات  -الممارسات العملٌة

  االلٌة( /
  ص. : 519

  المحاسبة اإلدارٌة :  720 (717
حجاج, أحمد 

  حامد.
  .1998  مكتبة األصٌل,

اتخاذ المرارات  -رلابة  -تخطٌط 
/  

  ص. : 432

718) 721  
أساسٌات المحاسبة المالٌة 

  فى المنشؤت الفردٌة /
صالح, سمٌر أبو 

  الفتوح.
  ص. : 353    .2006  كلٌة التجارة,

  الحسابات :مراجعة   722 (719
حسن, أحمد فرغلى 

  دمحم.
  ص. : 229  المشاكل المحاسبٌة للمراجعة /  .1997  كلٌةالتجارة,

720) 723  
المحاسبة عن زكاة المال 

/  
عبٌد, ٌحٌى 

  حسٌن.
  ص. : 206    .2000  المكتبة العصرٌة,

721) 724  
النظم الضرٌبٌة الممارنة 
  بٌن النظرٌة والتطبٌك /

المعتزباهلل حسن, 
  جبر.

  ص. : 174    .1999  كلٌة التجارة,

722) 725  
النظم الضرٌبٌة الممارنة 
  بٌن النظرٌة والتطبٌك /

حسن, المعتزباهلل 
  جبر.

  ص. : 174    .1999  كلٌة التجارة,

723) 726  
النظم الضرٌبٌة الممارنة 
  بٌن النظرٌة والتطبٌك /

حسن, المعتزباهلل 
  جبر.

  ص. : 174    .1999  التجارة,كلٌة 

724) 727  
النظم الضرٌبٌة الممارنة 
  بٌن النظرٌة والتطبٌك /

حسن, المعتزباهلل 
  جبر.

  ص. : 174    .1999  كلٌة التجارة,

725) 728  
النظم الضرٌبٌة الممارنة 
  بٌن النظرٌة والتطبٌك /

حسن, المعتزباهلل 
  جبر.

  ص. : 200    .2000  كلٌة التجارة,

726) 729  
النظم الضرٌبٌة الممارنة 
  بٌن النظرٌة والتطبٌك /

حسن, المعتزباهلل 
  جبر.

  ص. : 200    .2000  كلٌة التجارة,

727) 730  
النظم الضرٌبٌة الممارنة 
  بٌن النظرٌة والتطبٌك /

حسن, المعتزباهلل 
  جبر.

  ص. : 200    .2000  كلٌة التجارة,

728) 731  
الضرٌبٌة الممارنة النظم 

  بٌن النظرٌة والتطبٌك /
حسن, المعتزباهلل 

  جبر.
  ص. : 200    .2000  كلٌة التجارة,

729) 732  
اإلدارة المالٌة فى لطاع 

  األعمال /
ٌلم, دمحم.   ص. : 514    .1990  كلٌة التجارة,  سو

730) 733  
دراسات فى النظم 

  المحاسبٌة /
الناغى, محمود 

  السٌد.
  ص. : 466    .1996  كلٌة التجارة,

  ص. : 490    .1997  كلٌة التجارة,رضوان, عباس دراسات فى النظم   734 (731



  أحمد.  المحاسبٌة /

732) 735  
أساسٌات إدارة األعمال 

/  
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  ص. ؛ 491    .2006  كلٌة التجارة,

  إدارة الموارد البشرٌة /  736 (733
رفاعى, رفاعى 

  دمحم.
  ص. ؛ 471    .1999  كلٌة التجارة,

734) 737  
أساسٌات التمٌز فى إدارة 

  المواد /
عبد المادر, عبد 

  المادر دمحم.
  ص. : 384    .2009  كلٌة التجارة,

  إدارة االفراد /  738 (735
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  ص. : 227    .2000  كلٌة التجارة,

  إدارة االفراد /  739 (736
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  ص. : 227    .2000  كلٌة التجارة,

  اإلدارة العامة :  740 (737
اإلمام, وفمى 

  السٌد.
  النظرٌة والتطبٌك /  .2005  كلٌة التجارة,

ص .  227
  ؛

  ص. ؛ 481    .2006  كلٌة التجارة,  عبد المتعال, دمحم.  اإلدارة العامة /  741 (738

739) 742  
موضوعات مختارة فى 

  اإلدارة العامة /
المغربى, عبد 

  الحمٌد.
  ص. : 270    .2005  كلٌة التجارة,

740) 743  
موضوعات مختارة فى 

  اإلدارة العامة /
المغربى, عبد 

  الحمٌد.
  ص. : 270    .2005  كلٌة التجارة,

741) 744  
موضوعات مختارة فى 

  العامة /اإلدارة 
المغربى, عبد 

  الحمٌد.
  ص. : 270    .2005  كلٌة التجارة,

742) 745  
موضوعات مختارة فى 

  اإلدارة العامة /
المغربى, عبد 

  الحمٌد.
  ص. : 270    .2005  كلٌة التجارة,

743) 746  
أسس التحلٌل الرٌاضى 
للتجارٌٌن واإللتصادٌٌن 

/  

البلمٌنى, دمحم 
  توفٌك.

الجالء مكتبة 
  الجدٌدة,

  ص. : 653    .1998

744) 747  
ٌلى  اإلحصاءالتحل

واستخداماته فى العلوم 
  التجارٌة واإلجتماعٌة /

أبو العال, عبد 
اللطٌف عبد 

  الفتاح.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. : 452    .2001

  رٌاضٌات األعمال /  748 (745
مهدى, إبراهٌم 

  دمحم.
  ص. : 387    .2009  كلٌة التجارة,

  التؤمٌن ورٌاضٌاتة /  749 (746
البلمٌنى, دمحم 

  توفٌك.
  ص. : 811    .2001  كلٌة التجارة,

747) 750  
نظم المحاسبة عن 

  التكالٌف /
حجاج, أحمد 

  حامد.
  ص. : 668    .1994  كلٌة التجارة,

  اإلحصاءالوصفى /  751 (748
أبو العال, عبد 

اللطٌف عبد 
  الفتاح.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. : 554    .1995

749) 752  
مدخل إلى اإلحصاء 

  الوصفى :
المحالوى, مٌرفت 

  طلعت.
مكتبه الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 536  تطبٌمات بلغة البٌسن /  .1996

750) 753  
التحلٌل الرٌاضى فى 

العلوم اإلدارٌة 
  واإللتصادٌة /

أبوالعال, عبد 
عبد  اللطٌف
  الفتاح.

  ص. : 885    .1995  كلٌة التجارة,

751) 754  
تطبٌمات تجارٌة بإستخدام 

  الحاسب األلى /
غلوش, طارق 

  مصطفى.
  ص. : 178    .2009  كلٌة التجارة,

752) 755  
تطبٌمات تجارٌة بإستخدام 

  الحاسب األلى /
عبد المادر, عبد 

  المادر دمحم.
  ص. : 199    .2009  كلٌة التجارة,

753) 756  
حلول تطبٌمات رٌاضٌات 

  األعمال /
مهدى, إبراهٌم 

  دمحم.
  ص. : 160    .1993  كلٌة التجارة,

754) 757  
األصول العلمٌة والعملٌة 
  للمحاسبة عن التكالٌف /

الجبرى, أحمد 
  أحمد محمود.

  ص. : 353    .2004  كلٌه التجارة,

  التكالٌف :المحاسبة عن   758 (755
حجاج, أحمد 

  حامد.
  .1992  كلٌة التجارة,

األصول والمبادئ العلمٌة والعملٌة 
/  

  ص. : 553

  رٌاضٌات اإلستثمار :  759 (756
مهدى, إبراهٌم 

  دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 141  امتحانات سابمة / -حلول تمارٌن   .1998

757) 760  
رٌاضٌات التموٌل 

  واالستثمار.
مهدى, إبراهٌم 

  دمحم.
  ص. : 639    .1990  كلٌة التجارة,



758) 761  
رٌاضٌات التموٌل 

  واإلستثمار :
مهدى, إبراهٌم 

  دمحم.
مكتبه 

  الجالءالجدٌدة,
2000.  

الرٌاضه المالٌه ودراسه جدوى 
  اإلستثمار /

  ص. : 897

759) 762  

Commercial 
Studies In 

English 
Language :  

  
Faculty Of 

Commerce,  
2000.  Second Year /  470 p؛ .  

760) 763  

Commercial 
Studies In 

English 
Language :  

  
Faculty Of 

Commerce,  
2000.  Second Year /  470 p؛ .  

761) 764  

Commercial 
Studies In 

English 
Language :  

  
Faculty Of 

Commerce,  
2000.  Second Year /  470 p؛ .  

762) 765  
Commercial 

Studies /  
  

Faculty Of 
Commerce,  

2011.  third year /  272 p؛ .  

763) 766  
Commercial 

Studies /  
  

Faculty Of 
Commerce,  

2011.  third year /  272 p؛ .  

764) 767  

Commercial 
Studies In 

English 
Language :  

Mahdy, 
Ibrahim 

Mohamed.  

Faculty of 
Commerce,  

2003.  second year /  357 p؛ .  

765) 768  

Commercial 
Studies In 

English 
Language :  

Mahdy, 
Ibrahim 

Mohamed.  

Faculty of 
Commerce,  

2003.  second year /  357 p؛ .  

766) 769  

Commercial 
Studies In 

English 
Language :  

Mahdy, 
Ibrahim 

Mohamed.  

Faculty of 
Commerce,  

2003.  second year /  357 p؛ .  

767) 770  

Commercial 
Studies In 

English 
Language :  

Mahdy, 
Ibrahim 

Mohamed.  

Faculty of 
Commerce,  

2003.  second year /  357 p؛ .  

  =دراسات تجارٌة   771 (768
ٌلمى, سعٌد  المه

  دمحم.
  ص. : Commercial Studies /  522  .2003  كلٌة التجارة,

769) 772  
التنمٌة و التخطٌط 

  االلتصادي /
  الشرٌف, سعد.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. : 255    .1991

770) 773  

Commercial 
Studies In 

English 
Language :  

Mahdy, 
Ibrahim 

Mohamed.  

Faculty of 
Commerce,  

2003.  second year /  357 p؛ .  

771) 774  

Commercial 
Studies In 

English 
Language :  

Mahdy, 
Ibrahim 

Mohamed.  

Faculty of 
Commerce,  

2003.  second year /  357 p؛ .  

772) 775  
سوق المال والبورصات 

  وصنادٌك االستثمار /
ٌلم, دمحم.   ص. : 249    [.1999]  التجارة, كلٌة  سو

773) 776  
سوق المال والبورصات 

  وصنادٌك االستثمار /
ٌلم, دمحم.   ص. : 249    [.1999]  كلٌة التجارة,  سو

  ص. : 334  األسس النظرٌة والطرق العلمٌة /  .1999  كلٌة التجارة,  جبر, أحمد على.  بحوث التسوٌك :  777 (774

  ص. : 334  األسس النظرٌة والطرق العلمٌة /  .1999  كلٌة التجارة,  جبر, أحمد على.  التسوٌك : بحوث  778 (775

  ص. : 334  األسس النظرٌة والطرق العلمٌة /  .1999  كلٌة التجارة,  جبر, أحمد على.  بحوث التسوٌك :  779 (776

777) 780  
Commercial 

Studies :  

Mahdy, 
Ibrahium M .

.  

Faculty Of 
Commerce,  

2002.  4th Year /  480 p؛ .  

778) 781  Commercial Mahdy, Faculty Of 2002.  4th Year /  480 p؛ .  



Studies :  Ibrahium M .
.  

Commerce,  

779) 782  
Commercial 

Studies :  

Mahdy, 
Ibrahium M .

.  

Faculty Of 
Commerce,  

2002.  4th Year /  480 p؛ .  

780) 783  
Commercial 

Studies :  

Mahdy, 
Ibrahium M .

.  

Faculty Of 
Commerce,  

2002.  4th Year /  480 p؛ .  

781) 784  

Commercial 
Studies In 

English 
Language :  

Mahdy, 
Ibraheem 

Mohammed.  

Faculty Of 
Commerce,  

2003.  Third Year /  300 p: .  

782) 785  

Commercial 
Studies In 

English 
Language :  

Mahdy, 
Ibraheem 

Mohammed.  

Faculty Of 
Commerce,  

2003.  Third Year /  300 p: .  

783) 786  

Commercial 
Studies In 

English 
Language :  

Mahdy, 
Ibraheem 

Mohammed.  

Faculty Of 
Commerce,  

2003.  Third Year /  300 p. :  

784) 787  

Commercial 
Studies In 

English 
Language :  

Mahdy, 
Ibraheem 

Mohammed.  

Faculty Of 
Commerce,  

2003.  Third Year /  300 p: .  

785) 788  
commercial 

Studies :  

Mahdy, 
Ibraheem M .

.  

Faculty Of 
Commerce,  

2002.  1st Year Students /  482 p: .  

786) 789  
Commercial 

Studies /  
Mahdy, 

Ibrahim M.  
Faculty Of 

Commerce,  
2001.    409 p: .  

787) 790  
Commercial 

Studies /  
Mahdy, 

Ibrahim M.  
Faculty Of 

Commerce,  
2001.    409 p: .  

788) 791  
Commercial 

Studies /  
Mahdy, 

Ibrahim M.  
Faculty Of 

Commerce,  
2001.    409 p: .  

789) 792  
دراسات للرإى 

  اإلستراتٌجٌة :
مدكور, فوزى 

  شعبان.
  ص. : 481  اإلدارة اإلستراتٌجٌة /  .1999  كلٌة التجارة,

790) 793  
إدارة البنون وبورصات 

  األوراق المالٌة /
ٌلم, دمحم.   سو

الشركة العربٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  ص. : 411    .1990

  ص. : 592  المفاهٌم واإلستراتٌجٌات /  .1993  كلٌة التجارة,  جبر, أحمد على.  التسوٌك :  794 (791

792) 795  
أسس التسوٌك المتكامل 

:  
عبدالحمٌد, طلعت 

  أسعد.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 430  / 21طرٌك التمدم الى المرن   .1999

  محاسبة الزكاة /  796 (793
احمد علً صمر, 
  غازي

  ص. : 42    .1996  جامعة المنصورة,

  إدارة األفراد /  797 (794
جودة, عبد المحسن 

  عبد المحسن.
  ص. : 401    .1995  كلٌة التجارة,

795) 798  

Commercial 
Studies In 

English 
Language :  

  
Faculty Of 

Commerce,  
2000.  Second Year /  470 p؛ .  

796) 799  
Commercial 

Studies :  
Mahdy, 

Ibrahim.  
Faculty Of 

Commerce,  
2010.  First Year /  100 p؛ .  

797) 800  
Commercial 

Studies :  

Mohammed, 
Samy 

Nagdy.  

Faculty Of 
Commerce,  

2010.  First Year /  150 p؛ .  

798) 801  

Professionally 
Programmed 

Learning Of 
Business 

Management /  

Abdel-Hamid, 
Talaat A. .  

Faculty Of 
Commerce,  

2004.    235 p؛ .  



799) 802  
Commercial 

Studies /  
  

Faculty Of 
Commerce,  

2011.  third year /  272 p؛ .  

800) 803  
Commercial 

Studies /  
  

Faculty Of 
Commerce,  

2011.  third year /  272 p؛ .  

801) 804  
Commercial 

Studies /  
  

Faculty Of 
Commerce,  

2011.  third year /  272 p؛ .  

802) 805  

Commercial 
Studies In 

English 
Language :  

  
Faculty Of 

Commerce,  
2000.  Second Year /  470 p؛ .  

803) 806  

Commercial 
Studies In 

English 
Language :  

  
Faculty Of 

Commerce,  
2000.  Second Year /  470 p؛ .  

804) 807  

Commercial 
Studies In 

English 
Language :  

  
Faculty Of 

Commerce,  
2000.  Second Year /  470 p؛ .  

  المراجعة /  808 (805
الدٌسطى, دمحم دمحم 

  عبد المادر.
  :ص.  386    .2010  كلٌة التجارة,

806) 809  
ممدمة فى التجارة 

  الخارجٌة /
  ص. : 358    .2000  كلٌة التجارة,  الشرٌف, سعد.

  .1990  مكتبة عٌن شمس,  عساف, محمود.  إدارة المنشؤت المالٌة :  810 (807
البنون ومنشؤت التموٌل الدولٌةو 

  منشؤت التؤمٌن والبورصات /
  ص. : 387

ٌلم, دمحم.  اإلدارة /  811 (808   ص. : 202    .1995  كلٌة التجارة ,  سو

  ص. : 418    .1990  كلٌة التجارة,  خشبة, ناجى.  إدارة اإلنتاج /  812 (809

  دار الفكر العربى,  روزنبرج, ناثان.  الغرب وأسباب ثرائه :  813 (810
 <1986 ,

1987 
.>  

التحول األلتصادى فى العالم 
  الصناعى /

  :ص.  408

811) 814  
اإلتجاهات الحدٌثة فى 

ممارسة المراجعه 
  الخارجٌة والداخلٌة /

الصباغ, أحمد عبد 
  المولى.

  ص. : 239    .1991  كلٌة التجارة,

812) 815  
اإلدارة المالٌة فى لطاع 

  األعمال /
ٌلم, دمحم.   ص. : 514    .1990  كلٌة التجارة,  سو

  :رٌاضٌات اإلستثمار   816 (813
مهدى, إبراهٌم 

  دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 141  امتحانات سابمة / -حلول تمارٌن   .1998

814) 817  
دروس فى المانون 

  التجارى /
  حبٌب, ثروت.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. ؛ 341    .1992

815) 818  
دروس فى المانون 

  التجارى /
  حبٌب, ثروت.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. ؛ 341    .1992

816) 819  
دروس فى المانون 

  التجارى :
  حبٌب, ثروت.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. : 407  اإلفالس / -األوراق التجارٌة  .1996

817) 820  
دروس فى المانون 

  التجارى :
  حبٌب, ثروت.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. : 407  /اإلفالس  -األوراق التجارٌة  .1996

818) 821  
دروس فى المانون 

  التجارى /
  حبٌب, ثروت.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. ؛ 341    .1990

  ص. ؛ 300    .1992  دار أم المرى,  الماحى, حسٌن.  الشركات التجارٌة /  822 (819

  ص. ؛ 300    .1992  دار أم المرى,  الماحى, حسٌن.  الشركات التجارٌة /  823 (820

  ص. ؛ 300    .1992  دار أم المرى,  الماحى, حسٌن.  الشركات التجارٌة /  824 (821

  ص. ؛ 300    .1992  دار أم المرى,  الماحى, حسٌن.  الشركات التجارٌة /  825 (822

  ص. ؛ 300    .1992  دار أم المرى,  الماحى, حسٌن.  الشركات التجارٌة /  826 (823

  الماحى, حسٌن.  المانون التجارى /  827 (824
دار النهضة 

  العربٌة,
  ص. ؛ 678    .1998



  الماحى, حسٌن.  المانون التجارى /  828 (825
دار النهضة 

  العربٌة,
  ص. ؛ 678    .1998

  الماحى, حسٌن.  المانون التجارى /  829 (826
دار النهضة 

  العربٌة,
  ص. ؛ 678    .1998

827) 830  
دروس فى المانون 

  التجارى /
  حبٌب, ثروت.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. ؛ 341    .1992

828) 831  
دروس فى المانون 

  التجارى /
  حبٌب, ثروت.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. ؛ 341    .1990

829) 832  
دروس فى المانون 

  التجارى /
  حبٌب, ثروت.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. ؛ 341    .1990

  المانون التجارى :  833 (830
أحمد, عبد الفضٌل 

  دمحم.
  .1997  كلٌة التجارة,

المحل  -األعمال التجارٌة 
 -األوراق التجارٌة  -التجارى 

  عملٌات البنون /
  ص. ؛ 392

  المانون التجارى :  834 (831
أحمد, عبد الفضٌل 

  دمحم.
  .1997  كلٌة التجارة,

المحل  -األعمال التجارٌة 
 -األوراق التجارٌة  -التجارى 

  عملٌات البنون /
  ص. ؛ 392

  المانون التجارى :  835 (832
أحمد, عبد الفضٌل 

  دمحم.
  .1997  كلٌة التجارة,

المحل  -األعمال التجارٌة 
 -األوراق التجارٌة  -التجارى 

  عملٌات البنون /
  ص. ؛ 392

  ص. ؛ 300    .1992  دار أم المرى,  الماحى, حسٌن.  التجارٌة / الشركات  836 (833

  ص. ؛ 300    .1992  دار أم المرى,  الماحى, حسٌن.  الشركات التجارٌة /  837 (834

  حبٌب, ثروت.  الشركات التجارٌة :  838 (835
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. ؛ 337  موجز األحكام /  .1997

  حبٌب, ثروت.  الشركات التجارٌة :  839 (836
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. ؛ 337  موجز األحكام /  .1997

837) 840  
دروس فى المانون 

  التجارى /
  حبٌب, ثروت.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. ؛ 341    .1990

838) 841  
دروس فى المانون 

  التجارى /
  حبٌب, ثروت.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. ؛ 341    .1990

839) 842  
دروس فى المانون 

  التجارى /
  حبٌب, ثروت.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. ؛ 341    .1990

  .1995  دار أم المرى,  الماحى, حسٌن.  المانون التجارى :  843 (840
 -التجار  -األعمال التجارٌة 
  المحل التجارى /

  ص. ؛ 333

  .1995  دار أم المرى,  الماحى, حسٌن.  التجارى :المانون   844 (841
 -التجار  -األعمال التجارٌة 
  المحل التجارى /

  ص. ؛ 333

  .1995  دار أم المرى,  الماحى, حسٌن.  المانون التجارى :  845 (842
 -التجار  -األعمال التجارٌة 
  المحل التجارى /

  ص. ؛ 333

843) 846  
الوجٌز فى الشركات 

  التجارٌة /
رضوان, فاٌز 

  نعٌم.
    .1996  مكتبة التجارة,

ص .  465
  ؛

844) 847  
الوجٌز فى الشركات 

  التجارٌة /
رضوان, فاٌز 

  نعٌم.
    .1996  مكتبة التجارة,

ص .  465
  ؛

845) 848  
دروس فى المانون 

  التجارى :
  حبٌب, ثروت.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. : 407  اإلفالس / -التجارٌةاألوراق   .1996

846) 849  
المدخل لدراسة العلوم 

  المانونٌة /
الحفنى, عبد الحمٌد 

  عثمان.
  ص. ؛ 296    .1993  مكتبة العالمٌة,

847) 850  
المدخل لدراسة العلوم 

  المانونٌة /
الحفنى, عبد الحمٌد 

  عثمان.
  ص. ؛ 296    .1993  مكتبة العالمٌة,

848) 851  
المدخل لدراسة العلوم 

  المانونٌة /
الحفنى, عبد الحمٌد 

  عثمان.
  ص. ؛ 296    .1993  مكتبة العالمٌة,

849) 852  
المدخل لدراسة العلوم 

  المانونٌة /
الحفنى, عبد الحمٌد 

  عثمان.
  ص. ؛ 296    .1993  مكتبة العالمٌة,

850) 853  
المدخل لدراسة العلوم 

  المانونٌة /
الحفنى, عبد الحمٌد 

  عثمان.
  ص. ؛ 296    .1993  مكتبة العالمٌة,

851) 854  
المدخل لدراسة العلوم 

  المانونٌة /
الحفنى, عبد الحمٌد 

  عثمان.
  ص. ؛ 296    .1993  مكتبة العالمٌة,



  المدخل للعلوم المانونٌة :  855 (852
البٌة, دمحم عبد 
  الحمٌد ابراهٌم.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. ؛ 323  نظرٌة المانون /  .1995

  المدخل للعلوم المانونٌة :  856 (853
البٌة, دمحم عبد 
  الحمٌد ابراهٌم.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. ؛ 323  نظرٌة المانون /  .1995

  المدخل للعلوم المانونٌة :  857 (854
البٌة, دمحم عبد 
  الحمٌد ابراهٌم.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. ؛ 323  نظرٌة المانون /  .1995

  المدخل للعلوم المانونٌة :  858 (855
البٌة, دمحم عبد 
  الحمٌد ابراهٌم.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. ؛ 323  نظرٌة المانون /  .1995

856) 859  
ممدمة العلوم المانونٌة فى 

  النظرٌة العامة للمانون /
عبدهللا, فتحى عبد 

  الرحٌم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. ؛ 247    .1997

857) 860  
ممدمة العلوم المانونٌة فى 

  النظرٌة العامة للمانون /
عبدهللا, فتحى عبد 

  الرحٌم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. ؛ 247    .1997

858) 861  
ممدمة العلوم المانونٌة فى 

  النظرٌة العامة للمانون /
فتحى عبد عبدهللا, 
  الرحٌم.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. ؛ 247    .1997

  المدخل للعلوم المانونٌة :  862 (859
البٌة, دمحم عبد 
  الحمٌد ابراهٌم.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. ؛ 323  نظرٌة المانون /  .1995

860) 863  
المدخل لدراسة العلوم 

  المانونٌة :
  ٌالوت, دمحم ناجى.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. ؛ 288  النظرٌة العامة للحك /  .1994

861) 864  
المدخل لدراسة العلوم 

  المانونٌة :
  ٌالوت, دمحم ناجى.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. ؛ 288  النظرٌة العامة للحك /  .1994

  النظرٌة العامة للحك :  865 (862
الزلرد, أحمد 

  السعٌد.
  .1993  المرى,دار أم 

طبعه معدلة وفما ألحكام المانون 
والمانون  1992لسنة  32رلم 
  م /1992لسنة 83رلم

  ص. ؛ 219

  النظرٌة العامة للحك :  866 (863
الزلرد, أحمد 

  السعٌد.
  .1993  دار أم المرى,

طبعه معدلة وفما ألحكام المانون 
والمانون  1992لسنة  32رلم 
  م /1992لسنة 83رلم

  ص. ؛ 219

  النظرٌة العامة للحك :  867 (864
الزلرد, أحمد 

  السعٌد.
  .1993  دار أم المرى,

طبعه معدلة وفما ألحكام المانون 
والمانون  1992لسنة  32رلم 
  م /1992لسنة 83رلم

  ص. ؛ 219

  النظرٌة العامة للحك :  868 (865
الزلرد, أحمد 

  السعٌد.
  .1993  دار أم المرى,

معدلة وفما ألحكام المانون  طبعه
والمانون  1992لسنة  32رلم 
  م /1992لسنة 83رلم

  ص. ؛ 219

  النظرٌة العامة للحك :  869 (866
الزلرد, أحمد 

  السعٌد.
  .1993  دار أم المرى,

طبعه معدلة وفما ألحكام المانون 
والمانون  1992لسنة  32رلم 
  م /1992لسنة 83رلم

  ص. ؛ 219

  النظرٌة العامة للحك :  870 (867
الزلرد, أحمد 

  السعٌد.
  .1993  دار أم المرى,

طبعه معدلة وفما ألحكام المانون 
والمانون  1992لسنة  32رلم 
  م /1992لسنة 83رلم

  ص. ؛ 219

  النظرٌة العامة للحك :  871 (868
الزلرد, أحمد 

  السعٌد.
  .1993  دار أم المرى,

المانون طبعه معدلة وفما ألحكام 
والمانون  1992لسنة  32رلم 
  م /1992لسنة 83رلم

  ص. ؛ 219

  النظرٌة العامة للحك :  872 (869
الزلرد, أحمد 

  السعٌد.
  .1993  دار أم المرى,

طبعه معدلة وفما ألحكام المانون 
والمانون  1992لسنة  32رلم 
  م /1992لسنة 83رلم

  ص. ؛ 219

870) 873  
العلوم المدخل لدراسة 

  المانونٌة :
  ٌالوت, دمحم ناجى.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. ؛ 288  النظرٌة العامة للحك /  .1994

871) 874  
المدخل لدراسة العلوم 

  المانونٌة :
  ٌالوت, دمحم ناجى.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. ؛ 288  النظرٌة العامة للحك /  .1994

872) 875  
العلوم المدخل لدراسة 

  المانونٌة :
  ٌالوت, دمحم ناجى.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. ؛ 288  النظرٌة العامة للحك /  .1994

873) 876  
المدخل لدراسة العلوم 

  المانونٌة :
  ٌالوت, دمحم ناجى.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. ؛ 288  النظرٌة العامة للحك /  .1994

  المانونٌة :المدخل للعلوم   877 (874
البٌة, دمحم عبد 
  الحمٌد ابراهٌم.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. ؛ 323  نظرٌة المانون /  .1995

875) 878  
المدخل لدراسة العلوم 

  المانونٌة /
الحفنى, عبد الحمٌد 

  عثمان.
  ص. ؛ 296    .1993  مكتبة العالمٌة,

876) 879  
المدخل لدراسة العلوم 

  المانونٌة /
الحفنى, عبد الحمٌد 

  عثمان.
  ص. ؛ 296    .1993  مكتبة العالمٌة,



877) 880  
المدخل لدراسة العلوم 

  المانونٌة /
الحفنى, عبد الحمٌد 

  عثمان.
  ص. ؛ 296    .1993  مكتبة العالمٌة,

  األسلوب اإلحصائى :  881 (878
أبوالعال, عبد 
اللطٌف عبد 

  الفتاح.
  ص. : 584  الطرق والتحلٌل /  .1991  كلٌة التجارة,

879) 882  
االحصاء التطبٌمى 
  وبحوث العملٌات /

مهدى, إبراهٌم 
  دمحم.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. : 151    .1993

880) 883  
االحصاء التطبٌمى 
  وبحوث العملٌات /

مهدى, إبراهٌم 
  دمحم.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. : 151    .1993

  األسلوب اإلحصائى /  884 (881
أبوالعال, 

عبداللطٌف 
  عبدالفتاح.

  ص. : 568    .1992  كلٌة التجارة,

  األسلوب اإلحصائى /  885 (882
أبوالعال, 

عبداللطٌف 
  عبدالفتاح.

  ص. : 568    .1992  كلٌة التجارة,

883) 886  
ممدمة فى االحصاء 

  الوصفى :
عبدالعاطى, فاطمة 

  على.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
1998.  

تطبٌمات باستخدام الحاسب اآللى 
/  

  ص. : 640

884) 887  
ممدمة فى االحصاء 

  الوصفى :
عبدالعاطى, فاطمة 

  على.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
1998.  

تطبٌمات باستخدام الحاسب اآللى 
/  

  ص. : 640

885) 888  
ممدمة فى اإلحصاء 

التطبٌمى وبحوث 
  العملٌات /

مهدى, إبراهٌم 
  دمحم.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. : 419    .1996

886) 889  
ممدمة فى اإلحصاء 

التطبٌمى وبحوث 
  العملٌات /

مهدى, إبراهٌم 
  دمحم.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. : 419    .1996

887) 890  
ممدمة فى اإلحصاء 

التطبٌمى وبحوث 
  العملٌات /

إبراهٌم مهدى, 
  دمحم.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. : 419    .1996

888) 891  
ممدمة فى اإلحصاء 

التطبٌمى وبحوث 
  العملٌات /

مهدى, إبراهٌم 
  دمحم.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. : 419    .1996

  إدارة الخطر والتؤمٌن /  892 (889
مهدى, إبراهٌم 

  دمحم.
  ص. : 406    .1995  كلٌة التجارة,

  األسلوب اإلحصائى :  893 (890
أبوالعال, عبد 
اللطٌف عبد 

  الفتاح.
  ص. : 584  الطرق والتحلٌل /  .1991  كلٌة التجارة,

  النظرٌة اإلحصائٌة /  894 (891
البلمٌنى, دمحم 

  توفٌك.
  ص. : 384    .1989  كلٌة التجارة,

  النظرٌة اإلحصائٌة /  895 (892
دمحم البلمٌنى, 

  توفٌك.
  ص. : 384    .1989  كلٌة التجارة,

893) 896  
ممدمة اإلحصاء التطبٌمى 

/  

أبو العال, عبد 
اللطٌف عبد 

  الفتاح.
  ص. : 540    .1994  كلٌة التجارة,

894) 897  
ممدمة اإلحصاء التطبٌمى 

/  

أبو العال, عبد 
اللطٌف عبد 

  الفتاح.
  :ص.  540    .1994  كلٌة التجارة,

895) 898  
ممدمة فى التحلٌل 

  اإلحصائى /

أبو العال, عبد 
اللطٌف عبد 

  الفتاح.
  ص. : 272    .1990  كلٌة التجارة,

896) 899  
ممدمة فى التحلٌل 

  اإلحصائى /

أبو العال, عبد 
اللطٌف عبد 

  الفتاح.
  ص. : 272    .1990  كلٌة التجارة,

  األسلوب اإلحصائى :  900 (897
أبوالعال, عبد 
اللطٌف عبد 

  الفتاح.
  ص. : 584  الطرق والتحلٌل /  .1991  كلٌة التجارة,

  األسلوب اإلحصائى /  901 (898
أبوالعال, 

عبداللطٌف 
  عبدالفتاح.

  ص. : 568    .1992  كلٌة التجارة,



  األسلوب اإلحصائى /  902 (899
أبوالعال, 

عبداللطٌف 
  عبدالفتاح.

  ص. : 568    .1992  التجارة,كلٌة 

  األسلوب اإلحصائى /  903 (900
أبوالعال, 

عبداللطٌف 
  عبدالفتاح.

  ص. : 568    .1992  كلٌة التجارة,

  األسلوب اإلحصائى /  904 (901
أبوالعال, 

عبداللطٌف 
  عبدالفتاح.

  ص. : 568    .1992  كلٌة التجارة,

  األسلوب اإلحصائى /  905 (902
أبوالعال, 

عبداللطٌف 
  عبدالفتاح.

  ص. : 568    .1992  كلٌة التجارة,

  األسلوب اإلحصائى /  906 (903
أبوالعال, 

عبداللطٌف 
  عبدالفتاح.

  ص. : 568    .1992  كلٌة التجارة,

904) 907  
مدخل إلى اإلحصاء 

  الوصفى :
المحالوى, مٌرفت 

  طلعت.
مكتبه الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 536  تطبٌمات بلغة البٌسن /  .1996

905) 908  
مدخل إلى اإلحصاء 

  الوصفى :
المحالوى, مٌرفت 

  طلعت.
مكتبه الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 536  تطبٌمات بلغة البٌسن /  .1996

906) 909  
ممدمة فى التحلٌل 

  اإلحصائى /

أبو العال, عبد 
اللطٌف عبد 

  الفتاح.
  ص. : 272    .1990  كلٌة التجارة,

  حبٌب, ثروت.  الشركات التجارٌة :  911 (907
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. ؛ 337  موجز األحكام /  .1997

  المحاسبة اإلدارٌة :  912 (908
حجاج, أحمد 

  حامد.
  ص. : 571  اتخاذ لرارات / -رلابة  -تخطٌط   .1995  كلٌة التجارة,

  المحاسبة اإلدارٌة :  913 (909
حجاج, أحمد 

  حامد.
  ص. : 571  اتخاذ لرارات / -رلابة  -تخطٌط   .1995  كلٌة التجارة,

  المحاسبة اإلدارٌة :  914 (910
حجاج, أحمد 

  حامد.
  ص. : 571  اتخاذ لرارات / -رلابة  -تخطٌط   .1995  كلٌة التجارة,

  المحاسبة اإلدارٌة :  915 (911
حجاج, أحمد 

  حامد.
  ص. : 371  اتخاذ لرارات / -رلابة  -تطٌط   .1992  التجارة,كلٌة 

  المحاسبة اإلدارٌة :  916 (912
حجاج, أحمد 

  حامد.
  ص. : 371  اتخاذ لرارات / -رلابة  -تطٌط   .1992  كلٌة التجارة,

  المحاسبة اإلدارٌة :  917 (913
حجاج, أحمد 

  حامد.
  ص. : 371  اتخاذ لرارات / -رلابة  -تطٌط   .1992  كلٌة التجارة,

  المحاسبة اإلدارٌة :  918 (914
حجاج, أحمد 

  حامد.
  ص. : 371  اتخاذ لرارات / -رلابة  -تطٌط   .1992  كلٌة التجارة,

  المحاسبة اإلدارٌة :  919 (915
حجاج, أحمد 

  حامد.
  ص. : 371  اتخاذ لرارات / -رلابة  -تطٌط   .1992  كلٌة التجارة,

  المحاسبة اإلدارٌة /  920 (916
رفاعى, سامى 

  نجدى دمحم.
  ص. : 520    .1994  كلٌة التجارة,

  المحاسبة اإلدارٌة /  921 (917
رفاعى, سامى 

  نجدى دمحم.
  ص. : 520    .1994  كلٌة التجارة,

  المحاسبة اإلدارٌة :  922 (918
ٌلى, مكرم عبد  باس

  المسٌح.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 409  األصالة والمعاصرة /  .1997

  المحاسبة اإلدارٌة :  923 (919
ٌلى, مكرم عبد  باس

  المسٌح.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 409  األصالة والمعاصرة /  .1997

  المحاسبة اإلدارٌة :  924 (920
ٌلى, مكرم عبد  باس

  المسٌح.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 409  األصالة والمعاصرة /  .1997

  المحاسبة اإلدارٌة :  925 (921
حجاج, أحمد 

  حامد.
  .1998  مكتبة األصٌل,

اتخاذ المرارات  -رلابة  -تخطٌط 
/  

  ص. : 432

922) 926  
المحاسبة اإلدارٌة 

  وأنظمه دعم المرارات /
صالح, سمٌر 

  أبوالفتوح.
  :ص.  484    .1993  مكتبة أم المرى,

923) 927  
المحاسبة اإلدارٌة 

  وأنظمه دعم المرارات /
صالح, سمٌر 

  أبوالفتوح.
  ص. : 484    .1993  مكتبة أم المرى,

  ص. : 484    .1993  مكتبة أم المرى,صالح, سمٌر المحاسبة اإلدارٌة   928 (924



  أبوالفتوح.  وأنظمه دعم المرارات /

925) 929  
ونظم المحاسبة اإلدارٌة 
  دعم المرارارت :

صالح, سمٌر أبو 
  الفتوح.

  ص. : 552  مدخل إستراتٌجى /  .1996  كلٌة التجارة,

926) 930  
المحاسبة اإلدارٌة ونظم 

  دعم المرارارت :
صالح, سمٌر أبو 

  الفتوح.
  ص. : 552  مدخل إستراتٌجى /  .1996  كلٌة التجارة,

927) 931  
المحاسبة اإلدارٌة ونظم 

  دعم المرارارت :
صالح, سمٌر أبو 

  الفتوح.
  ص. : 552  مدخل إستراتٌجى /  .1996  كلٌة التجارة,

928) 932  
المحاسبة اإلدارٌة 

  اإلستراتٌجٌة :
صالح, سمٌرأبو 

  الفتوح.
  .1999  كلٌة التجارة,

مدخل معاصر لدعم المرارات فى 
  البٌئة التنافسٌة /

  ص. : 823

929) 933  
التكالٌف الفعلٌة  محاسبة

فى المنظمات الصناعٌة 
  والخدمٌة /

السجاعى, محمود 
  محمود.

  ص. : 641    .1999  كلٌة التجارة,

930) 934  
محاسبة التكالٌف الفعلٌة 
فى المنظمات الصناعٌة 

  والخدمٌة /

السجاعى, محمود 
  محمود.

  ص. : 641    .1999  كلٌة التجارة,

  الفعلٌة / نظم التكالٌف  935 (931
لابل, سامى 
  عبدالرحمن.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. : 377    .1997

  نظم التكالٌف الفعلٌة /  936 (932
لابل, سامى 
  عبدالرحمن.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. : 377    .1997

933) 937  
نظم المحاسبة عن 

  التكالٌف /
حجاج, أحمد 

  حامد.
  ص. : 780    .1997  كلٌة التجارة,

934) 938  
نظم المحاسبة عن 

  التكالٌف /
حجاج, أحمد 

  حامد.
  ص. : 780    .1997  كلٌة التجارة,

  المحاسبة عن التكالٌف :  939 (935
حجاج, أحمد 

  حامد.
  .1996  مكتبةالجالءالجدٌدة,

األصول والمبادئ العلمٌة والعملٌة 
/  

  ص. : 663

  التكالٌف :المحاسبة عن   940 (936
حجاج, أحمد 

  حامد.
  .1996  مكتبةالجالءالجدٌدة,

األصول والمبادئ العلمٌة والعملٌة 
/  

  ص. : 663

  المحاسبة عن التكالٌف :  941 (937
حجاج, أحمد 

  حامد.
  .1996  مكتبةالجالءالجدٌدة,

األصول والمبادئ العلمٌة والعملٌة 
/  

  ص. : 663

938) 942  
عن نظم المحاسبة 

  التكالٌف الفعلٌة /
رفاعى, سامى 

  نجدى دمحم.
  ص. : 343    .1993  كلٌة التجارة,

939) 943  
نظم المحاسبة عن 
  التكالٌف الفعلٌة /

رفاعى, سامى 
  نجدى دمحم.

  ص. : 343    .1993  كلٌة التجارة,

  التكالٌف المعٌارٌة :  944 (940
ٌلى, مكرم عبد  باس

  المسٌح.
الجالء مكتبة 

  الجدٌدة,
  ص. : 297  مدخل معاصر /  .1999

  التكالٌف المعٌارٌة :  945 (941
ٌلى, مكرم عبد  باس

  المسٌح.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 297  مدخل معاصر /  .1999

  التكالٌف المعٌارٌة :  946 (942
ٌلى, مكرم عبد  باس

  المسٌح.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 297  معاصر /مدخل   .1999

  نظم التكالٌف الفعلٌة /  947 (943
الغرورى, على 

  مجدى سعد.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 403    .1998

  نظم التكالٌف الفعلٌة /  948 (944
الغرورى, على 

  مجدى سعد.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 403    .1998

  نظم التكالٌف الفعلٌة /  949 (945
الغرورى, على 

  مجدى سعد.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 403    .1998

946) 950  
نظم المحاسبة عن 
  التكالٌف الفعلٌة /

رفاعى, سامى 
  نجدى دمحم.

  ص. : 343    .1993  كلٌة التجارة,

  التكالٌف المعٌارٌة :  951 (947
الغرورى, على 

  مجدى سعد.
  ص. : 271  ادارى /مدخل   .1997  كلٌة التجارة,

  المحاسبة عن التكالٌف :  952 (948
رفاعى, سامى 

  نجدى دمحم.
  .1995  كلٌة التجارة,

اطارها النظرى ومجالها التطبٌمى 
/  

  ص. : 602

  محاسبة التكالٌف :  953 (949
ٌلى, مكرم عبد  باس

  المسٌح.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
1998.  

الرلابةوالمحاسبة  -مدخل معاصر 
  عن عناصر التكالٌف /

  ص. : 352

950) 954  
المحاسبة عن التكالٌف 

  اإلضافٌة الصناعٌة :
حجاج, أحمد 

  حامد.
  ص. : 200  مدخل معاصر /  .1999  كلٌة التجارة,



951) 955  
المحاسبة عن التكالٌف 

  اإلضافٌة الصناعٌة :
حجاج, أحمد 

  حامد.
  ص. : 200  مدخل معاصر /  .1999  كلٌة التجارة,

  محاسبة التكالٌف :  956 (952
ٌلى, مكرم عبد  باس

  المسٌح.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
1998.  

الرلابةوالمحاسبة  -مدخل معاصر 
  عن عناصر التكالٌف /

  ص. : 352

953) 958  
نظم المحاسبة عن 

  التكالٌف /
حجاج, أحمد 

  حامد.
  ص. : 668    .1994  كلٌة التجارة,

  محاسبة التكالٌف :  959 (954
صالح, سمٌر أبو 

  الفتوح.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
1998.  

مدخل معاصرلإلدارة اإلستراتٌجة 
  للتكلفة /

  ص. : 319

  محاسبة التكالٌف :  960 (955
صالح, سمٌر أبو 

  الفتوح.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
1998.  

اإلستراتٌجة مدخل معاصرلإلدارة 
  للتكلفة /

  ص. : 319

  محاسبة التكالٌف :  961 (956
صالح, سمٌر أبو 

  الفتوح.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
1998.  

مدخل معاصرلإلدارة اإلستراتٌجة 
  للتكلفة /

  ص. : 319

  رٌاضٌات األعمال /  962 (957
مهدى, إبراهٌم 

  دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 570    .1993

  رٌاضٌات األعمال /  963 (958
مهدى, إبراهٌم 

  دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 570    .1993

959) 964  
محاضرات فى التؤمٌن 

  ورٌاضٌاتة /
دمحم, خالد لبٌب 

  دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 422    .1993

960) 965  
محاضرات فى التؤمٌن 

  ورٌاضٌاتة /
خالد لبٌب دمحم, 
  دمحم.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. : 422    .1993

  رٌاضٌات اإلستثمار /  966 (961
مهدى, إبراهٌم 

  دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 706    .1996

962) 967  
مبادئ الرٌاضٌات 

  للتجارٌٌن /
عبدالعاطى, فاطمة 

  على.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  :ص.  335    .1997

  رٌاضٌات األعمال /  968 (963
مهدى, إبراهٌم 

  دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 570    .1993

964) 969  
حلول تطبٌمات رٌاضٌات 

  األعمال /
مهدى, إبراهٌم 

  دمحم.
  ص. : 160    .1993  كلٌة التجارة,

  الرٌاضٌات :  970 (965
أبوالعال, 

عبداللطٌف 
  عبدالفتاح.

الجالء مكتبة 
  الجدٌدة,

  مج. : 2  تطبٌمات تجارٌة /  .1990

  التؤمٌن ورٌاضٌاتة /  971 (966
عبد الرحمن, أحمد 

  جاد.
  ص. : 553    .1994  كلٌة التجارة,

  التؤمٌن ورٌاضٌاتة /  972 (967
عبد الرحمن, أحمد 

  جاد.
  ص. : 553    .1994  كلٌة التجارة,

  /مبادئ الرٌاضٌات   973 (968
الحداد, هادى 

  مجٌد.
  ص. : 574    .1988  كلٌة التجارة,

  الرٌاضٌات :  974 (969
أبوالعال, 

عبداللطٌف 
  عبدالفتاح.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  مج. : 2  تطبٌمات تجارٌة /  .1990

  الرٌاضٌات :  975 (970
أبوالعال, 

عبداللطٌف 
  عبدالفتاح.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  مج. : 2  تطبٌمات تجارٌة /  .1990

  رٌاضٌات األعمال /  976 (971
أبو العال, عبد 

اللطٌف عبد 
  الفتاح.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. : 822    .1994

  رٌاضٌات األعمال /  977 (972
أبو العال, عبد 

اللطٌف عبد 
  الفتاح.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. : 822    .1994

  رٌاضٌات األعمال /  978 (973
أبو العال, عبد 

اللطٌف عبد 
  الفتاح.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. : 822    .1994

  الرٌاضٌات :  979 (974
أبوالعال, 

عبداللطٌف 
  عبدالفتاح.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  مج. : 2  تطبٌمات تجارٌة /  .1990

975) 980  
رٌاضٌات التموٌل 

  واالستثمار /
عبدالبارى, دمحم 

  وحٌد.
  ص. : 356    .1994  كلٌة التجارة,



976) 981  
رٌاضٌات التموٌل 

  واالستثمار /
عبدالبارى, دمحم 

  وحٌد.
  ص. : 356    .1994  كلٌة التجارة,

  رٌاضٌات اإلستثمار /  982 (977
مهدى, إبراهٌم 

  دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 706    .1996

  رٌاضٌات اإلستثمار /  983 (978
مهدى, إبراهٌم 

  دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 706    .1996

979) 984  
الرٌاضة المالٌة 

  وتطبٌماتها العملٌة /
عبد الرازق, سعد 

  السعٌد.
  ص. : 474    .1992  كلٌة التجارة,

980) 985  
الرٌاضة المالٌة 

  وتطبٌماتها العملٌة /
الرازق, سعد عبد 

  السعٌد.
  ص. : 474    .1992  كلٌة التجارة,

981) 986  
الرٌاضة المالٌة 

  وتطبٌماتها العملٌة /
عبد الرازق, سعد 

  السعٌد.
  ص. : 474    .1992  كلٌة التجارة,

982) 987  
الرٌاضة المالٌة 

  وتطبٌماتها العملٌة /
عبد الرازق, سعد 

  السعٌد.
  ص. : 474    .1992  كلٌة التجارة,

983) 988  
الرٌاضة المالٌة 

  وتطبٌماتها العملٌة /
عبد الرازق, سعد 

  السعٌد.
  ص. : 474    .1992  كلٌة التجارة,

  التؤمٌن ورٌاضٌاتة /  989 (984
عبد الرحمن, أحمد 

  جاد.
  ص. : 553    .1994  كلٌة التجارة,

  األسلوب اإلحصائى /  990 (985
 أبوالعال,

عبداللطٌف 
  عبدالفتاح.

  ص. : 568    .1992  كلٌة التجارة,

  األسلوب اإلحصائى /  991 (986
أبوالعال, 

عبداللطٌف 
  عبدالفتاح.

  ص. : 568    .1992  كلٌة التجارة,

987) 992  
مدخل إلى الطرق 

  اإلحصائٌة /

أبوالعال, عبد 
اللطٌف عبد 

  الفتاح.
  ص. : 569    .1997  كلٌة التجارة,

  أساسٌات االحصاء /  993 (988
أبو العال, 

عبداللطٌف 
  عبدالفتاح.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. : 253    .1999

  أساسٌات االحصاء /  994 (989
أبو العال, 

عبداللطٌف 
  عبدالفتاح.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. : 253    .1999

  اإلحصاءالوصفى /  995 (990
عبد أبو العال, 

اللطٌف عبد 
  الفتاح.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. : 554    .1995

991) 996  
ممدمة اإلحصاء التطبٌمى 

/  

أبو العال, عبد 
اللطٌف عبد 

  الفتاح.
  ص. : 540    .1994  كلٌة التجارة,

992) 997  
اإلحصاء التطبٌمى 
  وبحوث العملٌات /

المحالوى, مٌرفت 
  طلعت.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. : 630    .1996

993) 998  
مدخل إلى الطرق 

  اإلحصائٌة /

أبوالعال, عبد 
اللطٌف عبد 

  الفتاح.
  ص. : 569    .1997  كلٌة التجارة,

994) 999  
أصول المحاسبة المومٌة 

/  
الجبرى, أحمد 

  أحمد محمود.
  ص. : 379    .1992  كلٌة التجارة,

995) 1000  
المحاسبة المومٌة أصول 

/  
الجبرى, أحمد 

  أحمد محمود.
  ص. : 379    .1992  كلٌة التجارة,

996) 1001  
أصول المحاسبة المومٌة 

/  
خضر, صالح 

  الدٌن.
  ص. : 262    .1992  كلٌة التجارة,

997) 1002  
أصول المحاسبة المومٌة 

/  
خضر, صالح 

  الدٌن.
  :ص.  262    .1992  كلٌة التجارة,

998) 1003  
أصول المحاسبة المومٌة 

/  
خضر, صالح 

  الدٌن.
  ص. : 262    .1992  كلٌة التجارة,

  المحاسبه المومٌه :  1004 (999
عبدالوهاب, 
  ابراهٌم طه.

مكتبة الجالء 
  الجدٌده,

2000.  
المحاسبة الوطنٌة, االطار العلمً 

  و التطبٌمً /
  ص. ؛ 434

  المومٌه :المحاسبه   1005 (1000
عبدالوهاب, 
  ابراهٌم طه.

مكتبة الجالء 
  الجدٌده,

2000.  
المحاسبة الوطنٌة, االطار العلمً 

  و التطبٌمً /
  ص. ؛ 434



  المحاسبه المومٌه :  1006 (1001
عبدالوهاب, 
  ابراهٌم طه.

مكتبة الجالء 
  الجدٌده,

2000.  
المحاسبة الوطنٌة, االطار العلمً 

  و التطبٌمً /
  ص. ؛ 434

  المحاسبة المومٌة /  1007 (1002
صمر, أحمد على 

  غازى.
  ص. : 280    .1996  كلٌة التجارة,

  المحاسبة المومٌة /  1008 (1003
صمر, أحمد على 

  غازى.
  ص. : 280    .1996  كلٌة التجارة,

1004) 1009  
دراسات وبحوث فى 

  المحاسبة المومٌة /
البنا, بشٌر 
  عبدالعظٌم.

  ص. : 425    .1994  كلٌة التجارة,

1005) 1010  
دراسات وبحوث فى 

  المحاسبة المومٌة /
البنا, بشٌر 
  عبدالعظٌم.

  ص. : 425    .1994  كلٌة التجارة,

1006) 1011  
دراسات وبحوث فى 

  المحاسبة المومٌة /
البنا, بشٌر 
  عبدالعظٌم.

  : ص. 425    .1994  كلٌة التجارة,

1007) 1012  
دراسات وبحوث فى 

  المحاسبة المومٌة /
البنا, بشٌر 
  عبدالعظٌم.

  ص. : 425    .1994  كلٌة التجارة,

1008) 1013  
أصول المحاسبة المومٌة 

/  
الجبرى, أحمد 

  أحمد محمود.
  ص. : 379    .1995  كلٌة التجارة,

1009) 1014  
أصول المحاسبة المومٌة 

/  
أحمد الجبرى, 

  أحمد محمود.
  ص. : 379    .1995  كلٌة التجارة,

1010) 1015  
مشاكل التصادٌة 

  معاصرة /
  الزهار, دمحم حامد.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. ؛ 273    .1997

1011) 1016  
المحاسبة عن ضرائب 

الدخل فى التشرٌع 
  الضرٌبى المصرى /

رفاعى, سامى 
  نجدى دمحم على.

  ص. : 342    .1991  العالمٌة,المكتبة 

1012) 1017  
المحاسبة عن ضرائب 

الدخل فى التشرٌع 
  الضرٌبى المصرى /

رفاعى, سامى 
  نجدى دمحم على.

  ص. : 342    .1991  المكتبة العالمٌة,

1013) 1018  
المحاسبة عن ضرائب 

الدخل فى التشرٌع 
  الضرٌبى المصرى /

رفاعى, سامى 
  نجدى دمحم على.

  ص. : 342    .1991  المكتبة العالمٌة,

1014) 1019  
المحاسبة عن ضرائب 

الدخل فى التشرٌع 
  الضرٌبى المصرى /

رفاعى, سامى 
  نجدى دمحم على.

  ص. : 342    .1991  المكتبة العالمٌة,

  الشرٌف, سعد.  دراسات التصادٌة :  1020 (1015
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 320  المشاكل اإللتصادٌة /بعض   .1998

1016) 1021  
المحاسبة عن ضرائب 

  الدخل :
الناغى, محمود 

  السٌد.
  .1993  كلٌة التجارة,

تنظٌر وتحلٌل واتجاهات للتطوٌر 
/  

  ص. : 300

1017) 1022  
المحاسبة عن ضرائب 

  الدخل :
الناغى, محمود 

  السٌد.
  .1993  كلٌة التجارة,

واتجاهات للتطوٌر تنظٌر وتحلٌل 
/  

  ص. : 300

  المحاسبة الضرٌبٌة :  1023 (1018
عبٌد, ٌحٌى 

  حسٌن.
  .1990  كلٌة التجارة,

ضرائب الدخل فى التشرٌع 
  المصرى /

  ص. ؛ 346

  المحاسبة الضرٌبٌة :  1024 (1019
حجازى, دمحم 

  عبدالشكور.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
1992.  

التشرٌع ضرائب الدخل فى 
  الضرٌبى المصرى /

  ص. ؛ 400

  المحاسبة الضرٌبٌة :  1025 (1020
حجازى, دمحم 

  عبدالشكور.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
1992.  

ضرائب الدخل فى التشرٌع 
  الضرٌبى المصرى /

  ص. ؛ 400

1021) 1026  
المحاسبة فى الوحدات 

  الحكومٌة /
صمر, أحمد على 

  غازى.
  ص. ؛ 300    .1994  كلٌة التجارة,

1022) 1027  
المحاسبة فى الوحدات 

  الحكومٌة /
صمر, أحمد على 

  غازى.
  ص. ؛ 300    .1994  كلٌة التجارة,

  المحاسبة الحكومٌة :  1028 (1023
البنا, بشٌر 
  عبدالعظٌم.

  ص. ؛ 300  دراسة نظرٌة وتطبٌمٌة /  .1996  كلٌة التجارة,

1024) 1029  
الحكومٌة المحاسبة 
  والمومٌة /

البنا, بشٌر 
  عبدالعظٌم.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. ؛ 215    .1991

1025) 1030  
المحاسبة الحكومٌة 

  والمومٌة /
البنا, بشٌر 
  عبدالعظٌم.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. ؛ 215    .1991

  المحاسبة الحكومٌة :  1031 (1026
شهاب الدٌن, 

  جمعة.
  .1997  التجارة,كلٌة 

الموازنة العامة وحسابات الحكومة 
/  

  ص. ؛ 313



  المحاسبة الحكومٌة :  1032 (1027
شهاب الدٌن, 

  جمعة.
  .1997  كلٌة التجارة,

الموازنة العامة وحسابات الحكومة 
/  

  ص. ؛ 313

  المحاسبة الحكومٌة :  1033 (1028
شهاب الدٌن, 

  جمعة.
  .1997  كلٌة التجارة,

الموازنة العامة وحسابات الحكومة 
/  

  ص. ؛ 313

1029) 1034  
المحاسبة فى الوحدات 

  الحكومٌة /
  ص. ؛ 349    .1998  كلٌة التجارة,  الموازٌنى, حسن.

1030) 1035  
المحاسبة فى الوحدات 

  الحكومٌة :
البنا, بشٌر 
  عبدالعظٌم.

  ص. ؛ 200  دراسة نظرٌة وتطبٌمٌة /  .1992  كلٌة التجارة,

  المحاسبة الحكومٌة /  1036 (1031
المرسى, السٌد 

  المتولى.
    .1992  كلٌة التجارة,

ص.  3350
:  

1032) 1037  
تطبٌمات فى المحاسبة 

  الضرٌبٌة :
حجازى, دمحم عبد 

  الشكور.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
1992.  

ضرائب الدخل فى التشرٌع 
  الضرٌبى المصرى /

  ص. : 105

  محاسبة الزكاة /  1038 (1033
عوض, أسامة 

  محى الدٌن.
  ص. : 92    .1992  كلٌة التجارة,

  محاسبة الزكاة /  1039 (1034
عوض, أسامة دمحم 

  محٌى الدٌن.
  ص. : 91    .1992  كلٌة التجارة,

1035) 1040  
المحاسبة عن الضرائب 

  والزكاة /
عبٌد, ٌحٌى 

  حسٌن.
  مج. ؛ 2    .1995  كلٌة التجارة,

1036) 1041  
المحاسبة عن الضرائب 

  والزكاة /
عبٌد, ٌحٌى 

  حسٌن.
  مج. ؛ 2    .1995  كلٌة التجارة,

1037) 1042  
المحاسبة عن الضرائب 

  والزكاة /
عبٌد, ٌحٌى 

  حسٌن.
  مج. ؛ 2    .1995  كلٌة التجارة,

  محاسبة الزكاة /  1043 (1038
 عٌسى, إبراهٌم دمحم

  دروٌش.
  ص. : 298    .1999  كلٌة التجارة,

  محاسبة الزكاة /  1044 (1039
عٌسى, إبراهٌم دمحم 

  دروٌش.
  ص. : 298    .1999  كلٌة التجارة,

  محاسبة الزكاة /  1045 (1040
عٌسى, إبراهٌم دمحم 

  دروٌش.
  ص. : 298    .1999  كلٌة التجارة,

1041) 1046  
المحاسبة عن ضرائب 

  الزكاة :
عٌسى, إبراهٌم 

  دمحم دروٌش.
  .1997  كلٌة التجارة,

محاسبة الزكاة الضرٌبٌة على 
شركات األموال ,التحاسب 

  الضرٌبى /
  ص. : 308

1042) 1047  
المحاسبة عن ضرائب 

  الزكاة :
عٌسى, إبراهٌم 

  دمحم دروٌش.
  .1997  كلٌة التجارة,

محاسبة الزكاة الضرٌبٌة على 
األموال ,التحاسب شركات 

  الضرٌبى /
  ص. : 308

1043) 1048  
المحاسبة عن الضرائب 

  والزكاة :
عٌسى, إبراهٌم 

  دمحم دروٌش.
  .1997  كلٌة التجارة,

الضرٌبة الموحدة على دخل 
  األشخاص الطبٌعٌٌن /

  ص. : 387

1044) 1049  
محاسبة الزكاة 

  والضرائب /
حجازى, دمحم 

  عبدالشكور.
  ص. : 261    .1993  التجارة,كلٌة 

1045) 1050  
محاسبة الزكاة 

  والضرائب /
حجازى, دمحم 

  عبدالشكور.
  ص. : 261    .1993  كلٌة التجارة,

1046) 1051  
محاسبة الزكاة 

  والضرائب /
حجازى, دمحم 

  عبدالشكور.
  ص. : 261    .1993  كلٌة التجارة,

1047) 1052  
محاسبة الزكاة 

  والضرائب /
حجازى, دمحم 

  عبدالشكور.
  ص. : 261    .1993  كلٌة التجارة,

1048) 1053  
المحاسبة عن زكاة المال 

/  
عبٌد, ٌحٌى 

  حسٌن.
  ص. : 201    .1998  كلٌة التجارة,

1049) 1054  
المحاسبة عن زكاة المال 

/  
عبٌد, ٌحٌى 

  حسٌن.
  ص. : 201    .1998  كلٌة التجارة,

  محاسبة الزكاة /  1055 (1050
صمر, احمد علً 

  غازي
  ص. : 42    .1996  جامعة المنصورة,

  محاسبة الزكاة /  1056 (1051
صمر, احمد علً 

  غازي
  ص. : 42    .1996  جامعة المنصورة,

  المحاسبة عن الزكاة /  1057 (1052
رفاعً, سامً 
  نجدي دمحم علً

المكتبة العالمٌة 
  بالمنصورة,

  ص. : 206    .1991

  المحاسبة عن الزكاة /  1058 (1053
رفاعً, سامً 
  نجدي دمحم علً

المكتبة العالمٌة 
  بالمنصورة,

  ص. : 206    .1991



1054) 1059  
محاسبة الزكاة و 

  الضرائب /
صمر, احمد على 

  غازي
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
1993.    

:  2ج
  ص.96

1055) 1060  
محاسبة الزكاة و 

  الضرائب /
صمر, احمد على 

  غازي
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
1993.    

:  2ج
  ص.96

1056) 1061  
محاسبة الزكاة 

  والضرائب /
صمر, أحمد على 

  غازى.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 414    .1993

  حماد, دمحم على.  المراجعه :  1062 (1057
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. ؛ 454  دراسة علمٌة وعملٌة /  .1995

  مراجعة الحسابات :  1063 (1058
البنا, بشٌر 
  عبدالعظٌم.

  ص. ؛ 242  دراسة نظرٌة وتطبٌمٌة /  .1997  كلٌة التجارة,

1059) 1064  

منهج المحاسبة عن 
الضرٌبة الموحدة على 

دخل األشخاص 
الطبٌعٌٌن والضرٌبة على 

  شركات األموال :أرباح 

الناغى, محمود 
  السٌد.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

1994 .  
عرض وتحلٌل واتجاهات للتطوٌر 

/  
  ص. : 460

1060) 1065  

منهج المحاسبة عن 
الضرٌبة الموحدة على 

دخل األأشخاص 
الطبٌعٌٌن والضرٌبة على 

  أرباح شركات األموال :

الناغى, محمود 
  السٌد.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

1994.  
عرض وتحلٌل واتجاهات للتطوٌر 

/  
  ص. : 460

1061) 1066  
دراسات متمدمة فى 

  المراجعة /
رضوان, عباس 

  أحمد.
  ص. : 607    .1997  كلٌة التجارة,

1062) 1067  
دراسات متمدمة فى 

  المراجعة /
رضوان, عباس 

  أحمد.
  ص. : 607    .1997  كلٌة التجارة,

1063) 1068  

الضرٌبة الموحدةو 
الضرٌبة على أرباح 

شركات األموال 
وضمانات وحوافز 

  اإلستثمار :

الناغى, محمود 
  السٌد.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

1998.  
تؤصٌل وتحلٌل ومجاالت للتطوٌر 

/  
  ص. : 420

1064) 1069  

الضرٌبة الموحدةو 
الضرٌبة على أرباح 

شركات األموال 
وضمانات وحوافز 

  ستثمار :اإل

الناغى, محمود 
  السٌد.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

1998.  
تؤصٌل وتحلٌل ومجاالت للتطوٌر 

/  
  ص. : 420

  حماد, دمحم على.  أصول المراجعة /  1070 (1065
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 310    .1993

  مراجعة الحسابات :  1071 (1066
دمحم, صالح الدٌن 

  خضر.
  ص. : 225  دراسة نظرٌة وتطبٌمٌة /  .1998  الجالء,مكتبة 

1067) 1072  
محاسبة شركات 

  االشخاص واالموال /
  ص. ؛ 350    .1994  كلٌة التجارة,  عبدالسالم, كمال.

1068) 1073  
محاسبة شركات 

  االشخاص واالموال /
  ص. ؛ 350    .1994  كلٌة التجارة,  عبدالسالم, كمال.

1069) 1074  
النمود والبنون والتحلٌل 

  النمدى /
  ص. : 288    .1999  كلٌة التجارة,  الشرٌف, سعد.

  مبادئ المحاسبة المالٌة /  1075 (1070
صالح, سمٌر أبو 

  الفتوح.
  ص. ؛ 369    .1992  كلٌة التجارة,

1071) 1076  
مبادئ وأساسٌات 
  المحاسبة المالٌة /

حسن, كمال 
  عبدالسالم.

  ص. : 337    .1996  كلٌة التجارة,

1072) 1077  
مبادئ وأساسٌات 
  المحاسبة المالٌة /

حسن, كمال 
  عبدالسالم.

  ص. : 337    .1996  كلٌة التجارة,

1073) 1078  
مبادئ وأساسٌات 
  المحاسبة المالٌة /

حسن, كمال 
  عبدالسالم.

  ص. : 337    .1996  كلٌة التجارة,

1074) 1079  
أصول المحاسبة المالٌة 

والتشغٌل االلكترونى 
  للبٌانات /

عبٌد, ٌحٌى 
  حسٌن.

  ص. : 119  ,2ج   .1994  كلٌة التجارة,

1075) 1080  
المحاسبة فى المنشؤت 

  الفردٌة /
البنا, بشٌر عبد 

  العظٌم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 756    .1998

1076) 1081  
أصول المحاسبة المالٌة 

  فى المنشؤت الفردٌة /
البنا, بشٌر عبد 

  العظٌم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 562    .1990



1077) 1082  
أصول المحاسبة المالٌة 

  فى المنشؤت الفردٌة /
البنا, بشٌر عبد 

  العظٌم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 562    .1990

1078) 1083  
المحاسبة فى المنشؤت 

  الفردٌة /
البنا, بشٌر عبد 

  العظٌم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 756    .1998

1079) 1084  
المحاسبة فى المنشؤت 

  الفردٌة /
البنا, بشٌر عبد 

  العظٌم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 756    .1998

1080) 1085  
المحاسبة فى المنشؤت 

  الفردٌة /
البنا, بشٌر عبد 

  العظٌم.
الجالء مكتبة 

  الجدٌدة,
  ص. : 756    .1998

1081) 1086  
التنظٌم المحاسبى فى 

صناعة البترول 
  والمنشآت الزراعٌة /

زاٌد, دمحم عصام 
  الدٌن.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. ؛ 300    .1999

1082) 1087  
النظام المحاسبى الموحد 

/  
صالح, سمٌر أبو 

  الفتوح.
  ص. ؛ 281    .1993  كلٌة التجارة,

1083) 1088  
دراسات فى نظم 

  المعلومات المحاسبٌة /
الغرورى, على 

  مجدى سعد.
  ص. : 163    .1989  كلٌة التجارة,

1084) 1089  
دراسات فى نظم 

  المعلومات المحاسبٌة /
الغرورى, على 

  مجدى سعد.
  ص. : 163    .1989  كلٌة التجارة,

  اصول المحاسبة /  1090 (1085
عبٌد, ٌحٌى 

  حسٌن.
  ص. ؛ 427    .1998  كلٌة التجارة,

  أصول المحاسبة :  1091 (1086
عوض, أسامة دمحم 

  محٌى الدٌن.
  ص. : 214    .1994  كلٌة التجارة,

  أصول المحاسبة :  1092 (1087
عوض, أسامة دمحم 

  محٌى الدٌن.
  ص. : 214    .1994  كلٌة التجارة,

  المحاسبة : أصول  1093 (1088
عوض, أسامة دمحم 

  محٌى الدٌن.
  ص. : 214    .1994  كلٌة التجارة,

  أصول المحاسبة :  1094 (1089
عوض, أسامة دمحم 

  محٌى الدٌن.
  ص. : 214    .1994  كلٌة التجارة,

  أصول المحاسبة :  1095 (1090
عوض, أسامة دمحم 

  محٌى الدٌن.
  ص. : 214    .1994  كلٌة التجارة,

  أسس المحاسبة :  1096 (1091
الناغى, محمود 

  السٌد.
  ص. : 304  مدخل معاصر /  .1995  كلٌة التجارة,

  أسس المحاسبة :  1097 (1092
الناغى, محمود 

  السٌد.
  ص. : 304  مدخل معاصر /  .1995  كلٌة التجارة,

  أسس المحاسبة :  1098 (1093
صمر, أحمد على 

  غازى.
  ص. : 303  مدخل معاصر /  .1995  التجارة,كلٌة 

  أسس المحاسبة :  1099 (1094
صمر, أحمد على 

  غازى.
  ص. : 303  مدخل معاصر /  .1995  كلٌة التجارة,

  أسس المحاسبة :  1100 (1095
صمر, أحمد على 

  غازى.
  ص. : 303  مدخل معاصر /  .1995  كلٌة التجارة,

  المحاسبة :أسس   1101 (1096
الناغى, محمود 

  السٌد.
  ص. : 304  مدخل معاصر /  .1995  كلٌة التجارة,

  أصول المحاسبة /  1102 (1097
الناغى, محمود 

  السٌد.
  ص. ؛ 280    .1992  كلٌة التجارة,

  أصول المحاسبة /  1103 (1098
الناغى, محمود 

  السٌد.
  ص. ؛ 280    .1992  كلٌة التجارة,

  أصول المحاسبة /  1104 (1099
الناغى, محمود 

  السٌد.
  ص. ؛ 280    .1992  كلٌة التجارة,

  أصول المحاسبة /  1105 (1100
الناغى, محمود 

  السٌد.
  ص. ؛ 280    .1992  كلٌة التجارة,

  أصول المحاسبة /  1106 (1101
رضوان, عباس 

  أحمد.
  ص. ؛ 350    .1992  كلٌة التجارة,

  أصول المحاسبة /  1107 (1102
رضوان, عباس 

  أحمد.
  ص. ؛ 350    .1992  كلٌة التجارة,

  أصول المحاسبة /  1108 (1103
رضوان, عباس 

  أحمد.
  ص. ؛ 350    .1992  كلٌة التجارة,

  أصول المحاسبة /  1109 (1104
رضوان, عباس 

  أحمد.
  ص. ؛ 350    .1992  كلٌة التجارة,



  أصول المحاسبة /  1110 (1105
رضوان, عباس 

  أحمد.
  ص. ؛ 350    .1992  كلٌة التجارة,

  محاسبة البترول :  1111 (1106
عبدالوهاب, 
  ابراهٌم طه.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

1998.  
وفما للنظامٌن الدولى والمحاسبى 

  الموحد /
  ص. : 309

1107) 1112  
المحاسبة الدولٌة فى 

متعددة الجنسٌة المنشؤت 
/  

زاٌد, دمحم عصام 
  الدٌن.

  ص. : 211    .1998  دار الجالء الجدٌدة,

1108) 1113  
المحاسبة الدولٌة فى 

المنشؤت متعددة الجنسٌة 
/  

زاٌد, دمحم عصام 
  الدٌن.

  ص. : 211    .1998  دار الجالء الجدٌدة,

1109) 1114  
النظم الضرٌبٌة الممارنة 

  والتطبٌك /بٌن النظرٌة 
حسن, المعتز باهلل 

  جبر.
  ص. : 221    .1999  كلٌة التجارة,

1110) 1115  
النظم الضرٌبٌة الممارنة 
  بٌن النظرٌة والتطبٌك /

حسن, المعتز باهلل 
  جبر.

  ص. : 221    .1999  كلٌة التجارة,

1111) 1116  
النظم الضرٌبٌة الممارنة 
  بٌن النظرٌة والتطبٌك /

المعتز باهلل حسن, 
  جبر.

  ص. : 221    .1999  كلٌة التجارة,

1112) 1117  
النظم الضرٌبٌة الممارنة 
  بٌن النظرٌة والتطبٌك /

حسن, المعتز باهلل 
  جبر.

  ص. : 221    .1999  كلٌة التجارة,

1113) 1118  
النظم الضرٌبٌة الممارنة 
  بٌن النظرٌة والتطبٌك /

حسن, المعتز باهلل 
  جبر.

  ص. : 221    .1999  كلٌة التجارة,

1114) 1119  
النظم الضرٌبٌة الممارنة 
  بٌن النظرٌة والتطبٌك /

حسن, المعتز باهلل 
  جبر.

  ص. : 221    .1999  كلٌة التجارة,

1115) 1120  
النظم الضرٌبٌة الممارنة 
  بٌن النظرٌة والتطبٌك /

حسن, المعتزباهلل 
  جبر.

  ص. : 174    .1999  كلٌة التجارة,

1116) 1121  
النظم الضرٌبٌة الممارنة 
  بٌن النظرٌة والتطبٌك /

حسن, المعتز باهلل 
  جبر.

  ص. : 221    .1999  كلٌة التجارة,

1117) 1122  
النظم الضرٌبٌة الممارنة 
  بٌن النظرٌة والتطبٌك /

حسن, المعتز باهلل 
  جبر.

  ص. : 221    .1999  كلٌة التجارة,

1118) 1123  
النظم الضرٌبٌة الممارنة 
  بٌن النظرٌة والتطبٌك /

حسن, المعتز باهلل 
  جبر.

  ص. : 221    .1999  كلٌة التجارة,

1119) 1124  
النظم الضرٌبٌة الممارنة 
  بٌن النظرٌة والتطبٌك /

حسن, المعتز باهلل 
  جبر.

  ص. : 221    .1999  كلٌة التجارة,

1120) 1125  
النفمات واالٌرادات 

  العامة /
ٌلمى, سعٌد  المه

  دمحم.
  ص. ؛ 195    .1994  كلٌة التجارة,

1121) 1126  
النفمات واالٌرادات 

  العامة /
ٌلمى, سعٌد  المه

  دمحم.
  ص. ؛ 195    .1994  كلٌة التجارة,

1122) 1127  
النفمات واالٌرادات 

  العامة /
ٌلمى, سعٌد  المه

  دمحم.
  ص. ؛ 195    .1994  التجارة,كلٌة 

1123) 1128  
النفمات واالٌرادات 

  العامة /
ٌلمى, سعٌد  المه

  دمحم.
  ص. ؛ 195    .1994  كلٌة التجارة,

1124) 1129  
النفمات واالٌرادات 

  العامة /
ٌلمى, سعٌد  المه

  دمحم.
  ص. ؛ 195    .1994  كلٌة التجارة,

1125) 1130  
لبعض دراسات التصادٌة 

  المشاكل االلتصادٌة /
  الشرٌف, سعد.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. : 331    1997

1126) 1131  
دراسات التصادٌة لبعض 

  المشاكل االلتصادٌة /
  الشرٌف, سعد.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. : 331    1997

1127) 1132  
النفمات واالٌرادات 

  العامة /
ٌلمى, سعٌد  المه

  دمحم.
  ص. ؛ 195    .1994  كلٌة التجارة,

1128) 1133  
النفمات واالٌرادات 

  العامة /
ٌلمى, سعٌد  المه

  دمحم.
  ص. ؛ 195    .1994  كلٌة التجارة,

1129) 1134  
المالٌة الحكومٌة و 

  االلتصاد العام :
حسٌن, وجدي 

  محمود.
  1999  جامعة المنصورة,

للنفمات مباديء االدارة االلتصادٌة 
  و االٌرادات العامة /

  ص. : 236

1130) 1135  
التصادٌات النمود و 

  البنون /
البرعً, عصام 

  البدراوي
  ص. : 274    .1998  جامعة المنصورة,

1131) 1136  
التصادٌات النمود و 

  البنون /
البرعً, عصام 

  البدراوي
  ص. : 274    .1998  جامعة المنصورة,



1132) 1137  
النمود والبنون والتحلٌل 

  النمدى /
  ص. : 288    .1999  كلٌة التجارة,  الشرٌف, سعد.

1133) 1138  
العاللات اإللتصادٌة 

  الدولٌة /
  ص. : 299    .1993  كلٌة التجارة,  الزهار, دمحم حامد.

1134) 1139  
دراسة فى التخطٌط 

  اإللتصادى :
مراد, دمحم فرٌد 

  أحمد.
  ص. : 227  األسس العلمٌة والعملٌة /  .1996  المرى,دار أم 

  التخطٌط االلتصادى /  1140 (1135
البرعى, عصام 

  البدراوى.
  ص. ؛ 209    .1993  كلٌة التجارة,

1136) 1141  
ممدمة فى التنمٌة 

  االلتصادٌة والتخطٌط /
البرعى, عصام 

  البدراوى.
  ص. ؛ 258    .1997  كلٌة التجارة,

1137) 1142  
محاضرات فى النظرٌة 

  االلتصادٌة.
  ص. ؛ 386    .1992  كلٌة التجارة,  الشرٌف, سعد.

1138) 1143  
دروس فى المالٌة العامة 

/  
ٌلمى, سعٌد  المه

  دمحم.
  ص. ؛ 187    .1991  كلٌة التجارة,

1139) 1144  
النظم الضرٌبٌة الممارنة 
  بٌن النظرٌة والتطبٌك /

المعتز باهلل حسن, 
  جبر.

  ص. : 221    .1999  كلٌة التجارة,

1140) 1145  
النظم الضرٌبٌة الممارنة 
  بٌن النظرٌة والتطبٌك /

حسن, المعتز باهلل 
  جبر.

  ص. : 221    .1999  كلٌة التجارة,

1141) 1146  
النظم الضرٌبٌة الممارنة 
  بٌن النظرٌة والتطبٌك /

حسن, المعتز باهلل 
  جبر.

  ص. : 221    .1999  كلٌة التجارة,

1142) 1147  
النظم الضرٌبٌة الممارنة 
  بٌن النظرٌة والتطبٌك /

حسن, المعتز باهلل 
  جبر.

  ص. : 221    .1999  كلٌة التجارة,

1143) 1148  
النظم الضرٌبٌة الممارنة 
  بٌن النظرٌة والتطبٌك /

حسن, المعتز باهلل 
  جبر.

  ص. : 221    .1999  كلٌة التجارة,

  إلتصادٌات النمود :  1149 (1144
عبدالمجٌد, 

عبدالفتاح 
  عبدالرحمن.

النسر الذهبى 
  للطباعة,

  ص. : 440  رإٌه إسالمٌة /  .1996

1145) 1150  
النمود والبنون والتحلٌل 

  النمدى /
  ص. : 288    .1999  كلٌة التجارة,  الشرٌف, سعد.

1146) 1151  
االلتصادٌة  المشاكل

  الدولٌة المعاصرة /
حسن, المعتز باهلل 

  جبر.
  ص. ؛ 200    .1991  كلٌة التجارة,

1147) 1152  
المشاكل االلتصادٌة 
  الدولٌة المعاصرة /

حسن, المعتز باهلل 
  جبر.

  ص. ؛ 200    .1991  كلٌة التجارة,

1148) 1153  
المشاكل االلتصادٌة 
  الدولٌة المعاصرة /

المعتز باهلل  حسن,
  جبر.

  ص. ؛ 350    .1992  كلٌة التجارة,

1149) 1154  
المشاكل االلتصادٌة 
  الدولٌة المعاصرة /

حسن, المعتز باهلل 
  جبر.

  ص. ؛ 350    .1992  كلٌة التجارة,

1150) 1155  
ثالث مشاكل التصادٌة 

  معاصرة /
ٌلمى, سعٌد.   ؛ ص. 145    [.1995]  كلٌة التجارة,  المه

1151) 1156  
المشاكل اإللتصادٌة 
  الدولٌة المعاصرة /

حسن, المعتز باهلل 
  جبر.

  ص. : 56    .1952  كلٌة التجارة,

1152) 1157  
المشاكل اإللتصادٌة 
  الدولٌة المعاصرة /

حسن, المعتز باهلل 
  جبر.

  ص. : 56    .1952  كلٌة التجارة,

1153) 1158  
المشاكل اإللتصادٌة 
  الدولٌة المعاصرة /

حسن, المعتز باهلل 
  جبر.

  ص. : 56    .1952  كلٌة التجارة,

  الشرٌف, سعد.  دراسات التصادٌة :  1159 (1154
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 320  بعض المشاكل اإللتصادٌة /  .1998

  الشرٌف, سعد.  دراسات التصادٌة :  1160 (1155
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 320  بعض المشاكل اإللتصادٌة /  .1998

1156) 1161  
المشاكل االلتصادٌة 
  الدولٌة المعاصرة /

مراد, دمحم فرٌد 
  احمد.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. : 201    .1994

1157) 1162  
المشاكل االلتصادٌة 
  الدولٌة المعاصرة /

مراد, دمحم فرٌد 
  احمد.

الجالء مكتبة 
  الجدٌدة,

  ص. : 201    .1994

1158) 1163  
المشاكل االلتصادٌة 
  الدولٌة المعاصرة /

مراد, دمحم فرٌد 
  احمد.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. : 201    .1994

1159) 1164  
المشاكل االلتصادٌة 
  الدولٌة المعاصرة /

مراد, دمحم فرٌد 
  احمد.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. : 201    .1994



1160) 1165  
المشاكل االلتصادٌة 
  الدولٌة المعاصرة /

مراد, دمحم فرٌد 
  احمد.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. : 201    .1994

1161) 1166  
مشاكل التصادٌة 

  معاصرة /
  الزهار, دمحم حامد.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. ؛ 273    .1997

1162) 1167  
التصادٌة مشاكل 

  معاصرة /
  الزهار, دمحم حامد.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. ؛ 273    .1997

1163) 1168  
مشاكل التصادٌة 

  معاصرة /
  الزهار, دمحم حامد.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. ؛ 273    .1997

1164) 1169  
المشاكل االلتصادٌة 

  المعاصرة /
مراد, دمحم فرٌد 

  احمد.
الجالء مكتبة 

  الجدٌدة,
  ص. : 147    .1993

1165) 1170  
المشاكل االلتصادٌة 

  المعاصرة /
مراد, دمحم فرٌد 

  احمد.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 147    .1993

1166) 1171  
المشاكل االلتصادٌة 

  المعاصرة /
مراد, دمحم فرٌد 

  احمد.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 147    .1993

1167) 1172  
المشاكل االلتصادٌة 

  المعاصرة /
مراد, دمحم فرٌد 

  احمد.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 147    .1993

1168) 1173  
المشاكل االلتصادٌة 

  المعاصرة /
مراد, دمحم فرٌد 

  احمد.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 147    .1993

1169) 1174  
النمود والبنون والتحلٌل 

  النمدى /
  ص. : 288    .1999  كلٌة التجارة,  الشرٌف, سعد.

1170) 1175  
النمود والبنون والتحلٌل 

  النمدى /
  ص. : 288    .1999  كلٌة التجارة,  الشرٌف, سعد.

1171) 1176  
النمود والبنون والتحلٌل 

  النمدى /
  ص. : 288    .1999  كلٌة التجارة,  الشرٌف, سعد.

1172) 1177  
النمود والبنون والتحلٌل 

  النمدى /
  ص. : 288    .1999  كلٌة التجارة,  الشرٌف, سعد.

1173) 1178  
النمود والبنون والتحلٌل 

  النمدى /
  ص. : 288    .1999  كلٌة التجارة,  الشرٌف, سعد.

1174) 1179  
التنمٌة والتخطٌط 

  االلتصادى.
  ص. ؛ 255    .1993  كلٌة التجارة,  الشرٌف, سعد.

1175) 1180  
إلتصادٌات النمود 

  والبنون /
  ص. ؛ 370    .2004  كلٌة التجارة,  الزهار, دمحم حامد.

1176) 1181  
إلتصادٌات النمود 

  والبنون /
  ص. ؛ 370    .2004  كلٌة التجارة,  الزهار, دمحم حامد.

1177) 1182  
إلتصادٌات النمود 

  والبنون /
  ص. ؛ 370    .2004  كلٌة التجارة,  الزهار, دمحم حامد.

1178) 1183  
إلتصادٌات النمود 

  والبنون /
  ص. ؛ 370    .2004  كلٌة التجارة,  الزهار, دمحم حامد.

1179) 1184  
إلتصادٌات النمود 

  والبنون /
  ص. ؛ 370    .2004  كلٌة التجارة,  الزهار, دمحم حامد.

1180) 1185  
إلتصادٌات النمود 

  والبنون /
  ص. ؛ 370    .2004  كلٌة التجارة,  الزهار, دمحم حامد.

1181) 1186  
المشاكل االلتصادٌة 
  الدولٌة المعاصرة /

حسن, المعتز باهلل 
  جبر.

  ص. ؛ 350    .1992  كلٌة التجارة,

1182) 1187  
المشاكل االلتصادٌة 
  الدولٌة المعاصرة /

باهلل  حسن, المعتز
  جبر.

  ص. ؛ 350    .1992  كلٌة التجارة,

1183) 1188  
المشاكل االلتصادٌة 
  الدولٌة المعاصرة /

حسن, المعتز باهلل 
  جبر.

  ص. ؛ 350    .1992  كلٌة التجارة,

1184) 1189  
العاللات اإللتصادٌة 

  الدولٌة /
  ص. : 285    .1999  كلٌة التجارة,  الزهار, دمحم حامد.

1185) 1190  
العاللات اإللتصادٌة 

  الدولٌة /
  ص. : 299    .1993  كلٌة التجارة,  الزهار, دمحم حامد.

1186) 1191  
ممدمه فى التجاره الدولٌه 

/  
  ص. ؛ 359    .1997  كلٌة التجارة,  الشرٌف, سعد.

1187) 1192  
ممدمه فى التجاره الدولٌه 

/  
  ص. ؛ 359    .1997  كلٌة التجارة,  الشرٌف, سعد.



1188) 1193  
إلتصادٌات النمود 

  والبنون /
  ص. ؛ 370    .2004  كلٌة التجارة,  الزهار, دمحم حامد.

1189) 1194  
ممدمه فى التجاره الدولٌه 

/  
  ص. ؛ 359    .1997  كلٌة التجارة,  الشرٌف, سعد.

1190) 1195  
ممدمه فى التجاره الدولٌه 

/  
  ص. ؛ 359    .1997  كلٌة التجارة,  سعد.الشرٌف, 

1191) 1196  
ممدمة فى التخطٌط 

  اإللتصادى /
البرعى, عصام 

  البدراوى.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 210    .1996

1192) 1197  
ممدمة فى التخطٌط 

  اإللتصادى /
البرعى, عصام 

  البدراوى.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  :ص.  210    .1996

1193) 1198  
أسس التخطٌط 

  االلتصادى /
مراد, دمحم فرٌد 

  أحمد.
  ص. ؛ 227    .1997  كلٌة التجارة,

1194) 1199  
إلتصادٌات النمود والنظام 

  المصرفى /
حسٌن, وجدى 

  محمود.
  ص. ؛ 372    .1990  كلٌة التجارة,

1195) 1200  
التجارة الخارجٌة 

  وتوازن المدفوعات /
وجدى حسٌن, 
  محمود

  ص. : 343    [.2007  د. ن.,

1196) 1201  
مبادئ االلتصاد الجزئى 

/  
ٌلمى, سعٌد  المه

  دمحم.
  ص. ؛ 351    .1991  كلٌة التجارة,

1197) 1202  
Commercial 

Studies /  
  

Faculty Of 
Commerce,  

2011.  third year /  272 p؛ .  

1198) 1203  
غٌر حول انطالق الدول 

  المتطورة /
ٌلمى, سعٌد  المه

  دمحم.
  ص. ؛ 245    .1990  كلٌة التجارة,

  أسس علم االلتصاد :  1204 (1199
مراد, دمحم فرٌد 

  أحمد.
  .1999  المكتبة العصرٌة,

مبادئ التحلٌل االلتصادى الجزئى 
/  

  ص. : 488

  التطور اإللتصادى /  1205 (1200
عبد المجٌد, عبد 

 الفتاح عبد
  الرحمن.

  ص. : 184    .2002  كلٌة التجارة,

1201) 1206  
بعض لضاٌا ومشكالت 

  التصادٌة معاصرة /
مراد, دمحم فرٌد 

  احمد.
  ص. ؛ 353    .1997  كلٌة التجارة,

1202) 1207  
دروس فى المالٌة العامة 

/  
ٌلمى, سعٌد  المه

  دمحم.
  ص. ؛ 187    .1991  كلٌة التجارة,

1203) 1208  
ثالث مشاكل التصادٌة 

  معاصرة /
ٌلمى, سعٌد.   ص. ؛ 145    [.1995]  كلٌة التجارة,  المه

1204) 1209  
ثالث مشاكل التصادٌة 

  معاصرة /
ٌلمى, سعٌد.   ص. ؛ 145    [.1995]  كلٌة التجارة,  المه

1205) 1210  
إلتصادٌات النمود 

  والبنون /
  ص. ؛ 370    .2004  التجارة,كلٌة   الزهار, دمحم حامد.

1206) 1211  
أسس التخطٌط 

  االلتصادى /
مراد, دمحم فرٌد 

  أحمد.
  ص. ؛ 227    .1997  كلٌة التجارة,

1207) 1212  
التنمٌة والتخطٌط 

  االلتصادى.
  ص. ؛ 255    .1993  كلٌة التجارة,  الشرٌف, سعد.

1208) 1213  
دراسة فى التخطٌط 

  اإللتصادى :
مراد, دمحم فرٌد 

  أحمد.
  ص. : 227  األسس العلمٌة والعملٌة /  .1996  دار أم المرى,

  الشرٌف, سعد.  دراسات التصادٌة :  1214 (1209
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 320  بعض المشاكل اإللتصادٌة /  .1998

1210) 1215  
ممدمة فى التخطٌط 

  اإللتصادى /
البرعى, عصام 

  البدراوى.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 210    .1996

1211) 1216  
النظم الضرٌبٌة الممارنة 
  بٌن النظرٌة والتطبٌك /

حسن, المعتزباهلل 
  جبر.

  ص. : 200    .2000  كلٌة التجارة,

1212) 1217  
إلتصادٌات النمود 

  والبنون /
  ص. ؛ 370    .2004  كلٌة التجارة,  الزهار, دمحم حامد.

1213) 1218  
دراسة فى التخطٌط 

  اإللتصادى :
مراد, دمحم فرٌد 

  أحمد.
  ص. : 227  األسس العلمٌة والعملٌة /  .1996  دار أم المرى,

1214) 1219  
لضاٌا التصادٌة معاصرة 

:  
عطوة, دمحم 

  محمود.
  .1999  كلٌة التجارة,

ٌلى  الرإٌة  -اإلطار التحل
  المستمبلٌة /

  ص. ؛ 210

1215) 1220  
لضاٌا التصادٌة معاصرة 

:  
عطوة, دمحم 

  محمود.
  .1999  كلٌة التجارة,

ٌلى  الرإٌة  -اإلطار التحل
  المستمبلٌة /

  ص. ؛ 210



1216) 1221  
بعض لضاٌا ومشكالت 

  التصادٌة معاصرة /
مراد, دمحم فرٌد 

  احمد.
  ص. ؛ 353    .1997  كلٌة التجارة,

1217) 1222  
بعض لضاٌا ومشكالت 

  التصادٌة معاصرة /
مراد, دمحم فرٌد 

  احمد.
  ص. ؛ 353    .1997  كلٌة التجارة,

1218) 1223  
أسس التخطٌط 

  االلتصادى /
مراد, دمحم فرٌد 

  أحمد.
  ص. ؛ 227    .1997  كلٌة التجارة,

1219) 1224  
التصادٌات المالٌة العامة 

/  

عبدالمجٌد, 
عبدالفتاح عبد 

  الرحمن.
  ص. ؛ 409    .1997  كلٌة التجارة,

1220) 1225  
مشاكل التصادٌة 

  معاصرة /
  الزهار, دمحم حامد.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. ؛ 273    .1997

1221) 1226  
العاللات اإللتصادٌة 

  الدولٌة /
  ص. : 285    .1999  كلٌة التجارة,  الزهار, دمحم حامد.

  التخطٌط االلتصادى /  1228 (1222
البرعى, عصام 

  البدراوى.
  ص. ؛ 209    .1993  كلٌة التجارة,

1223) 1229  
التجارة الخارجٌة 

  وتوازن المدفوعات /
حسٌن, وجدى 

  محمود
  ص. : 343    [.2007  د. ن.,

  التطور اإللتصادى /  1230 (1224
البرعى, عصام 

  البدراوى.
  ص. : 276    .2000  االصدلاء للطباعة,

  ادارة البنون التجارٌة :  1231 (1225
عبدالحمٌد, طلعت 

  اسعد.
  ص. : 377  االستراتٌجٌة والتطبٌك /  .1991  مكتبة عٌن شمس,

1226) 1232  
فى التطور اإللتصادى 

  المحلى والدولى :

عبد المجٌد, عبد 
الفتاح عبد 

  الرحمن.
ٌلٌة /دراسة   .1997  كلٌة التجارة,   ص. ؛ 198  تحل

1227) 1233  
النفمات واإلٌرادات 

  العامة /
ٌلمى, سعٌد  المه

  دمحم.
  ص. : 195    .2000  كلٌة التجارة,

  مبادئ اإللتصاد :  1234 (1228
حسٌن, وجدى 

  محمود.
  [. 19--  د. ن. ,

أصول التحلٌل الجزئى فى 
  النظرٌة اإللتصادٌة /

  ص. ؛ 383

1229) 1235  
دراسة فى التخطٌط 

  اإللتصادى :
مراد, دمحم فرٌد 

  أحمد.
  ص. : 227  األسس العلمٌة والعملٌة /  .1996  دار أم المرى,

1230) 1236  

الضرٌبة الموحدة على 
دخول االشخاص 

الطبٌعٌٌن والضرٌبة على 
  شركات االموال /

عٌسى, إبراهٌم 
  دمحم دروٌش.

  :ص.  467    .1999  كلٌة التجارة,

1231) 1237  

الضرٌبة الموحدة على 
دخول االشخاص 

الطبٌعٌٌن والضرٌبة على 
  شركات االموال /

عٌسى, إبراهٌم 
  دمحم دروٌش.

  ص. : 467    .1999  كلٌة التجارة,

1232) 1238  

الضرٌبة الموحدة على 
دخول االشخاص 

الطبٌعٌٌن والضرٌبة على 
  شركات االموال /

عٌسى, إبراهٌم 
  دروٌش.دمحم 

  ص. : 467    .1999  كلٌة التجارة,

  أسس المحاسبة :  1239 (1233
صمر, أحمد على 

  غازى.
  ص. : 303  مدخل معاصر /  .1995  كلٌة التجارة,

1234) 1240  

الضرٌبة الموحدة 
والضرٌبة على أرباح 

شركات االموال 
وضمانات وحوافز 

  االشتثمار :

الناغى, محمود 
  السٌد.

  .1998  التجارة,كلٌة 
تؤصٌل وتحلٌل ومجاالت للتطوٌر 

/  
  ص. ؛ 420

  أسس المحاسبة :  1241 (1235
الناغى, محمود 

  السٌد.
  ص. : 304  مدخل معاصر /  .1995  كلٌة التجارة,

1236) 1242  
أصول المحاسبة المالٌة 

والتشغٌل االلكترونى 
  للبٌانات /

عبٌد, ٌحٌى 
  حسٌن.

  ص. : 119  ,2ج   .1994  كلٌة التجارة,

  أصول المحاسبة /  1243 (1237
الناغى, محمود 

  السٌد.
  ص. ؛ 280    .1992  كلٌة التجارة,

1238) 1244  
المحاسبة عن الضرائب 

  والزكاة :
عٌسى, إبراهٌم 

  دمحم دروٌش.
  .1997  كلٌة التجارة,

الضرٌبة الموحدة على دخل 
  األشخاص الطبٌعٌٌن /

  ص. : 387



1239) 1245  
أسس علم المالٌة العامة 

/  
حسن, المعتز باهلل 

  جبر.
  ص. : 320    .1989  كلٌة التجارة,

  مبادئ المحاسبة المالٌة /  1247 (1240
عبٌد, ٌحٌى 

  حسٌن.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 191    .1992

  المحاسبة الحكومٌة /  1248 (1241
المرسى, السٌد 

  المتولى.
    .1992  كلٌة التجارة,

ص.  3350
:  

  المحاسبة الحكومٌة /  1249 (1242
المرسى, السٌد 

  المتولى.
    .1992  كلٌة التجارة,

ص.  3350
:  

1243) 1250  
المحاسبة فى الوحدات 

  الحكومٌة :
البنا, بشٌر 
  عبدالعظٌم.

  ص. ؛ 200  دراسة نظرٌة وتطبٌمٌة /  .1992  كلٌة التجارة,

1244) 1251  
المحاسبة فى الوحدات 

  الحكومٌة :
البنا, بشٌر 
  عبدالعظٌم.

  ص. ؛ 200  دراسة نظرٌة وتطبٌمٌة /  .1992  كلٌة التجارة,

1245) 1252  
المحاسبة فى الوحدات 

  الحكومٌة :
صمر, أحمد على 

  غازى.
  ص. : 287  الوالع والمستمبل /  .2010  كلٌة التجارة,

1246) 1253  
المحاسبة فى الوحدات 

  الحكومٌة /
  ص. ؛ 349    .1998  كلٌة التجارة,  الموازٌنى, حسن.

  المحاسبة الحكومٌة :  1254 (1247
البنا, بشٌر 
  عبدالعظٌم.

  ص. ؛ 300  دراسة نظرٌة وتطبٌمٌة /  .1996  كلٌة التجارة,

  المحاسبة الحكومٌة :  1255 (1248
البنا, بشٌر 
  عبدالعظٌم.

  ص. ؛ 300  دراسة نظرٌة وتطبٌمٌة /  .1996  كلٌة التجارة,

1249) 1256  
دراسات فى المحاسبة 

  الحكومٌة /
شهاب الدٌن, 

  جمعه.
  ص. : 268    .1995  كلٌة التجارة,

1250) 1257  
دراسات فى المحاسبة 

  الحكومٌة /
شهاب الدٌن, 

  جمعه.
  ص. : 268    .1995  كلٌة التجارة,

1251) 1258  
دراسات فى المحاسبة 

  الحكومٌة /
شهاب الدٌن, 

  جمعه.
  ص. : 268    .1995  كلٌة التجارة,

1252) 1259  
دراسات فى المحاسبة 

  الحكومٌة /
شهاب الدٌن, 

  جمعه.
  ص. : 268    .1995  كلٌة التجارة,

1253) 1260  
المحاسبة فى الوحدات 

  الحكومٌة /
صمر, أحمد على 

  غازى.
  ص. ؛ 300    .1994  كلٌة التجارة,

1254) 1261  
أصول المحاسبة المومٌة 

/  
الجبرى, أحمد 

  أحمد محمود.
  ص. : 379    .1992  كلٌة التجارة,

  أصول المراجعه /  1262 (1255
حجازى, دمحم 

  عبدالشكور.
  ص. ؛ 300    .1993  كلٌة التجارة,

  أصول المراجعه /  1263 (1256
دمحم  حجازى,

  عبدالشكور.
  ص. ؛ 300    .1993  كلٌة التجارة,

1257) 1264  
دراسات متمدمة فى 

  المراجعه /
خضر, صالح 

  الدٌن.
  ص. ؛ 230    .1993  كلٌة التجارة,

  حماد, دمحم على.  المراجعه :  1265 (1258
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. ؛ 454  دراسة علمٌة وعملٌة /  .1995

1259) 1266  
المحاسبة الحكومٌة 

  والمومٌة /
صمر, أحمد على 

  غازى.
  ص. ؛ 582    .1990  كلٌة التجارة,

  المحاسبه المومٌه :  1267 (1260
زغلول, احمد 

  حسن.
  .2004  كلٌه التجاره,

األسس النظرٌه والمشكالت 
  التطبٌمٌه /

  ص. : 312

1261) 1268  
دراسات وبحوث فى 

  المومٌة /المحاسبة 
البنا, بشٌر عبد 

  العظٌم.
  ص. : 321    .2000  كلٌه التجارة,

1262) 1269  
أصول المحاسبة المومٌة 

/  
الجبرى, أحمد 

  أحمد محمود.
  ص. : 379    .1992  كلٌة التجارة,

1263) 1270  
أصول المحاسبة المومٌة 

/  
الجبرى, أحمد 

  أحمد محمود.
  ص. : 379    .1992  كلٌة التجارة,

1264) 1271  
النظم الضرٌبٌة النظرٌة 

  والتطبٌك /
بركات, عبدالكرٌم 

  صادق.
  الدار الجامعٌة,

 [--19 
.]  

  ص. ؛ 544  

1265) 1272  
أصول المحاسبة المومٌة 

/  
خضر, صالح 

  الدٌن.
  ص. : 262    .1992  كلٌة التجارة,

1266) 1273  
أصول المحاسبة المومٌة 

/  
صالح خضر, 

  الدٌن.
  ص. : 262    .1992  كلٌة التجارة,



  المحاسبة المومٌة /  1274 (1267
صمر, أحمد على 

  غازى.
  ص. : 280    .1996  كلٌة التجارة,

  المحاسبة المومٌة /  1275 (1268
صمر, أحمد على 

  غازى.
  ص. : 280    .1996  كلٌة التجارة,

1269) 1276  
االدارة المالٌة فى 
  منظمات االعمال /

  مج. ؛ 2    .1998  كلٌة التجارة,  البغدادى, دمحم.

1270) 1277  
االدارة المالٌة فى بنون 

  الودائع /
  ص. ؛ 238    .1995  كلٌة التجارة,  البغدادى, دمحم.

1271) 1278  
االدارة المالٌة فى 
  منظمات االعمال /

  مج. ؛ 2    .1998  كلٌة التجارة,  البغدادى, دمحم.

1272) 1279  
اإلدارة المالٌة فى لطاع 

  األعمال /
ٌلم, دمحم.   ص. : 514    .1990  كلٌة التجارة,  سو

1273) 1280  
اإلدارة المالٌة فى لطاع 

  األعمال /
ٌلم, دمحم.   ص. : 514    .1990  كلٌة التجارة,  سو

1274) 1281  
اساسٌات التموٌل 
  واالدارة المالٌة /

عبدالحمٌد, طلعت 
  أسعد.

  ص. ؛ 350    .1991  كلٌة التجارة,

1275) 1282  
اساسٌات التموٌل 
  واالدارة المالٌة /

عبدالحمٌد, طلعت 
  أسعد.

  ص. ؛ 350    .1991  كلٌة التجارة,

1276) 1283  
االدارة المالٌة فى 
  منظمات االعمال /

  مج. ؛ 2    .1998  كلٌة التجارة,  البغدادى, دمحم.

  االدارة المالٌة :  1284 (1277
الشحات, نظٌر 

  رٌاض دمحم.
  ص. ؛ 251  لرار التموٌل /  .1998  كلٌة التجارة,

  االدارة المالٌة :  1285 (1278
الشحات, نظٌر 

  رٌاض دمحم.
  ص. ؛ 251  لرار التموٌل /  .1998  كلٌة التجارة,

  ص. : 75  لرار التموٌل /  .2004  كلٌة التجارة,  المنٌاوى, جاد.  اإلدارة المالٌة :  1286 (1279

  ص. : 75  لرار التموٌل /  .2004  كلٌة التجارة,  المنٌاوى, جاد.  اإلدارة المالٌة :  1287 (1280

  ص. : 75  لرار التموٌل /  .2004  كلٌة التجارة,  المنٌاوى, جاد.  اإلدارة المالٌة :  1288 (1281

1282) 1289  
االدارة المالٌة فى 
  منظمات االعمال /

  مج. ؛ 2    .1998  كلٌة التجارة,  البغدادى, دمحم.

1283) 1290  
اساسٌات التموٌل 
  واالدارة المالٌة /

عبدالحمٌد, طلعت 
  أسعد.

  ص. ؛ 350    .1991  كلٌة التجارة,

1284) 1291  
االدارة المالٌة فى 
  منظمات االعمال :

جمعه, السعٌد 
  فرحات.

  ص. ؛ 230  لالجل المصٌر /  .1996  كلٌة التجارة,

1285) 1292  
المحاسبة اإلدارٌة ونظم 

  دعم المرارارت :
صالح, سمٌر أبو 

  الفتوح.
  ص. : 552  مدخل إستراتٌجى /  .1996  كلٌة التجارة,

1286) 1293  
المحاسبة اإلدارٌة ونظم 

  دعم المرارارت :
سمٌر أبو صالح, 
  الفتوح.

  ص. : 552  مدخل إستراتٌجى /  .1996  كلٌة التجارة,

1287) 1294  
المحاسبة اإلدارٌة ونظم 

  دعم المرارارت :
صالح, سمٌر أبو 

  الفتوح.
  ص. : 552  مدخل إستراتٌجى /  .1996  كلٌة التجارة,

1288) 1295  
المحاسبة اإلدارٌة ونظم 

  دعم المرارارت :
سمٌر أبو صالح, 
  الفتوح.

  ص. : 552  مدخل إستراتٌجى /  .1996  كلٌة التجارة,

  المحاسبة االدارٌة /  1296 (1289
ٌلى, مكرم عبد  باس

  المسٌح.
  ص. : 379    .1991  كلٌة التجارة,

  المحاسبة االدارٌة /  1297 (1290
ٌلى, مكرم عبد  باس

  المسٌح.
  ص. : 379    .1991  كلٌة التجارة,

1291) 1298  
أصول محاسبة التكالٌف 

/  
عبٌد, ٌحٌى 

  حسٌن.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. ؛ 515    .1991

  التخطٌط االلتصادى :  1299 (1292
عطوه, دمحم 

  محمود.
  ص. ؛ 365  المبادئ واالسالٌب /  .1998  كلٌة التجارة,

1293) 1300  
محاضرات فى النظرٌة 

  االلتصادٌة.
  ص. ؛ 386    .1992  كلٌة التجارة,  سعد.الشرٌف, 

  اإلدارة العامة :  1301 (1294
عبدالمادر, 

  عبدالمادر دمحم.
  ص. : 470  النظرٌة والتطبٌك /  .1993  كلٌة التجارة,

  ص. ؛ 209    .1993  كلٌة التجارة,البرعى, عصام   التخطٌط االلتصادى /  1302 (1295



  البدراوى.

1296) 1303  
ممدمه فى التجاره الدولٌه 

/  
  ص. ؛ 359    .1997  كلٌة التجارة,  الشرٌف, سعد.

1297) 1304  
العاللات اإللتصادٌة 

  الدولٌة /
  ص. : 299    .1993  كلٌة التجارة,  الزهار, دمحم حامد.

1298) 1305  
ممدمة فى التطور 

  االلتصادى /
البرعى, عصام 

  البدراوى.
  ص. ؛ 280    .1992  كلٌة التجارة,

1299) 1306  
التارٌخ الكمى االلتصادى 

/  
مراد, دمحم فرٌد 

  أحمد.
  ص. ؛ 233    .1991  كلٌة التجارة,

1300) 1307  
أسس علم المالٌة العامة 

/  
حسن, المعتز باهلل 

  جبر.
  ص. : 320    .1989  كلٌة التجارة,

  التخطٌط االلتصادى /  1308 (1301
عصام البرعى, 
  البدراوى.

  ص. ؛ 209    .1993  كلٌة التجارة,

  االلتصاد الدولى /  1309 (1302
حسٌن, وجدى 

  محمود.
  ص. ؛ 234    [.1995]  كلٌة التجارة,

  أصول علم االلتصاد :  1310 (1303
عبدالمجٌد, 

عبدالفتاح 
  عبدالرحمن.

  ص. : 350  رإٌة اسالمٌة /  .1998  كلٌة التجارة,

1304) 1311  
دراسات التصادٌة لبعض 

  المشاكل األلتصادٌة /
  ص. : 339    .1998  كلٌة التجارة,  الشرٌف, سعد.

1305) 1312  
ادارة خدمات البنون 

  التجارٌة :
عبدالحمٌد, طلعت 

  اسعد.
  ص. : 346  مدخل تطبٌمً /  .1994  مكتبة عٌن شمس,

1306) 1313  
ادارة خدمات البنون 

  التجارٌة :
عبدالحمٌد, طلعت 

  اسعد.
  ص. : 346  مدخل تطبٌمً /  .1994  مكتبة عٌن شمس,

1307) 1314  
ادارة خدمات البنون 

  التجارٌة :
عبدالحمٌد, طلعت 

  اسعد.
  ص. : 346  مدخل تطبٌمً /  .1994  مكتبة عٌن شمس,

1308) 1315  
ادارة خدمات البنون 

  التجارٌة :
طلعت عبدالحمٌد, 

  اسعد.
  ص. : 346  مدخل تطبٌمً /  .1994  مكتبة عٌن شمس,

1309) 1316  
اإلدارة الفعالة لخدمات 

  البنون الشاملة /
عبدالحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  ص. : 251    .1998  كلٌة التجارة:

1310) 1317  
اإلدارة الفعالة لخدمات 

  البنون الشاملة /
عبدالحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  ص. : 251    .1998  التجارة:كلٌة 

1311) 1318  
اإلدارة الفعالة لخدمات 

  البنون الشاملة /
عبدالحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  ص. : 251    .1998  كلٌة التجارة:

1312) 1319  
إدارة عملٌات الشراء 

  والتخزٌن /
  ص. : 403    .1991  كلٌة التجارة,  غنٌم, أحمد دمحم.

1313) 1320  
تطبٌمات إدارة عملٌات 

  الشراء والتخزٌن /
  ص. : 211    .1997  كلٌة التجارة,  غنٌم, أحمد دمحم.

  1993  كلٌة التجارة,  سالمه, مرسى.  مبادئ اإلدارة العامة :  1321 (1314
مع إشارة إلى وضعها فى االسالم 

/  
  ص. : 385

  1993  كلٌة التجارة,  مرسى.سالمه,   مبادئ اإلدارة العامة :  1322 (1315
مع إشارة إلى وضعها فى االسالم 

/  
  ص. : 385

  أصول اإلدارة /  1323 (1316
عبدالمتعال, دمحم 

  سٌد أحمد.
  ص. : 463    .1996  كلٌة التجارة,

  أصول اإلدارة /  1324 (1317
عبدالمتعال, دمحم 

  سٌد أحمد.
  ص. : 463    .1996  كلٌة التجارة,

1318) 1325  
االصول العلمٌة الدارة 

  االعمال /
رفاعى, رفاعى 

  دمحم.
  ص. ؛ 444    .1997  كلٌة التجارة,

1319) 1326  
االصول العلمٌة الدارة 

  االعمال /
رفاعى, رفاعى 

  دمحم.
  ص. ؛ 444    .1997  كلٌة التجارة,

  .2007  العصرٌة,المكتبة   جبر, احمد.  ادارة التسوٌك :  1327 (1320
المفاهٌم, االستراتٌجٌات, 

  التطبٌمات /
  ص. ؛ 472

  .2007  المكتبة العصرٌة,  جبر, احمد.  ادارة التسوٌك :  1328 (1321
المفاهٌم, االستراتٌجٌات, 

  التطبٌمات /
  ص. ؛ 472

  .2007  المكتبة العصرٌة,  جبر, احمد.  ادارة التسوٌك :  1329 (1322
االستراتٌجٌات,  المفاهٌم,

  التطبٌمات /
  ص. ؛ 472



  .2007  المكتبة العصرٌة,  جبر, احمد.  ادارة التسوٌك :  1330 (1323
المفاهٌم, االستراتٌجٌات, 

  التطبٌمات /
  ص. ؛ 472

  التسوٌك الفعال :  1331 (1324
عبدالحمٌد, طلعت 

  اسعد.
  ص. ؛ 557  االساسٌات والتطبٌك /  .1997  ]د. ن.[,

  ص. : 592  المفاهٌم واإلستراتٌجٌات /  .1993  كلٌة التجارة,  جبر, أحمد على.  التسوٌك :  1332 (1325

  ص. : 592  المفاهٌم واإلستراتٌجٌات /  .1993  كلٌة التجارة,  جبر, أحمد على.  التسوٌك :  1333 (1326

  ص. : 592  المفاهٌم واإلستراتٌجٌات /  .1993  كلٌة التجارة,  جبر, أحمد على.  التسوٌك :  1334 (1327

  ص. : 592  المفاهٌم واإلستراتٌجٌات /  .1993  كلٌة التجارة,  جبر, أحمد على.  التسوٌك :  1335 (1328

  التسوٌك :  1336 (1329
عبدالحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  ص. ؛ 520  مدخل تطبٌمى /  .1989  كلٌة التجارة,

  ص. : 487  النظرٌة والتطبٌك /  .1993  كلٌة التجارة,  جبر, أحمد على.  التسوٌك :  1337 (1330

  ص. ؛ 434    .1990  كلٌة التجارة,  عساف, محمود.  ادارة التسوٌك /  1338 (1331

  ص. : 487  النظرٌة والتطبٌك /  .1993  كلٌة التجارة,  جبر, أحمد على.  التسوٌك :  1339 (1332

  ص. : 487  النظرٌة والتطبٌك /  .1993  كلٌة التجارة,  جبر, أحمد على.  التسوٌك :  1340 (1333

  ص. : 487  النظرٌة والتطبٌك /  .1993  كلٌة التجارة,  جبر, أحمد على.  التسوٌك :  1341 (1334

  ص. : 487  /النظرٌة والتطبٌك   .1993  كلٌة التجارة,  جبر, أحمد على.  التسوٌك :  1342 (1335

  ص. : 487  النظرٌة والتطبٌك /  .1993  كلٌة التجارة,  جبر, أحمد على.  التسوٌك :  1343 (1336

  ص. : 487  النظرٌة والتطبٌك /  .1993  كلٌة التجارة,  جبر, أحمد على.  التسوٌك :  1344 (1337

  ص. : 487  النظرٌة والتطبٌك /  .1993  كلٌة التجارة,  جبر, أحمد على.  التسوٌك :  1345 (1338

1339) 1346  

األسس المعاصرة فى 
التسوٌك ومهارات 

الوظائف البٌعٌة 
  واإلعالن /

النجار, نبٌل 
  الحسٌنى.

  ص. : 303    .1995  كلٌة التجارة,

1340) 1347  

األسس المعاصرة فى 
التسوٌك ومهارات 

الوظائف البٌعٌة 
  واإلعالن /

 النجار, نبٌل
  الحسٌنى.

  ص. : 303    .1995  كلٌة التجارة,

1341) 1348  

األسس المعاصرة فى 
التسوٌك ومهارات 

الوظائف البٌعٌة 
  واإلعالن /

النجار, نبٌل 
  الحسٌنى.

  ص. : 303    .1995  كلٌة التجارة,

1342) 1349  

األسس المعاصرة فى 
التسوٌك ومهارات 

الوظائف البٌعٌة 
  واإلعالن /

النجار, نبٌل 
  الحسٌنى.

  ص. : 303    .1995  كلٌة التجارة,

1343) 1350  

األسس المعاصرة فى 
التسوٌك ومهارات 

الوظائف البٌعٌة 
  واإلعالن /

النجار, نبٌل 
  الحسٌنى.

  ص. : 303    .1995  كلٌة التجارة,

  1993  كلٌة التجارة,  سالمه, مرسى.  مبادئ اإلدارة العامة :  1351 (1344
مع إشارة إلى وضعها فى االسالم 

/  
  ص. : 385

  1993  كلٌة التجارة,  سالمه, مرسى.  مبادئ اإلدارة العامة :  1352 (1345
مع إشارة إلى وضعها فى االسالم 

/  
  ص. : 385

  1993  كلٌة التجارة,  سالمه, مرسى.  مبادئ اإلدارة العامة :  1353 (1346
فى االسالم مع إشارة إلى وضعها 

/  
  ص. : 385

  اإلدارة العامة :  1354 (1347
عبدالمادر, 

  عبدالمادر دمحم.
  ص. : 470  النظرٌة والتطبٌك /  .1993  كلٌة التجارة,

  اإلدارة العامة :  1355 (1348
عبدالمادر, 

  عبدالمادر دمحم.
  ص. : 470  النظرٌة والتطبٌك /  .1993  كلٌة التجارة,



  أصول اإلدارة /  1356 (1349
عبدالمتعال, دمحم 

  سٌد أحمد.
  ص. : 463    .1996  كلٌة التجارة,

  أصول اإلدارة /  1357 (1350
عبدالمتعال, دمحم 

  سٌد أحمد.
  ص. : 463    .1996  كلٌة التجارة,

  ص. : 447    .1998  كلٌة التجارة,  جبر, أحمد على.  أصول التسوٌك /  1358 (1351

  ص. : 447    .1998  كلٌة التجارة,  جبر, أحمد على.  أصول التسوٌك /  1359 (1352

  ص. : 447    .1998  كلٌة التجارة,  جبر, أحمد على.  أصول التسوٌك /  1360 (1353

1354) 1361  
أسس التسوٌك المتكامل 

 21طرٌك التمدم للمرن 
:  

عبدالحمٌد, طلعت 
  أسعد.

  ص. : 430  نسخة مختصرة /  .1999  كلٌة التجارة,

1355) 1362  
أسس التسوٌك المتكامل 

 21طرٌك التمدم للمرن 
:  

عبدالحمٌد, طلعت 
  أسعد.

  ص. : 430  نسخة مختصرة /  .1999  كلٌة التجارة,

1356) 1363  
أسس التسوٌك المتكامل 

 21طرٌك التمدم للمرن 
:  

عبدالحمٌد, طلعت 
  أسعد.

  ص. : 430  نسخة مختصرة /  .1999  كلٌة التجارة,

  مبادئ اإلدارة والتنظٌم :  1364 (1357
محرم, فتحى 

  على.
  ص. : 473  دراسة علمٌة تطبٌمٌة /  .1993  كلٌة التجارة,

  مبادئ اإلدارة والتنظٌم :  1365 (1358
محرم, فتحى 

  على.
  ص. : 473  دراسة علمٌة تطبٌمٌة /  .1993  كلٌة التجارة,

  مبادئ اإلدارة والتنظٌم :  1366 (1359
محرم, فتحى 

  على.
  ص. : 473  دراسة علمٌة تطبٌمٌة /  .1993  كلٌة التجارة,

  مبادئ اإلدارة والتنظٌم :  1367 (1360
محرم, فتحى 

  على.
  ص. : 473  دراسة علمٌة تطبٌمٌة /  .1993  كلٌة التجارة,

  : مبادئ اإلدارة والتنظٌم  1368 (1361
محرم, فتحى 

  على.
  ص. : 473  دراسة علمٌة تطبٌمٌة /  .1993  كلٌة التجارة,

  مبادئ اإلدارة والتنظٌم :  1369 (1362
محرم, فتحى 

  على.
  ص. : 473  دراسة علمٌة تطبٌمٌة /  .1993  كلٌة التجارة,

  مبادئ اإلدارة والتنظٌم :  1370 (1363
محرم, فتحى 

  على.
  ص. : 473  دراسة علمٌة تطبٌمٌة /  .1993  التجارة,كلٌة 

  مبادئ اإلدارة والتنظٌم :  1371 (1364
محرم, فتحى 

  على.
  ص. : 473  دراسة علمٌة تطبٌمٌة /  .1993  كلٌة التجارة,

  مبادئ اإلدارة والتنظٌم :  1372 (1365
محرم, فتحى 

  على.
  ص. : 473  تطبٌمٌة /دراسة علمٌة   .1993  كلٌة التجارة,

  مبادئ اإلدارة والتنظٌم :  1373 (1366
محرم, فتحى 

  على.
  ص. : 473  دراسة علمٌة تطبٌمٌة /  .1993  كلٌة التجارة,

  مبادئ اإلدارة والتنظٌم :  1374 (1367
محرم, فتحى 

  على.
  ص. : 473  دراسة علمٌة تطبٌمٌة /  .1993  كلٌة التجارة,

ٌلم, دمحم.  اإلدارة /  1375 (1368   ص. : 202    .1995  كلٌة التجارة ,  سو

ٌلم, دمحم.  اإلدارة /  1376 (1369   ص. : 202    .1995  كلٌة التجارة ,  سو

1370) 1377  
وظٌفة الشراء والتخزٌن 

/  
محرم, فتحى 

  على.
  ص.؛ 486    .1991  كلٌة التجارة,

1371) 1378  
وظٌفة الشراء والتخزٌن 

/  
محرم, فتحى 

  على.
  ص.؛ 486    .1991  كلٌة التجارة,

1372) 1379  
االدارة المالٌة فى بنون 

  الودائع /
  ص. ؛ 238    .1995  كلٌة التجارة,  البغدادى, دمحم.

1373) 1380  
اساسٌات التموٌل 
  واالدارة المالٌة /

عبدالحمٌد, طلعت 
  أسعد.

  ؛ص.  350    .1991  كلٌة التجارة,

1374) 1381  
اساسٌات التموٌل 
  واالدارة المالٌة /

عبدالحمٌد, طلعت 
  أسعد.

  ص. ؛ 350    .1991  كلٌة التجارة,

1375) 1382  
اساسٌات التموٌل 
  واالدارة المالٌة /

عبدالحمٌد, طلعت 
  أسعد.

  ص. ؛ 350    .1991  كلٌة التجارة,

  مج. ؛ 2    .1998  كلٌة التجارة,  البغدادى, دمحم.االدارة المالٌة فى   1383 (1376



  االعمال /منظمات 

1377) 1384  
اإلدارة المالٌة واإلستثمار 

/  
  ص. : 459    .1993  كلٌة التجارة,  خشبة, ناجى.

1378) 1385  
اإلدارة المالٌة واإلستثمار 

/  
  ص. : 459    .1993  كلٌة التجارة,  خشبة, ناجى.

1379) 1386  
االدارة المالٌة فى 
  منظمات االعمال :

جمعه, السعٌد 
  فرحات.

  ص. ؛ 230  لالجل المصٌر /  .1996  كلٌة التجارة,

1380) 1387  
االدارة المالٌة فى بنون 

  الودائع /
  ص. ؛ 238    .1995  كلٌة التجارة,  البغدادى, دمحم.

1381) 1388  
مبادئ االلتصاد الجزئى 

/  
ٌلمى,  سعٌد المه

  دمحم.
  ص. ؛ 351    .1991  كلٌة التجارة,

  إدارة المنشؤت المالٌة :  1389 (1382
خشبة, ناجى 

  فوزى.
  .1997  دار أم المرى,

)البنون التجارٌة وبورصة 
  األوراق المالٌة( /

  ص. : 391

  إدارة المنشؤت المالٌة :  1390 (1383
خشبة, ناجى 

  فوزى.
  .1997  دار أم المرى,

)البنون التجارٌة وبورصة 
  األوراق المالٌة( /

  ص. : 391

  إدارة المنشؤت المالٌة :  1391 (1384
خشبة, ناجى 

  فوزى.
  .1997  دار أم المرى,

)البنون التجارٌة وبورصة 
  األوراق المالٌة( /

  ص. : 391

  إدارة المنشآت المالٌة :  1392 (1385
خشبة, ناجى 

  فوزى.
  ص. ؛ 400  فلسفات ومهارات /  .1992  كلٌة التجارة,

  إدارة المنشآت المالٌة :  1393 (1386
خشبة, ناجى 

  فوزى.
  ص. ؛ 400  فلسفات ومهارات /  .1992  كلٌة التجارة,

  إدارة المنشآت المالٌة :  1394 (1387
خشبة, ناجى 

  فوزى.
  ص. ؛ 400  فلسفات ومهارات /  .1992  كلٌة التجارة,

  إدارة المنشآت المالٌة :  1395 (1388
خشبة, ناجى 

  فوزى.
  ص. ؛ 400  فلسفات ومهارات /  .1992  كلٌة التجارة,

1389) 1396  
اإلدارة أصولها 

  واتجاهاتها المعاصرة /
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  ص, : 238    .1994  كلٌة التجارة,

1390) 1397  
اإلدارة أصولها 

  /واتجاهاتها المعاصرة 
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  ص, : 238    .1994  كلٌة التجارة,

1391) 1398  
اإلدارة أصولها 

  واتجاهاتها المعاصرة /
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  ص, : 238    .1994  كلٌة التجارة,

1392) 1399  
اإلدارة أصولها 

  واتجاهاتها المعاصرة /
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  ص, : 238    .1994  كلٌة التجارة,

  ادارة البنون التجارٌة :  1400 (1393
عبدالحمٌد, طلعت 

  اسعد.
  ص. : 377  االستراتٌجٌة والتطبٌك /  .1991  مكتبة عٌن شمس,

  إدارة الخطر والتؤمٌن /  1401 (1394
مهدى, إبراهٌم 

  دمحم.
  ص. : 406    .1995  كلٌة التجارة,

  والتؤمٌن /إدارة الخطر   1402 (1395
مهدى, إبراهٌم 

  دمحم.
  ص. : 406    .1995  كلٌة التجارة,

  إدارة الخطر والتؤمٌن /  1403 (1396
مهدى, إبراهٌم 

  دمحم.
  ص. : 406    .1995  كلٌة التجارة,

1397) 1404  
بورصات االوراق المالٌة 

:  
جمعه, سعٌد 

  فرحات.
  ص. ؛ 226  /الوالع والطموحات   .1998  كلٌة التجارة,

1398) 1405  
بورصات االوراق المالٌة 

:  
جمعه, سعٌد 

  فرحات.
  ص. ؛ 226  الوالع والطموحات /  .1998  كلٌة التجارة,

1399) 1406  
االدارة المالٌة فى بنون 

  الودائع /
  ص. ؛ 238    .1995  كلٌة التجارة,  البغدادى, دمحم.

1400) 1407  
إدارة البنون وبورصات 

  األوراق المالٌة /
ٌلم, دمحم.   سو

الشركة العربٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  ص. : 411    .1990

1401) 1408  
االدارة المالٌة فى 
  منظمات االعمال :

جمعه, السعٌد 
  فرحات.

  ص. ؛ 230  لالجل المصٌر /  .1996  كلٌة التجارة,

1402) 1409  
لراءات ودراسات فى 

التؤمٌن وسوق األوراق 
  المالٌة /

  ص. : 200    .1995  كلٌة التجارة,  سالمه, مرسى.

  إدارة المنشآت المالٌة :  1410 (1403
خشبة, ناجى 

  فوزى.
  ص. ؛ 400  فلسفات ومهارات /  .1992  كلٌة التجارة,



1404) 1411  
إدارة البنون وبورصات 

  األوراق المالٌة /
ٌلم, دمحم.   سو

الشركة العربٌة 
  والتوزٌع,للنشر 

  ص. : 411    .1990

1405) 1412  
االدارة المالٌة فى 
  منظمات االعمال /

  مج. ؛ 2    .1998  كلٌة التجارة,  البغدادى, دمحم.

1406) 1413  
لراءات ودراسات فى 

التؤمٌن وسوق األوراق 
  المالٌة /

  ص. : 200    .1995  كلٌة التجارة,  سالمه, مرسى.

1407) 1414  
لراءات ودراسات فى 

التؤمٌن وسوق األوراق 
  المالٌة /

  ص. : 200    .1995  كلٌة التجارة,  سالمه, مرسى.

1408) 1415  
لراءات ودراسات فى 

التؤمٌن وسوق األوراق 
  المالٌة /

  ص. : 200    .1995  كلٌة التجارة,  سالمه, مرسى.

1409) 1416  
تطبٌمات وحاالت عملٌة 

المالٌة فى اإلدارة 
  واإلستثمار /

  ص. ؛ 118    .1992  كلٌة التجارة,  خشبة, ناجى.

1410) 1417  
تطبٌمات وحاالت عملٌة 

فى اإلدارة المالٌة 
  واإلستثمار /

  ص. ؛ 118    .1992  كلٌة التجارة,  خشبة, ناجى.

1411) 1418  
المحاسبة فى وحدات 

  المطاع العام /
صمر, احمد على 

  غازى.
  ص. ؛ 218    .1990  التجارة,كلٌة 

  إدارة المنشآت المالٌة :  1419 (1412
خشبة, ناجى 

  فوزى.
  ص. ؛ 400  فلسفات ومهارات /  .1992  كلٌة التجارة,

1413) 1420  
مذكرات فى إدارة 

البورصات ومنشآت 
  التؤمٌن /

عبدالحمٌد, طلعت 
  أسعد.

  ص. ؛ 130    .1991  كلٌة التجارة,

1414) 1421  
المحاسبة فى الوحدات 

  الحكومٌة /
صمر, أحمد على 

  غازى.
  ص. ؛ 300    .1994  كلٌة التجارة,

1415) 1422  
المحاسبة فى الوحدات 

  الحكومٌة /
صمر, أحمد على 

  غازى.
  ص. ؛ 300    .1994  كلٌة التجارة,

  .2007  المكتبة العصرٌة,  جبر, احمد.  ادارة التسوٌك :  1423 (1416
المفاهٌم, االستراتٌجٌات, 

  التطبٌمات /
  ص. ؛ 472

1417) 1424  
السلون اإلنسانى فى 

  مجال اإلدارة /
خشبة, ناجى 

  فوزى.
  ص. ؛ 299    .1990  كلٌة التجارة,

1418) 1425  
السلون اإلنسانى فى 

  مجال اإلدارة /
خشبة, ناجى 

  فوزى.
  ص. ؛ 299    .1990  كلٌة التجارة,

1419) 1426  
السلون اإلنسانى فى 

  مجال اإلدارة /
خشبة, ناجى 

  فوزى.
  ص. ؛ 299    .1990  كلٌة التجارة,

1420) 1427  
فى لضاٌا السلون 
الوظٌفى للعاملٌن 

  والمنظمات /
  ص. : 267    .1996  مكتبة أم المرى,  سالمة, مرسى.

1421) 1428  
فى لضاٌا السلون 
الوظٌفى للعاملٌن 

  والمنظمات /
  ص. : 267    .1996  مكتبة أم المرى,  سالمة, مرسى.

1422) 1429  
فى لضاٌا السلون 
الوظٌفى للعاملٌن 

  والمنظمات /
  ص. : 267    .1996  مكتبة أم المرى,  سالمة, مرسى.

1423) 1430  
السلون اإلنسانى فى 

  المنظمات /
  ص. ؛ 478    .1999  المكتبة العصرٌة,  جبر, أحمد على.

1424) 1431  
السلون اإلنسانى فى 

  المنظمات /
  ص. ؛ 478    .1999  المكتبة العصرٌة,  جبر, أحمد على.

1425) 1432  
السلون اإلنسانى فى 

  مجال اإلدارة /
خشبة, ناجى 

  فوزى.
  ص. ؛ 299    .1990  كلٌة التجارة,

1426) 1433  
السلون اإلنسانى فى 

  /مجال اإلدارة 
خشبة, ناجى 

  فوزى.
  ص. ؛ 299    .1990  كلٌة التجارة,

1427) 1434  
السلون االنسانى فى 

  االدارة /
جوده, عبدالمحسن 

  عبدالمحسن.
  ص. : 460    .1993  كلٌة التجارة,



  السلون التنظٌمى :  1435 (1428
عبدالوهاب, أحمد 

  جاد.
  .1996  اإلشعاع الفنٌة,

والجماعات  دراسةلسلون األفراد
  داخل منظمات األعمال /

  ص. : 275

1429) 1436  
السلون االنسانى فى 

  المنظمات /
عاشور, احمد 

  صمر.
دار المعرفة 

  الجامعٌة,
  ص. : 296    .1997

1430) 1437  
إطالالت نفسٌة لخدمة 

  اإلدارة /
  ص. : 473    .1993  كلٌة التجارة,  سالمة, مرسى.

1431) 1438  
إطالالت نفسٌة لخدمة 

  اإلدارة /
  ص. : 473    .1993  كلٌة التجارة,  سالمة, مرسى.

1432) 1439  
إطالالت نفسٌة لخدمة 

  اإلدارة /
  ص. : 473    .1993  كلٌة التجارة,  سالمة, مرسى.

1433) 1440  
إطالالت نفسٌة لخدمة 

  اإلدارة /
  ص. : 473    .1993  كلٌة التجارة,  سالمة, مرسى.

1434) 1441  
إطالالت نفسٌة لخدمة 

  اإلدارة /
  ص. : 473    .1993  كلٌة التجارة,  سالمة, مرسى.

1435) 1442  
إطالالت نفسٌة لخدمة 

  اإلدارة /
  ص. : 473    .1993  كلٌة التجارة,  سالمة, مرسى.

1436) 1443  
إطالالت نفسٌة لخدمة 

  اإلدارة /
  ص. : 473    .1993  التجارة,كلٌة   سالمة, مرسى.

1437) 1444  
إطالالت نفسٌة لخدمة 

  اإلدارة /
  ص. : 473    .1993  كلٌة التجارة,  سالمة, مرسى.

  ص. : 487  النظرٌة والتطبٌك /  .1993  كلٌة التجارة,  جبر, أحمد على.  التسوٌك :  1445 (1438

1439) 1446  
االصول العلمٌة للتسوٌك 

  واالعالن /والبٌع 
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  ص. ؛ 399    .1991  مكتبة عٌن شمس,

1440) 1447  
االصول العلمٌة للتسوٌك 

  والبٌع واالعالن /
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  ص. ؛ 399    .1991  مكتبة عٌن شمس,

1441) 1448  
مبادئ الرٌاضٌات 

  للتجارٌٌن /
عبدالعاطى, فاطمة 

  على.
الجالء مكتبة 

  الجدٌدة,
  ص. : 335    .1997

  بحوث العملٌات /  1449 (1442
عبدالحمٌد, سلطان 

  دمحم.
  ص. ؛ 299    .1998  كلٌة التجارة,

1443) 1450  
محاضرات فى بحوث 

  العملٌات /
مهدى, إبراهٌم 

  دمحم.
  ص. : 278    1991  كلٌة التجارة,

1444) 1451  
حلول تطبٌمات رٌاضٌات 

  األعمال /
مهدى, إبراهٌم 

  دمحم.
  ص. : 160    .1993  كلٌة التجارة,

  ادارة األفراد /  1452 (1445
رفاعى, رفاعى 

  دمحم.
  ص. : 312    .1993  كلٌة التجارة,

  ادارة األفراد /  1453 (1446
رفاعى, رفاعى 

  دمحم.
  ص. : 312    .1993  كلٌة التجارة,

  األفراد /ادارة   1454 (1447
رفاعى, رفاعى 

  دمحم.
  ص. : 312    .1993  كلٌة التجارة,

  ادارة األفراد /  1455 (1448
رفاعى, رفاعى 

  دمحم.
  ص. : 312    .1993  كلٌة التجارة,

  ادارة األفراد /  1456 (1449
جودة,عبدالمحسن 

  عبدالمحسن.
  ص. : 391    .1995  كلٌة التجارة,

  ادارة األفراد /  1457 (1450
جودة,عبدالمحسن 

  عبدالمحسن.
  ص. : 391    .1995  كلٌة التجارة,

  ادارة األفراد /  1458 (1451
جودة,عبدالمحسن 

  عبدالمحسن.
  ص. : 391    .1995  كلٌة التجارة,

1452) 1459  
السلون االنسانى فى 

  االدارة /
جوده, عبدالمحسن 

  عبدالمحسن.
  ص. : 460    .1993  كلٌة التجارة,

1453) 1460  
السلون االنسانى فى 

  االدارة /
جوده, عبدالمحسن 

  عبدالمحسن.
  ص. : 460    .1993  كلٌة التجارة,

1454) 1461  
السلون االنسانى فى 

  االدارة /
جوده, عبدالمحسن 

  عبدالمحسن.
  ص. : 460    .1993  كلٌة التجارة,

  ص. : 433    .1995  كلٌة التجارة,  جبر, أحمد على.  التنظٌمى /السلون   1462 (1455



  ص. : 433    .1995  كلٌة التجارة,  جبر, أحمد على.  السلون التنظٌمى /  1463 (1456

  ص. : 433    .1995  كلٌة التجارة,  جبر, أحمد على.  السلون التنظٌمى /  1464 (1457

  :السلون التنظٌمى   1465 (1458
عبدالوهاب, أحمد 

  جاد.
  .1996  اإلشعاع الفنٌة,

دراسةلسلون األفراد والجماعات 
  داخل منظمات األعمال /

  ص. : 275

  السلون التنظٌمى :  1466 (1459
عبدالوهاب, أحمد 

  جاد.
  .1996  اإلشعاع الفنٌة,

دراسةلسلون األفراد والجماعات 
  داخل منظمات األعمال /

  ص. : 275

1460) 1467  
السلون االنسانى فى 

  المنظمات /
عاشور, احمد 

  صمر.
دار المعرفة 

  الجامعٌة,
  ص. : 296    .1997

1461) 1468  
السلون االنسانى فى 

  المنظمات /
عاشور, احمد 

  صمر.
دار المعرفة 

  الجامعٌة,
  ص. : 296    .1997

  السلون التنظٌمى /  1469 (1462
الشربٌنى, صفاء 

  أحمد.
  ص. : 206    .1998  كلٌة التجارة,

  السلون التنظٌمى /  1470 (1463
الشربٌنى, صفاء 

  أحمد.
  ص. : 206    .1998  كلٌة التجارة,

1464) 1471  
الرٌاضٌات المتمدمة 

  لالحصائٌٌن /
البلمٌنى, دمحم 

  توفٌك.
  ص. ؛ 388    .1989  كلٌة التجارة,

1465) 1472  
المتمدمة الرٌاضٌات 

  لالحصائٌٌن /
البلمٌنى, دمحم 

  توفٌك.
  ص. ؛ 388    .1989  كلٌة التجارة,

1466) 1473  
الرٌاضٌات المتمدمة 

  لالحصائٌٌن /
البلمٌنى, دمحم 

  توفٌك.
  ص. ؛ 388    .1989  كلٌة التجارة,

1467) 1474  
الرٌاضٌات المتمدمة 

  لالحصائٌٌن /
البلمٌنى, دمحم 

  توفٌك.
  ص. ؛ 388    .1989  التجارة, كلٌة

  االسلوب االحصائى :  1475 (1468
أبو العال, 

عبداللطٌف 
  عبدالفتاح.

  ص. ؛ 437  الطرق والتحلٌل /  .1989  كلٌة التجارة,

  بحوث العملٌات :  1476 (1469
مهدى, ابراهٌم 

  دمحم.
  ص. ؛ 548  رٌاضٌاتها وتطبٌماتها التجارٌة /  .1988  كلٌة التجارة,

1470) 1477  
اإلحصاء التطبٌمى 
  وبحوث العملٌات /

المحالوى, مٌرفت 
  طلعت.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. : 630    .1996

  األسلوب اإلحصائى /  1478 (1471
أبوالعال, 

عبداللطٌف 
  عبدالفتاح.

  ص. : 568    .1992  كلٌة التجارة,

1472) 1479  
ممدمة االحصاء 

الحاسب االلى واستخدام 
/  

مهدى, ابراهٌم 
  دمحم.

  ص. ؛ 476    .1990  كلٌة التجارة,

1473) 1480  
السلون االنسانى فى 

  االدارة /
جوده, عبدالمحسن 

  عبدالمحسن.
  ص. : 460    .1993  كلٌة التجارة,

1474) 1481  
تطبٌمات فى ادارة الشراء 

/  
حسن, عبدالعزٌز 

  على.
  ص. ؛ 47    .1997  كلٌة التجارة,

1475) 1482  
إدارة وظٌفة اإلنتاج 
وإنشاء المشروعات 

  الصناعٌة /

محرم, فتحى 
  على.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. ؛ 519    .1993

1476) 1483  
إطالالت نفسٌة لخدمة 

  اإلدارة /
  ص. : 473    .1993  كلٌة التجارة,  سالمة, مرسى.

1477) 1484  
االنتاج والعملٌات إدارة 

:  
مخٌمر, عبدالعزٌز 

  جمٌل.
  .1995  كلٌة التجارة,

مدخل إتخاذ المرار مع إشارة إلى 
استخدام الحاسب االلى فى 

  لرارات االنتاج /
  ص. : 490

1478) 1485  
إدارة االنتاج والعملٌات 

:  
مخٌمر, عبدالعزٌز 

  جمٌل.
  .1995  كلٌة التجارة,

إشارة إلى  مدخل إتخاذ المرار مع
استخدام الحاسب االلى فى 

  لرارات االنتاج /
  ص. : 490

1479) 1486  
إدارة االنتاج والعملٌات 

:  
مخٌمر, عبدالعزٌز 

  جمٌل.
  .1995  كلٌة التجارة,

مدخل إتخاذ المرار مع إشارة إلى 
استخدام الحاسب االلى فى 

  لرارات االنتاج /
  ص. : 490

1480) 1487  
إدارة االنتاج والعملٌات 

:  
مخٌمر, عبدالعزٌز 

  جمٌل.
  .1995  كلٌة التجارة,

مدخل إتخاذ المرار مع إشارة إلى 
استخدام الحاسب االلى فى 

  لرارات االنتاج /
  ص. : 490



1481) 1488  
إدارة االنتاج والعملٌات 

:  
مخٌمر, عبدالعزٌز 

  جمٌل.
  كلٌة التجارة,

1997 
1997.  

العلمٌة والتطبٌمات العملٌة األسس 
/  

  ص. : 208

1482) 1489  
إدارة االنتاج والعملٌات 

:  
مخٌمر, عبدالعزٌز 

  جمٌل.
  كلٌة التجارة,

1997 
1997.  

األسس العلمٌة والتطبٌمات العملٌة 
/  

  ص. : 208

1483) 1490  
إدارة االنتاج والعملٌات 

:  
مخٌمر, عبدالعزٌز 

  جمٌل.
  كلٌة التجارة,

1997 
1997.  

األسس العلمٌة والتطبٌمات العملٌة 
/  

  ص. : 208

1484) 1491  
مبادئ فى التصنٌع 

  وإدارة اإلنتاج :
محرم, فتحى 

  على.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 427  دراسة علمٌة وتطبٌمٌة /  .1995

1485) 1492  
مبادئ فى التصنٌع 

  وإدارة اإلنتاج :
محرم, فتحى 

  على.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 427  دراسة علمٌة وتطبٌمٌة /  .1995

1486) 1493  
إدارة وظٌفة االنتاج 
وانشاء المشروعات 

  الصناعٌة /

محرم, فتحى 
  على.

  ص. ؛ 530    .1990  كلٌة التجارة,

  ؛ص.  300    .1992  دار أم المرى,  الماحى, حسٌن.  الشركات التجارٌة /  1494 (1487

  ص. ؛ 300    .1992  دار أم المرى,  الماحى, حسٌن.  الشركات التجارٌة /  1495 (1488

  ص. ؛ 300    .1992  دار أم المرى,  الماحى, حسٌن.  الشركات التجارٌة /  1496 (1489

1490) 1497  
مدخل الحاسب اآللى 

  ونظم المعلومات :
عوض, أسامة دمحم 

  محٌى الدٌن.
  . 1990  دار الملم,

حاالت عملٌة فى نظم المعلومات 
  برامج التشغٌل دوس /

  ص. ؛ 120

1491) 1498  
مدخل الحاسب اآللى 

  ونظم المعلومات :
عوض, أسامة دمحم 

  محٌى الدٌن.
  . 1990  دار الملم,

حاالت عملٌة فى نظم المعلومات 
  برامج التشغٌل دوس /

  ص. ؛ 120

1492) 1499  
اآللى مدخل الحاسب 

  ونظم المعلومات :
عوض, أسامة دمحم 

  محٌى الدٌن.
  . 1990  دار الملم,

حاالت عملٌة فى نظم المعلومات 
  برامج التشغٌل دوس /

  ص. ؛ 120

1493) 1500  
المدخل لدراسة العلوم 

  المانونٌة :
الحفنى, عبدالحمٌد 

  عثمان.
دار األصدلاء 

  للطباعة,
  ص. ؛ 261  نظرٌة المانون /  .2003

  ممدمة العلوم المانونٌة :  1501 (1494
مبرون, رمزى 

  فرٌد دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 571  النظرٌة العامة للحك /  .1997

1495) 1503  
ادارة االنتاج والعملٌات 

:  
مخٌمر, عبدالعزٌز 

  جمٌل.
  ص. ؛ 541  مدخل اتخاذ المرارات /  .1998  كلٌة التجارة,

1496) 1504  
تطبٌمات نفسٌة لخدمة 

  اإلدارة /
  ص. : 198    .1993  كلٌة التجارة,  سالمة, مرسى.

1497) 1505  
ادارة االنتاج والعملٌات 

:  
مخٌمر, عبدالعزٌز 

  جمٌل.
  ص. ؛ 541  مدخل اتخاذ المرارات /  .1998  كلٌة التجارة,

1498) 1506  
مشكالت وحاالت عملٌة 

االنتاج فى ادارة 
  والعملٌات /

عبدالمادر, 
  عبدالمادر دمحم.

  ص. ؛ 204    .1993  كلٌة التجارة,

1499) 1507  
مشكالت وحاالت عملٌة 

فى ادارة االنتاج 
  والعملٌات /

عبدالمادر, 
  عبدالمادر دمحم.

  ص. ؛ 204    .1993  كلٌة التجارة,

1500) 1508  
مشكالت وحاالت عملٌة 

االنتاج فى ادارة 
  والعملٌات /

عبدالمادر, 
  عبدالمادر دمحم.

  ص. ؛ 204    .1993  كلٌة التجارة,

1501) 1509  
إدارة االنتاج والعملٌات 

:  
محرم, فتحى 

  على.
ٌلى /  .1993  كلٌة التجارة,   ص. : 505  مدخل تحل

1502) 1510  
إدارة االنتاج والعملٌات 

:  
محرم, فتحى 

  على.
ٌلى /  .1993  التجارة,كلٌة    ص. : 505  مدخل تحل

1503) 1511  
إدارة االنتاج والعملٌات 

:  
محرم, فتحى 

  على.
ٌلى /  .1993  كلٌة التجارة,   ص. : 505  مدخل تحل

1504) 1512  
إدارة االنتاج والعملٌات 

:  
محرم, فتحى 

  على.
ٌلى /  .1993  كلٌة التجارة,   ص. : 505  مدخل تحل

1505) 1513  
إدارة االنتاج والعملٌات 

:  
محرم, فتحى 

  على.
ٌلى /  .1993  كلٌة التجارة,   ص. : 505  مدخل تحل

1506) 1514  
إدارة االنتاج والعملٌات 

:  
محرم, فتحى 

  على.
ٌلى /  .1993  كلٌة التجارة,   ص. : 505  مدخل تحل

1507) 1515  
ادارة االنتاج والعملٌات 

:  
عبدالعزٌز مخٌمر, 

  جمٌل.
  ص. ؛ 541  مدخل اتخاذ المرارات /  .1998  كلٌة التجارة,



  إدارة االفراد /  1516 (1508
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  ص. : 227    .2000  كلٌة التجارة,

  ص. : 246    .1997  كلٌة التجارة,  غنٌم, أحمد دمحم.  إدارة عملٌات الشراء /  1517 (1509

ٌلم, دمحم.  أساسٌات االدارة /  1518 (1510   ص. ؛ 480    [.1995]  كلٌة التجارة,  سو

1511) 1519  
المدخل الوظٌفً للعملٌة 

اإلدارٌة فً إدارة 
  األعمال /

  ص. : 480    1989  جامعة المنصورة,  زناتً, دمحم ربٌع

  اإلدارة العامة :  1520 (1512
عبدالمادر, 

  عبدالمادر دمحم.
  ص. : 470  النظرٌة والتطبٌك /  .1993  التجارة, كلٌة

1513) 1521  
دلٌل المدٌرٌن و رجال 
األعمال و الباحثٌن فى 

  ادارة األفراد /

جودة, عبد المحسن 
  عبد المحسن.

دار األصدلاء 
  للطباعة,

  ص. : 593    .1998

1514) 1522  
دلٌل المدٌرٌن و رجال 
األعمال و الباحثٌن فى 

  األفراد /ادارة 

جودة, عبد المحسن 
  عبد المحسن.

دار األصدلاء 
  للطباعة,

  ص. : 593    .1998

1515) 1523  
لراءات فى إدارة 

  المخزون :
مخٌمر, عبد العزٌز 

  جمٌل.
  .1998  كلٌة التجارة,

األسس العلمٌة والممارسات 
  العملٌة /

  ص. : 234

1516) 1524  
تطبٌمات إدارة عملٌات 

  والتخزٌن / الشراء
  ص. : 211    .1997  كلٌة التجارة,  غنٌم, أحمد دمحم.

  ( /1إدرة المخاطر)  1525 (1517
عبدالسالم, ناشد 

  محمود.
  ص. ؛ 246    .1992  كلٌة التجارة,

  اإلدارة العامة :  1526 (1518
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  ص. : 454  النظرٌة والتطبٌك /  .1998  كلٌة التجارة,

1519) 1527  
اإلدارة العامة بٌن 
  النظرٌة والتطبٌك /

خشبة, ناجى 
  فوزى.

  ص. : 486    .1999  كلٌة التجارة,

  .1997  كلٌة التجارة,  فراج, زٌن بدر.  مبادئ االدارة العامة :  1528 (1520
دراسة ممارنة بالشرٌعة االسالمٌة 

/  
  ص. ؛ 358

  /أصول اإلدارة   1529 (1521
عبدالمتعال, دمحم 

  سٌد أحمد.
  ص. : 463    .1996  كلٌة التجارة,

  إدارة المخزون :  1530 (1522
مخٌمر, عبد العزٌز 

  جمٌل.
  .1995  كلٌة التجارة,

INVENTORY 
MANAGEMENT /  

  ص. : 282

1523) 1531  
اإلدارة فى المرن الحادى 

  والعشرٌن /
ٌلم, دمحم.   ص. : 440    .1990  كلٌة التجارة,  سو

1524) 1532  
اإلدارة أصولها 

  واتجاهاتها المعاصرة /
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  ص. : 238    .1988  كلٌة التجارة,

1525) 1533  
أساسٌات إدارة الموارد 

/  
محرم, فتحى 

  على.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 418    .1998

  إدارة المخزون :  1534 (1526
مخٌمر, عبد العزٌز 

  جمٌل.
  .1995  كلٌة التجارة,

INVENTORY 
MANAGEMENT /  

  ص. : 282

  إدارة الموارد البشرٌة /  1535 (1527
رفاعى, رفاعى 

  دمحم.
  ص. ؛ 471    .1999  كلٌة التجارة,

1528) 1537  
إنشاء المشروعات 

  الصناعٌة /
مخٌمر, عبد العزٌز 

  جمٌل.
  ص. : 185    .1992  كلٌة التجارة,

1529) 1538  
إنشاء المشروعات 

  الصناعٌة /
مخٌمر, عبد العزٌز 

  جمٌل.
  ص. : 185    .1992  كلٌة التجارة,

  اصول االدارة الحدٌثة /  1539 (1530
عبدالمتعال, دمحم 

  سٌد احمد.
  ص. ؛ 467    .1999  كلٌة التجارة,

1531) 1540  
إدارة المصارف 

التؤمٌن وشركات 
  والبورصات /

ٌلم, دمحم.   ص. : 385    .1990  كلٌة التجارة,  سو

1532) 1541  
اإلدارة المالٌة فى لطاع 

  األعمال /
ٌلم, دمحم.   ص. : 514    .1990  كلٌة التجارة,  سو

1533) 1542  
إدارة البنون وصنادٌك 
اإلستثمار وبورصات 

  األوراق المالٌة /
ٌلم, دمحم.   ص. ؛ 142    .1995  التجارة,كلٌة   سو



1534) 1543  
إدارة عملٌات الشراء 

  والتخزٌن /
  ص. : 403    .1991  كلٌة التجارة,  غنٌم, أحمد دمحم.

1535) 1544  
إدارة األفراد والعاللات 

  اإلنسانٌة /
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  ص. : 684    .1990  كلٌة التجارة,

1536) 1545  
إدارة عملٌات تطبٌمات 

  الشراء والتخزٌن /
  ص. : 211    .1997  كلٌة التجارة,  غنٌم, أحمد دمحم.

1537) 1546  
تطبٌمات إدارة عملٌات 

  الشراء والتخزٌن /
  ص. : 211    .1997  كلٌة التجارة,  غنٌم, أحمد دمحم.

  ص. : 246    .1997  التجارة,كلٌة   غنٌم, أحمد دمحم.  إدارة عملٌات الشراء /  1547 (1538

  ص. : 246    .1997  كلٌة التجارة,  غنٌم, أحمد دمحم.  إدارة عملٌات الشراء /  1548 (1539

1540) 1549  
إدارة وظٌفة الشراء 

  والتخزٌن /
محرم, فتحى 

  على.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 399    .1989

1541) 1550  
إدارة وظٌفة الشراء 

  والتخزٌن /
محرم, فتحى 

  على.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  ص. : 399    .1989

1542) 1551  
إدارة وظٌفة اإلنتاج 
وإنشاء المشروعات 

  الصناعٌة /

محرم, فتحى 
  على.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  ص. ؛ 519    .1993

1543) 1552  
إدارة اإلنتاج والعملٌات 

وإنشاء المشروعات 
  /الصناعٌة 

مخٌمر, عبد العزٌز 
  جمٌل.

  ص. : 300    .1992  كلٌة التجارة,

  ص. : 418    .1990  كلٌة التجارة,  خشبة, ناجى.  إدارة اإلنتاج /  1553 (1544

1545) 1554  
مشكالت وحاالت عملٌة 

فى ادارة االنتاج 
  والعملٌات /

عبدالمادر, 
  عبدالمادر دمحم.

  ص. ؛ 204    .1993  كلٌة التجارة,

1546) 1555  
إدارة وظٌفة االنتاج 
وانشاء المشروعات 

  الصناعٌة /

محرم, فتحى 
  على.

  ص. ؛ 530    .1990  كلٌة التجارة,

1547) 1556  
إدارة وظٌفة االنتاج 
وانشاء المشروعات 

  الصناعٌة /

محرم, فتحى 
  على.

  ص. ؛ 530    .1990  كلٌة التجارة,

1548) 1557  
األفراد والعاللات إدارة 

  اإلنسانٌة /
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  ص. : 684    .1990  كلٌة التجارة,

1549) 1558  
إدارة األفراد والعاللات 

  اإلنسانٌة /
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  ص. : 684    .1990  كلٌة التجارة,

1550) 1559  
إدارة األفراد والعاللات 

  اإلنسانٌة /
نبٌل النجار, 
  الحسٌنى.

  ص. : 684    .1990  كلٌة التجارة,

  اإلدارة العامة :  1560 (1551
عبدالمادر, 

  عبدالمادر دمحم.
  ص. : 470  النظرٌة والتطبٌك /  .1993  كلٌة التجارة,

1552) 1561  
اإلدارة المالٌة واإلستثمار 

/  
  ص. : 459    .1993  كلٌة التجارة,  خشبة, ناجى.

1553) 1562  
تطبٌمات وحاالت عملٌة 

فى اإلدارة المالٌة 
  واإلستثمار /

  ص. ؛ 118    .1992  كلٌة التجارة,  خشبة, ناجى.

1554) 1563  
تطبٌمات وحاالت عملٌة 

فى اإلدارة المالٌة 
  واإلستثمار /

  ص. ؛ 118    .1992  كلٌة التجارة,  خشبة, ناجى.

1555) 1564  
والعاللات إدارة األفراد 

  اإلنسانٌة /
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  ص. : 684    .1990  كلٌة التجارة,

1556) 1565  
مذكرات فى إدارة 

البورصات ومنشآت 
  التؤمٌن /

عبدالحمٌد, طلعت 
  أسعد.

  ص. ؛ 130    .1991  كلٌة التجارة,

1557) 1566  
إدارة عملٌات الشراء 

  والتخزٌن /
  ص. : 403    .1991  كلٌة التجارة,  غنٌم, أحمد دمحم.

  ادارة األفراد /  1567 (1558
رفاعى, رفاعى 

  دمحم.
  ص. : 312    .1993  كلٌة التجارة,



1559) 1568  
English 

Language  &
terminology /  

Elmahdy, 
Ibrahim.  

Faculty of 
commerce,  

[1991.]    371 p؛ .  

1560) 1569  
فى االدارة المالٌة 

  منظمات االعمال /
  مج. ؛ 2    .1998  كلٌة التجارة,  البغدادى, دمحم.

  نظم التكالٌف المعٌارٌة /  1570 (1561
ٌلى, مكرم عبد  باس

  المسٌح.
  ص. : 288    .2011  المكتبة العصرٌة,

  نظم التكالٌف المعٌارٌة /  1571 (1562
ٌلى, مكرم عبد  باس

  المسٌح.
  ص. : 288    .2011  المكتبة العصرٌة,

1563) 1572  

أصول المحاسبة عن 
التكالٌف غٌر 

المباشرةالصناعٌة 
  والتسوٌمٌة /

على, سامى نجدى 
  دمحم.

  ص. : 292    .2011  كلٌة التجارة,

  إدارة لموارد البشرٌة /  1573 (1564
نجم, عبد الحكٌم 

  أحمد.
  ص. : 386    .2011  كلٌة التجارة,

1565) 1574  
العاللات اإللتصادٌة 

  الدولٌة /
  ص. : 222    .2011  كلٌة التجارة,  الزهار, دمحم حامد.

  التسوٌك المعاصر :  1575 (1566
عبد الحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  .2009  كلٌة التجارة,

الطرٌك الوحٌد لبناء الثروة 
  المستمبلٌة /

  ص. : 384

1567) 1576  
اإلدارة المالٌة فى 

  األعمال :منظمات 
  ص. : 216  لرار التموٌل /  .2011  كلٌة التجارة,  البغدادى, دمحم.

1568) 1577  
إدارة المإسسات المالٌة 

  المعاصرة /
  ص. : 198    .2010  كلٌة التجارة,  البغدادى, دمحم.

  إدارة البنون التجارٌة :  1578 (1569
مطاوع, سعد عبد 

  الحمٌد.
  ص. : 272  مدخل حدٌث /  .2011  كلٌة التجارة,

  إدارة البنون التجارٌة :  1579 (1570
مطاوع, سعد عبد 

  الحمٌد.
  ص. : 272  مدخل حدٌث /  .2011  كلٌة التجارة,

1571) 1580  
إدارة اإلنتاج والعملٌات 

/  
  ص. : 384    .2011  كلٌة التجارة,  غنٌم, أحمد دمحم.

1572) 1581  
والعملٌات إدارة اإلنتاج 

/  
  ص. : 384    .2011  كلٌة التجارة,  غنٌم, أحمد دمحم.

  التؤمٌن ورٌاضٌاتة /  1582 (1573
توفٌك, أمانى 

  مصطفى كمال.
  ص. : 241    .2011  كلٌة التجارة,

  التؤمٌن ورٌاضٌاتة /  1583 (1574
توفٌك, أمانى 

  مصطفى كمال.
  ص. : 241    .2011  كلٌة التجارة,

  التؤمٌن ورٌاضٌاتة /  1584 (1575
بدوى, إبراهٌم دمحم 

  مهدى.
  ص. : 194    .2011  كلٌة التجارة,

  التؤمٌن ورٌاضٌاتة /  1585 (1576
بدوى, إبراهٌم دمحم 

  مهدى.
  ص. : 194    .2011  كلٌة التجارة,

1577) 1586  
االحصاء التطبٌمى 
  وبحوث العملٌات /

مهدى, ابراهٌم 
  دمحم.

  ص. : 407    .2009  كلٌة التجارة,

  مبادئ اإلحصاء /  1587 (1578
بدوى, إبراهٌم دمحم 

  مهدى.
  ص. : 420    .2011  كلٌة التجارة,

  مبادئ اإلحصاء /  1588 (1579
بدوى, إبراهٌم دمحم 

  مهدى.
  ص. : 420    .2011  كلٌة التجارة,

1580) 1589  
تطبٌمات تجارٌة بإستخدام 

  الحاسب اآللى /
عبدالمادر, 

  عبدالمادر دمحم.
  ص. : 178    .2011  كلٌة التجارة,

1581) 1590  
تطبٌمات تجارٌة بإستخدام 

  الحاسب اآللى /
عبدالمادر, 

  عبدالمادر دمحم.
  ص. : 178    .2011  كلٌة التجارة,

1582) 1591  
مبادئ تؤمٌن الحٌاة 

  والتؤمٌن االجتماعى /
إبراهٌم مهدى, 

  دمحم.
  ص. : 210    .2010  كلٌة التجارة,

1583) 1592  
تطبٌمات تجارٌة بإستخدام 

  الحاسب اآللى /
الحسٌنى, إمام عبد 

  العزٌز.
  ص. : 191  ,2ج   .2011  كلٌة التجارة,

1584) 1593  
المحاسبة الضرٌبٌة 

  والزكاة /
خٌرى, ٌسرى 

  دمحم.
  ص. : 289    .2011  كلٌة التجارة,

1585) 1594  
المحاسبة الضرٌبٌة 

  والزكاة /
خٌرى, ٌسرى 

  دمحم.
  ص. : 289    .2011  كلٌة التجارة,



1586) 1595  
مبادئ المانون التجارى 

:  
  ص. : 195  التاجر( / -)األعما التجارٌة  .2011  كلٌة التجارة,  التمٌمى, عالء.

1587) 1596  
مبادئ المانون التجارى 

:  
  ص. : 195  التاجر( / -)األعما التجارٌة  .2011  كلٌة التجارة,  التمٌمى, عالء.

  الماحى, حسٌن.  الشركات التجارٌة /  1597 (1588
دار النهضة العربٌة 

  بالماهره,
  ص. ؛ 272    .2010

  الماحى, حسٌن.  الشركات التجارٌة /  1598 (1589
دار النهضة العربٌة 

  بالماهره,
  ص. ؛ 272    .2010

1590) 1599  
األصول العلمٌة والعملٌة 

للمحاسبة فى شركات 
  األموال /

  ص. : 324    .2011  كلٌة التجارة,  عبدالسالم, كمال.

1591) 1600  
األصول العلمٌة والعملٌة 

للمحاسبة فى شركات 
  األموال /

  ص. : 324    .2011  كلٌة التجارة,  عبدالسالم, كمال.

  المحاسبة المومٌة :  1601 (1592
دمحم, صالح الدٌن 

  خضر.
  .2011  كلٌة التجارة,

األسس النظرٌة والمشكالت 
  التطبٌمٌة /

  ص. : 308

  المحاسبة المومٌة :  1602 (1593
دمحم, صالح الدٌن 

  خضر.
  .2011  كلٌة التجارة,

األسس النظرٌة والمشكالت 
  التطبٌمٌة /

  ص. : 308

1594) 1603  
دراسات فى النظم 

  المحاسبٌة :
رزق, محمود عبد 

  الفتاح إبراهٌم.
  .2011  كلٌة التجارة,

بضاعة  -الطرق المحاسبٌة
  المنشؤت ذات الفروع / -األمانة

  ص. : 172

1595) 1604  
دراسات فى النظم 

  المحاسبٌة :
رزق, محمود عبد 

  الفتاح إبراهٌم.
  .2011  كلٌة التجارة,

بضاعة  -المحاسبٌةالطرق 
  المنشؤت ذات الفروع / -األمانة

  ص. : 172

  المحاسبة اإلدارٌة :  1605 (1596
حجاج, أحمد 

  حامد.
  ص. : 382  إتخاذ لرارات / -رلابة -تخطٌط  .2011  كلٌة التجارة,

  المحاسبة اإلدارٌة :  1606 (1597
حجاج, أحمد 

  حامد.
  ص. : 382  إتخاذ لرارات / -رلابة -تخطٌط  .2011  كلٌة التجارة,

1598) 1607  
المحاسبة عن 
  اإلستثمارات :

عوض, أسامة دمحم 
  محٌى الدٌن.

  .2011  كلٌة التجارة,
طبما لمعاٌٌر المحاسبة المصرٌة 

  والدولٌة /
  ص. : 211

1599) 1608  
المحاسبة عن 
  اإلستثمارات :

عوض, أسامة دمحم 
  محٌى الدٌن.

  .2011  التجارة,كلٌة 
طبما لمعاٌٌر المحاسبة المصرٌة 

  والدولٌة /
  ص. : 211

1600) 1609  
أصول المحاسبة المالٌة 

والتشغٌل االلكترونى 
  للبٌانات /

عبٌد, ٌحٌى 
  حسٌن.

  ص. : 119  ,2ج   .1994  كلٌة التجارة,

1601) 1610  
دراسات فى المحاسبة 

  الحكومٌة /
شهاب الدٌن, 

  جمعه.
  ص. : 268    .1995  كلٌة التجارة,

1602) 1611  
إدارة األفراد والعاللات 

  اإلنسانٌة /
النجار, نبٌل 

  الحسٌنى.
  ص. : 684    .1990  كلٌة التجارة,

1603) 1612  
Commercial 

Studies /  
  

Faculty Of 
Commerce,  

2011.  third year /  272 p؛ .  

  الفعلٌة / نظم التكالٌف  1614 (1604
لابل, سامى 
  عبدالرحمن.

  ص. : 300    .2010  كلٌة التجارة,

1605) 1615  
المحاسبة فى الوحدات 

  االدارٌة الحكومٌة :
الغندور, مصطفى 

  عطٌة.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
2000.  

الموازنة العامة والنظام المحاسبى 
  الحكومى /

  ص. : 365

  ص. : 556  النظرٌه والتطبٌك /  .2003  ]المإلف[ ؛  غنٌم, أحمد.  : االدارة العامه  1616 (1606

  االداره العامه :  1617 (1607
خشبه, ناجً دمحم 

  فوزى.
  ص. : 492  لضاٌا معاصره /  .2001  ]المإلفون[ ؛

1608) 1618  
نظم المحاسبة عن 

  التكالٌف :
حجاج, أحمد 

  حامد.
  ص.: 300  المختلطةأوالمهجنةوالمعٌارٌة /  .1999  كلٌة التجارة,

1609) 1619  
محاسبة التكالٌف الفعلٌة 
فً المنظمات الصناعٌة 

  والخدمٌة /

السجاعى, محمود 
  محمود.

  ص. : 641    .1999  المكتبة العصرٌة,

1610) 1620  
نظرٌة المراجعه 

ودراسات متمدمة فى 
  المراجعه /

عبد الوهاب, 
  إبراهٌم طه.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

<1999-
2000.>  

  ص. : 176  

  اإللتصاد االجتماعى :  1621 (1611
عبد المجٌد, عبد 

الفتاح عبد 
  الرحمن.

ٌلٌة /  .1995  كلٌة التجارة,   ص. : 342  رإٌة تحل



  محاسبة التكالٌف :  1622 (1612
حجاج, أحمد 

  حامد.
  كلٌة التجارة,

<2001-
2002.>  

والرلابة على عناصر المحاسبة 
  التكالٌف /

  ص. : 377

  نظم محاسبٌة :  1623 (1613
خٌرى, ٌسرى دمحم 

  على.
  .2005  كلٌة التجارة,

المحاسبة عن المنشؤت ذات 
  األلسام والفروع /

  ص. : 215

  محاسبة التكالٌف :  1624 (1614
صالح, سمٌر أبو 

  الفتوح.
  .2005  كلٌة التجارة,

لإلدارة مدخل معاصر 
  اإلستراتٌجٌة للتكلفة /

  ص. : 323

1615) 1625  

منهج المحاسبة عن 
الضرٌبة الموحدة 

والضرٌبة على ارباح 
شركات االموال 

وضمانات وحوافز 
  االستثمار :

الناغى, محمود 
  السٌد.

  ص. : 447  تؤصٌل وتحلٌل /  .2001  كلٌة التجارة,

  دراسات فى المراجعة /  1626 (1616
رفاعى, سامى 

  نجدى دمحم.
  ص. : 399    .2010  كلٌة التجارة,

1617) 1627  
العاللات اإللتصادٌة 

  الدولٌة /
  ص. : 222    .2009  كلٌة التجارة,  الزهار,دمحم حامد.

1618) 1628  
تطبٌمات تجارٌة باستخدام 

  الحاسب االلى /
السجاعى, محمود 

  محمود.
  ص. : 240    .2008  كلٌة التجارة,

  ص. ؛ 103    .2011  كلٌة التجارة,  النجار, حمٌدة دمحم.  االسواق المالٌة /  1629 (1619

  ص. ؛ 103    .2011  كلٌة التجارة,  النجار, حمٌدة دمحم.  االسواق المالٌة /  1630 (1620

  المحاسبة عن التكالٌف :  1631 (1621
حجاج, أحمد 

  حامد.
  .2009  كلٌة التجارة,

االصول والمبادئ العلمٌة والعملٌة 
/  

  ص. : 305

1622) 1632  
منهج المحاسبة عن 

  الضرٌبة على الدخل :
الناغى, محمود 

  السٌد.
  ص. : 312  التحلٌل وإطار التطبٌك /  .2011  كلٌة التجارة,

1623) 1633  
ٌلى وحزم  اإلحصاء التحل

  بحوث العملٌات /
طالٌة, البٌومى 

  عوض.عوض 
  ص. : 334    ]د. ت.[.  ]المإلف[,

1624) 1634  
ٌلى وحزم  اإلحصاء التحل

  بحوث العملٌات /
طالٌة, البٌومى 
  عوض عوض.

  ص. : 334    ]د. ت.[.  ]المإلف[,

1625) 1635  
ٌلى وحزم  اإلحصاء التحل

  بحوث العملٌات /
طالٌة, البٌومى 
  عوض عوض.

  :ص.  334    ]د. ت.[.  ]المإلف[,

1626) 1636  
ٌلى وحزم  اإلحصاء التحل

  بحوث العملٌات /
طالٌة, البٌومى 
  عوض عوض.

  ص. : 334    ]د. ت.[.  ]المإلف[,

1627) 1637  
ٌلى وحزم  اإلحصاء التحل

  بحوث العملٌات /
طالٌة, البٌومى 
  عوض عوض.

  ص. : 334    ]د. ت.[.  ]المإلف[,

1628) 1638  
إلتصادٌات النمود 

  والبنون /
الهنداوى, حمدى 

  أحمد.
  ص. : 288    ]د. ت.[.  ]المإلف[,

1629) 1639  
إلتصادٌات النمود 

  والبنون /
الهنداوى, حمدى 

  أحمد.
  ص. : 288    ]د. ت.[.  ]المإلف[,

1630) 1640  
إلتصادٌات النمود 

  والبنون /
الهنداوى, حمدى 

  أحمد.
  :ص.  288    ]د. ت.[.  ]المإلف[,

1631) 1641  
إلتصادٌات النمود 

  والبنون /
الهنداوى, حمدى 

  أحمد.
  ص. : 288    ]د. ت.[.  ]المإلف[,

1632) 1642  
إلتصادٌات النمود 

  والبنون /
الهنداوى, حمدى 

  أحمد.
  ص. : 288    ]د. ت.[.  ]المإلف[,

1633) 1643  
أسس التحلٌل الرٌاضى 

  للتجارٌٌن /
البلمٌنى, دمحم 

  توفٌك.
  ص. : 400    .2013  ]المإلف[,

1634) 1644  
أسس التحلٌل الرٌاضى 

  للتجارٌٌن /
البلمٌنى, دمحم 

  توفٌك.
  ص. : 400    .2013  ]المإلف[,

1635) 1645  
أسس التحلٌل الرٌاضى 

  للتجارٌٌن /
البلمٌنى, دمحم 

  توفٌك.
  ص. : 400    .2013  ]المإلف[,

1636) 1646  
التحلٌل الرٌاضى أسس 

  للتجارٌٌن /
البلمٌنى, دمحم 

  توفٌك.
  ص. : 400    .2013  ]المإلف[,

1637) 1647  
أسس التحلٌل الرٌاضى 

  للتجارٌٌن /
البلمٌنى, دمحم 

  توفٌك.
  ص. : 400    .2013  ]المإلف[,

1638) 1648  
المحاسبة فى المنشؤت 

  المالٌة :
زغلول, أحمد 

  حسن.
  ص. : 384  شركات التؤمٌن ( / -)البنون   .2013  ]د. ن.[,



1639) 1649  
المحاسبة فى المنشؤت 

  المالٌة :
زغلول, أحمد 

  حسن.
  ص. : 384  شركات التؤمٌن ( / -)البنون   .2013  ]د. ن.[,

1640) 1650  
المحاسبة فى المنشؤت 

  المالٌة :
زغلول, أحمد 

  حسن.
  ص. : 384  شركات التؤمٌن ( / -)البنون   .2013  ]د. ن.[,

1641) 1651  
المحاسبة فى المنشؤت 

  المالٌة :
زغلول, أحمد 

  حسن.
  ص. : 384  شركات التؤمٌن ( / -)البنون   .2013  ]د. ن.[,

1642) 1652  
المحاسبة فى المنشؤت 

  المالٌة :
زغلول, أحمد 

  حسن.
  ص. : 384  شركات التؤمٌن ( / -)البنون   .2013  ]د. ن.[,

  إدارة وظٌفة الشراء /  1653 (1643
جودة, عبدالمحسن 

  عبدالمحسن.
  ص. : 194    .2015  ]د. ن.[,

  إدارة وظٌفة الشراء /  1654 (1644
جودة, عبدالمحسن 

  عبدالمحسن.
  ص. : 194    .2015  ]د. ن.[,

  إدارة وظٌفة الشراء /  1655 (1645
جودة, عبدالمحسن 

  عبدالمحسن.
  ص. : 194    .2015  ]د. ن.[,

  إدارة وظٌفة الشراء /  1656 (1646
جودة, عبدالمحسن 

  عبدالمحسن.
  ص. : 194    .2015  ]د. ن.[,

  إدارة وظٌفة الشراء /  1657 (1647
جودة, عبدالمحسن 

  عبدالمحسن.
  ص. : 194    .2015  ]د. ن.[,

1648) 1658  
دراسات فى المحاسبة 

  :الضرٌبٌة 
شهاب الدٌن, 

  جمعه.
  .2013  ]د.ن.[,

الضرٌبة على دخل االشخاص 
الضرٌبة على أرباح  -الطبٌعٌٌن 

االشخاص اإلعتبارٌة)فى إطار 
لانون الضرائب 

  م( /2005(لسنة91رلم)

  ص. : 327

1649) 1659  
دراسات فى المحاسبة 

  الضرٌبٌة :
شهاب الدٌن, 

  جمعه.
  .2013  ]د.ن.[,

دخل االشخاص الضرٌبة على 
الضرٌبة على أرباح  -الطبٌعٌٌن 

االشخاص اإلعتبارٌة)فى إطار 
لانون الضرائب 

  م( /2005(لسنة91رلم)

  ص. : 327

1650) 1660  
دراسات فى المحاسبة 

  الضرٌبٌة :
شهاب الدٌن, 

  جمعه.
  .2013  ]د.ن.[,

الضرٌبة على دخل االشخاص 
الضرٌبة على أرباح  -الطبٌعٌٌن 

إلعتبارٌة)فى إطار االشخاص ا
لانون الضرائب 

  م( /2005(لسنة91رلم)

  ص. : 327

1651) 1661  
دراسات فى المحاسبة 

  الضرٌبٌة :
شهاب الدٌن, 

  جمعه.
  .2013  ]د.ن.[,

الضرٌبة على دخل االشخاص 
الضرٌبة على أرباح  -الطبٌعٌٌن 

االشخاص اإلعتبارٌة)فى إطار 
لانون الضرائب 

  /م( 2005(لسنة91رلم)

  ص. : 327

1652) 1662  
دراسات فى المحاسبة 

  الضرٌبٌة :
شهاب الدٌن, 

  جمعه.
  .2013  ]د.ن.[,

الضرٌبة على دخل االشخاص 
الضرٌبة على أرباح  -الطبٌعٌٌن 

االشخاص اإلعتبارٌة)فى إطار 
لانون الضرائب 

  م( /2005(لسنة91رلم)

  ص. : 327

1653) 1663  
ٌلى وحزم  اإلحصاء التحل

  بحوث العملٌات /
طالٌة, البٌومى 
  عوض عوض.

  ص. : 334    .2014  ]د. ن.[,

1654) 1664  
ٌلى وحزم  اإلحصاء التحل

  بحوث العملٌات /
طالٌة, البٌومى 
  عوض عوض.

  ص. : 334    .2014  ]د. ن.[,

1655) 1665  
أصول المحاسبة المالٌة 

/  
رضوان, عباس 

  أحمد.
  ص. : 320    .2013  ]د. ن.[,

1656) 1666  
أصول المحاسبة المالٌة 

/  
رضوان, عباس 

  أحمد.
  ص. : 320    .2013  ]د. ن.[,

1657) 1667  
دراسات متمدمة فى 

  المراجعة /
رضوان, عباس 

  أحمد.
  ص. : 412    .2012  ]د. ن.[,

1658) 1668  
دراسات متمدمة فى 

  المراجعة /
رضوان, عباس 

  أحمد.
  ص. : 412    .2012  ]د. ن.[,

1659) 1669  
دراسات متمدمة فى 

  المراجعة /
رضوان, عباس 

  أحمد.
  ص. : 412    .2012  ]د. ن.[,

1660) 1670  
دراسات متمدمة فى 

  المراجعة /
حافظ, سماح 

  طارق.
  ص. : 384    .2013  ]د. ن.[,



1661) 1671  
دراسات متمدمة فى 

  المراجعة /
حافظ, سماح 

  طارق.
  ص. : 384    .2013  ]د. ن.[,

1662) 1672  
دراسات متمدمة فى 

  المراجعة /
حافظ, سماح 

  طارق.
  ص. : 384    .2013  ]د. ن.[,

1663) 1673  
دراسات متمدمة فى 

  المراجعة /
حافظ, سماح 

  طارق.
  ص. : 384    .2013  ]د. ن.[,

1664) 1674  
دراسات متمدمة فى 

  المراجعة /
حافظ, سماح 

  طارق.
  ص. : 384    .2013  ]د. ن.[,

1665) 1675  
نظم المعلومات االدارٌة 

:  
دكرورى, منى 

  ابراهٌم.
  ص. : 352  مدخل اتخاذ المرارات /  .2014  ]د. ن.[,

1666) 1676  
نظم المعلومات االدارٌة 

:  
دكرورى, منى 

  ابراهٌم.
  ص. : 352  /مدخل اتخاذ المرارات   .2014  ]د. ن.[,

1667) 1677  
نظم المعلومات االدارٌة 

:  
دكرورى, منى 

  ابراهٌم.
  ص. : 352  مدخل اتخاذ المرارات /  .2014  ]د. ن.[,

1668) 1678  
نظم المعلومات االدارٌة 

:  
دكرورى, منى 

  ابراهٌم.
  ص. : 352  مدخل اتخاذ المرارات /  .2014  ]د. ن.[,

1669) 1679  
المعلومات االدارٌة نظم 

:  
دكرورى, منى 

  ابراهٌم.
  ص. : 352  مدخل اتخاذ المرارات /  .2014  ]د. ن.[,

  التسوٌك اإلبتكارى :  1680 (1670
عبدالحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  .2014  ]د. ن.[,

الطرٌك الوحٌد لصناعة الثروة 
  المستمبلٌة /

  ص. : 400

  التسوٌك اإلبتكارى :  1681 (1671
عبدالحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  .2014  ]د. ن.[,

الطرٌك الوحٌد لصناعة الثروة 
  المستمبلٌة /

  ص. : 400

  التسوٌك اإلبتكارى :  1682 (1672
عبدالحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  .2014  ]د. ن.[,

الطرٌك الوحٌد لصناعة الثروة 
  المستمبلٌة /

  ص. : 400

  التسوٌك اإلبتكارى :  1683 (1673
عبدالحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  .2014  ]د. ن.[,

الطرٌك الوحٌد لصناعة الثروة 
  المستمبلٌة /

  ص. : 400

  التسوٌك اإلبتكارى :  1684 (1674
عبدالحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  .2014  ]د. ن.[,

الطرٌك الوحٌد لصناعة الثروة 
  المستمبلٌة /

  ص. : 400

1675) 1685  
إنشاء وإدارة المشروع 

  الصغٌر :
عبدالمادر, 

  عبدالمادر دمحم.
  ص. : 336  عالم التمٌز /  .2009  ]د. ن.[,

1676) 1686  
إنشاء وإدارة المشروع 

  الصغٌر :
عبدالمادر, 

  عبدالمادر دمحم.
  ص. : 336  عالم التمٌز /  .2009  ]د. ن.[,

1677) 1687  
إنشاء وإدارة المشروع 

  الصغٌر :
عبدالمادر, 

  عبدالمادر دمحم.
  ص. : 336  عالم التمٌز /  .2009  ]د. ن.[,

1678) 1688  
إنشاء وإدارة المشروع 

  الصغٌر :
عبدالمادر, 

  عبدالمادر دمحم.
  ص. : 336  عالم التمٌز /  .2009  ]د. ن.[,

1679) 1689  
إنشاء وإدارة المشروع 

  الصغٌر :
عبدالمادر, 

  عبدالمادر دمحم.
  ص. : 336  عالم التمٌز /  .2009  ]د. ن.[,

  مبادئ المراجعة /  1690 (1680
دمحم, صالح الدٌن 

  خضر.
  ص. : 400    .2013  ]د. ن.[,

  مبادئ المراجعة /  1691 (1681
دمحم, صالح الدٌن 

  خضر.
  ص. : 400    .2013  ]د. ن.[,

  مبادئ المراجعة /  1692 (1682
دمحم, صالح الدٌن 

  خضر.
  ص. : 400    .2013  ن.[,]د. 

  مبادئ المراجعة /  1693 (1683
دمحم, صالح الدٌن 

  خضر.
  ص. : 400    .2013  ]د. ن.[,

  مبادئ المراجعة /  1694 (1684
دمحم, صالح الدٌن 

  خضر.
  ص. : 400    .2013  ]د. ن.[,

  التكالٌف المعٌارٌة :  1695 (1685
رفاعً, سامً 

  نجدي دمحم.
  ص. : 312  لٌاس وضبط وترشٌد /  .2013  ن.[,]د. 

  التكالٌف المعٌارٌة :  1696 (1686
رفاعً, سامً 

  نجدي دمحم.
  ص. : 312  لٌاس وضبط وترشٌد /  .2013  ]د. ن.[,

  التكالٌف المعٌارٌة :  1697 (1687
رفاعً, سامً 

  نجدي دمحم.
  ص. : 312  لٌاس وضبط وترشٌد /  .2013  ]د. ن.[,

  التؤمٌن ورٌاضٌاته /  1698 (1688
المعداوى, جٌهان 

  مسعد.
  ص. : 182    .2012  ]د.ن.[,



  التؤمٌن ورٌاضٌاته /  1699 (1689
المعداوى, جٌهان 

  مسعد.
  ص. : 182    .2012  ]د.ن.[,

  التؤمٌن ورٌاضٌاته /  1700 (1690
المعداوى, جٌهان 

  مسعد.
  ص. : 182    .2012  ]د.ن.[,

  التؤمٌن ورٌاضٌاته /  1701 (1691
المعداوى, جٌهان 

  مسعد.
  ص. : 182    .2012  ]د.ن.[,

1692) 1702  
تحلٌل وتصمٌم نظم 

  المعلومات المحاسبٌة /
السجاعى, محمود 

  محمود.
  ص. : 298    .2014  ]د. ن.[,

1693) 1703  
تحلٌل وتصمٌم نظم 

  المعلومات المحاسبٌة /
 السجاعى, محمود

  محمود.
  ص. : 298    .2014  ]د. ن.[,

  السلون التنظٌمى /  1704 (1694
جودة, عبدالمحسن 

  عبدالمحسن.
  ص. : 383    .2014  ]د. ن.[,

  السلون التنظٌمى /  1705 (1695
جودة, عبدالمحسن 

  عبدالمحسن.
  ص. : 383    .2014  ]د. ن.[,

1696) 1706  
إدارة رأس المال 

  البشرى/
  ص. : 384    .2013  ]د. ن.[,  المنٌاوى, جاد.

1697) 1707  
إدارة رأس المال 

  البشرى/
  ص. : 384    .2013  ]د. ن.[,  المنٌاوى, جاد.

1698) 1708  
إدارة رأس المال 

  البشرى/
  ص. : 384    .2013  ]د. ن.[,  المنٌاوى, جاد.

1699) 1709  
منهج المحاسبة عن 

  الدخل :الضرٌبة على 
الناغى, محمود 

  السٌد.
  ص. : 312  التحلٌل وإطار التطبٌك/  .2011  ]المإلف[,

1700) 1710  
منهج المحاسبة عن 

  الضرٌبة على الدخل :
الناغى, محمود 

  السٌد.
  ص. : 312  التحلٌل وإطار التطبٌك/  .2011  ]المإلف[,

  ص. : 384    .2013  ن.[,]د.   خشبه, ناجى.  اإلدارة العامة /  1711 (1701

  ص. : 384    .2013  ]د. ن.[,  خشبه, ناجى.  اإلدارة العامة /  1712 (1702

  ص. : 384    .2013  ]د. ن.[,  خشبه, ناجى.  اإلدارة العامة /  1713 (1703

1704) 1714  
اإلدارة المالٌة والعولمة 

:  
الشحات, نظٌر 

  رٌاض دمحم.
  ص. : 190  لرار اإلستثمار /  .2010  ]د. ن.[,

1705) 1715  
اإلدارة المالٌة والعولمة 

:  
الشحات, نظٌر 

  رٌاض دمحم.
  ص. : 190  لرار اإلستثمار /  .2010  ]د. ن.[,

  ص. : 385    .2013  ]د. ن.[,  غنٌم, أحمد دمحم.  أصول اإلدارة  1716 (1706

  رٌاضٌات اإلستثمار /  1717 (1707
إبراهٌم دمحم بدوى, 
  مهدى.

  ص. : 250    .2010  ]د. ن.[,

  رٌاضٌات اإلستثمار /  1718 (1708
بدوى, إبراهٌم دمحم 

  مهدى.
  ص. : 250    .2010  ]د. ن.[,

  رٌاضٌات اإلستثمار /  1719 (1709
بدوى, إبراهٌم دمحم 

  مهدى.
  ص. : 250    .2010  ]د. ن.[,

  اإلستثمار /رٌاضٌات   1720 (1710
بدوى, إبراهٌم دمحم 

  مهدى.
  ص. : 250    .2010  ]د. ن.[,

  رٌاضٌات اإلستثمار /  1721 (1711
بدوى, إبراهٌم دمحم 

  مهدى.
  ص. : 250    .2010  ]د. ن.[,

1712) 1722  
محاسبة شركات 

  األشخاص /
لابل, سامى 
  عبدالرحمن.

مكتبة الجالء الحدٌثة 
  بالمنصورة,

  ص. : 394    .2001

1713) 1723  
محاسبة شركات 

  األشخاص /
لابل, سامى 
  عبدالرحمن.

مكتبة الجالء الحدٌثة 
  بالمنصورة,

  ص. : 394    .2001

1714) 1724  
محاسبة شركات 

  األشخاص /
لابل, سامى 
  عبدالرحمن.

مكتبة الجالء الحدٌثة 
  بالمنصورة,

  ص. : 394    .2001

1715) 1725  
شركات  محاسبة

  األشخاص /
لابل, سامى 
  عبدالرحمن.

مكتبة الجالء الحدٌثة 
  بالمنصورة,

  ص. : 394    .2001

1716) 1726  
ممدمة فى الحاسب اآللى 

/  
  ص. : 400    .2012  ]د. ن.[,  حافظ, هند سامح.

1717) 1727  
ممدمة فى الحاسب اآللى 

/  
  ص. : 400    .2012  ]د. ن.[,  حافظ, هند سامح.



1718) 1728  
ممدمة فى الحاسب اآللى 

/  
  ص. : 400    .2012  ]د. ن.[,  حافظ, هند سامح.

1719) 1729  
اإلدارة المالٌة والعولمة 

/  
الشحات, نظٌر 

  رٌاض دمحم.
  ص. : 248    ]د. ت.[.  ]المإلف[,

1720) 1730  
اإلدارة المالٌة والعولمة 

/  
الشحات, نظٌر 

  رٌاض دمحم.
  ص. : 248    ]د. ت.[.  ]المإلف[,

1721) 1731  
اإلدارة المالٌة والعولمة 

/  
الشحات, نظٌر 

  رٌاض دمحم.
  ص. : 248    ]د. ت.[.  ]المإلف[,

1722) 1732  
اإلدارة المالٌة والعولمة 

/  
الشحات, نظٌر 

  رٌاض دمحم.
  ص. : 248    ]د. ت.[.  ]المإلف[,

1723) 1733  
المالٌة والعولمة اإلدارة 

/  
الشحات, نظٌر 

  رٌاض دمحم.
  ص. : 248    ]د. ت.[.  ]المإلف[,

1724) 1734  
التسوٌك اإلبتكارى 

الطرٌك الوحٌد لصناعة 
  الثروة المستمبلٌة /

عبدالحمٌد, طلعت 
  أسعد.

  ص. : 400    .2014  ]المإلف[,

1725) 1735  
التسوٌك اإلبتكارى 

الطرٌك الوحٌد لصناعة 
  الثروة المستمبلٌة /

عبدالحمٌد, طلعت 
  أسعد.

  ص. : 400    .2014  ]المإلف[,

1726) 1736  
التسوٌك اإلبتكارى 

الطرٌك الوحٌد لصناعة 
  الثروة المستمبلٌة /

عبدالحمٌد, طلعت 
  أسعد.

  ص. : 400    .2014  ]المإلف[,

1727) 1737  
التسوٌك اإلبتكارى 

الطرٌك الوحٌد لصناعة 
  الثروة المستمبلٌة /

عبدالحمٌد, طلعت 
  أسعد.

  ص. : 400    .2014  ]المإلف[,

1728) 1738  
التسوٌك اإلبتكارى 

الطرٌك الوحٌد لصناعة 
  الثروة المستمبلٌة /

عبدالحمٌد, طلعت 
  أسعد.

  ص. : 400    .2014  ]المإلف[,

  إدارة المخزون /  1739 (1729
مخٌمر, عبدالعزٌز 

  جمٌل.
  ص. : 199    .2013  ]المإلف[,

  إدارة المخزون /  1740 (1730
مخٌمر, عبدالعزٌز 

  جمٌل.
  ص. : 199    .2013  ]المإلف[,

  إدارة المخزون /  1741 (1731
مخٌمر, عبدالعزٌز 

  جمٌل.
  ص. : 199    .2013  ]المإلف[,

  إدارة المخزون /  1742 (1732
مخٌمر, عبدالعزٌز 

  جمٌل.
  ص. : 199    .2013  ]المإلف[,

  إدارة المخزون /  1743 (1733
مخٌمر, عبدالعزٌز 

  جمٌل.
  ص. : 199    .2013  ]المإلف[,

1734) 1744  
اإلدارة اإللكترونٌة بٌن 

  النظرٌة والتطبٌك /
  ص. ؛ 222    ]د. ت.[.  ]المإلف[,  غنٌم, أحمد دمحم.

1735) 1745  
بٌن اإلدارة اإللكترونٌة 
  النظرٌة والتطبٌك /

  ص. ؛ 222    ]د. ت.[.  ]المإلف[,  غنٌم, أحمد دمحم.

1736) 1746  
اإلدارة اإللكترونٌة بٌن 

  النظرٌة والتطبٌك /
  ص. ؛ 222    ]د. ت.[.  ]المإلف[,  غنٌم, أحمد دمحم.

1737) 1747  
اإلدارة اإللكترونٌة بٌن 

  النظرٌة والتطبٌك /
  ص. ؛ 222    ]د. ت.[.  ]المإلف[,  دمحم.غنٌم, أحمد 

  التؤمٌن ورٌاضٌاتة /  1748 (1738
البلمٌنً, دمحم 

  توفٌك.
  ص. : 185    .2012  ]د. ن.[,

  التؤمٌن ورٌاضٌاتة /  1749 (1739
البلمٌنً, دمحم 

  توفٌك.
  ص. : 185    .2012  ]د. ن.[,

  التؤمٌن ورٌاضٌاتة /  1750 (1740
دمحم البلمٌنً, 

  توفٌك.
  ص. : 185    .2012  ]د. ن.[,

  التؤمٌن ورٌاضٌاتة /  1751 (1741
البلمٌنً, دمحم 

  توفٌك.
  ص. : 185    .2012  ]د. ن.[,

  التؤمٌن ورٌاضٌاتة /  1752 (1742
البلمٌنً, دمحم 

  توفٌك.
  ص. : 185    .2012  ]د. ن.[,

1743) 1753  
المحاسبة الضرٌبٌة 

  والزكاة /
خٌرى, ٌسرى 

  دمحم.
  ص. : 307    .2011  ]د. ن.[,



1744) 1754  
المحاسبة الضرٌبٌة 

  والزكاة /
خٌرى, ٌسرى 

  دمحم.
  ص. : 307    .2011  ]د. ن.[,

1745) 1755  
المحاسبة الضرٌبٌة 

  والزكاة /
خٌرى, ٌسرى 

  دمحم.
  ص. : 307    .2011  ]د. ن.[,

1746) 1756  
المحاسبة الضرٌبٌة 

  والزكاة /
خٌرى, ٌسرى 

  دمحم.
  ص. : 307    .2011  ]د. ن.[,

1747) 1757  
المحاسبة الضرٌبٌة 

  والزكاة /
خٌرى, ٌسرى 

  دمحم.
  ص. : 307    .2011  ]د. ن.[,

1748) 1758  

المحاسبة عن ضرٌبة 
الدخل فى إطار لانون 

الضرٌبة على الدخل رلم 
  / 2005(لسنة 91)

زغلول, أحمد 
  حسن.

  ص. : 312    .2012  ]المإلف[,

1749) 1759  

المحاسبة عن ضرٌبة 
الدخل فى إطار لانون 

الضرٌبة على الدخل رلم 
  / 2005(لسنة 91)

زغلول, أحمد 
  حسن.

  ص. : 312    .2012  ]المإلف[,

1750) 1760  

المحاسبة عن ضرٌبة 
الدخل فى إطار لانون 

الضرٌبة على الدخل رلم 
  / 2005(لسنة 91)

زغلول, أحمد 
  حسن.

  ص. : 312    .2012  ]المإلف[,

1751) 1761  

المحاسبة عن ضرٌبة 
الدخل فى إطار لانون 

الضرٌبة على الدخل رلم 
  / 2005(لسنة 91)

زغلول, أحمد 
  حسن.

  ص. : 312    .2012  ]المإلف[,

1752) 1762  

المحاسبة عن ضرٌبة 
الدخل فى إطار لانون 

الدخل رلم الضرٌبة على 
  / 2005(لسنة 91)

زغلول, أحمد 
  حسن.

  ص. : 312    .2012  ]المإلف[,

  محاسبة التكالٌف :  1763 (1753
السجاعى, محمود 

  محمود.
  تطبٌك عملى / -تؤصٌل علمى   .2013  ]المإلف[,

ص .  320
:  

  محاسبة التكالٌف :  1764 (1754
السجاعى, محمود 

  محمود.
  تطبٌك عملى / -تؤصٌل علمى   .2013  ]المإلف[,

ص .  320
:  

  محاسبة التكالٌف :  1765 (1755
السجاعى, محمود 

  محمود.
  تطبٌك عملى / -تؤصٌل علمى   .2013  ]المإلف[,

ص .  320
:  

  محاسبة التكالٌف :  1766 (1756
السجاعى, محمود 

  محمود.
  تطبٌك عملى / -تؤصٌل علمى   .2013  ]المإلف[,

ص .  320
:  

  محاسبة التكالٌف :  1767 (1757
السجاعى, محمود 

  محمود.
  تطبٌك عملى / -تؤصٌل علمى   .2013  ]المإلف[,

ص .  320
:  

1758) 1768  
نظم المحاسبة عن 

  التكالٌف الفعلٌة/
رفاعى, سامى 

  نجدى دمحم.
  ص. : 320    .2013  ]المإلف[,

1759) 1769  
نظم المحاسبة عن 

  التكالٌف الفعلٌة/
رفاعى, سامى 

  نجدى دمحم.
  ص. : 320    .2013  ]المإلف[,

1760) 1770  
نظم المحاسبة عن 

  التكالٌف الفعلٌة/
رفاعى, سامى 

  نجدى دمحم.
  ص. : 320    .2013  ]المإلف[,

1761) 1771  
نظم المحاسبة عن 

  التكالٌف الفعلٌة/
رفاعى, سامى 

  نجدى دمحم.
  ص. : 320    .2013  ]المإلف[,

1762) 1772  
نظم المحاسبة عن 

  التكالٌف الفعلٌة/
رفاعى, سامى 

  نجدى دمحم.
  ص. : 320    .2013  ]المإلف[,

  ص. : 403  تنظٌر وتطبٌك /  .2009  ]د. ن.[,  حماد, دمحم على.  أصول المراجعة :  1778 (1763

 


