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 تقرير بمقتنيات المكتبة

 

 

 الناشر المؤلف العنوان  
مكان 
 النشر

الرقم 
 العام

 سنة النشر تصنيف الديوي

  الماموس العصرى / (ٔ
Elias ,Elias 

A,.  
Elias Modern 

Press,  
Cairo :  ٖٓ  ٕٖٗ  ٔ6ٙ1.  

ٕ) Al - Manar :  
Karmi, Hasan 

S.  
    1ٖ  ٕٖٗ    

ٖ) Al - Manar :  
Karmi, Hasan 

S.  
    1ٗ  ٕٖٗ    

ٗ) Al - Manar :  
Karmi, Hasan 

S.  
    1٘  ٕٖٗ    

  .69ٓٔ  ٖٔٗ  6ٔ  بٌروت :  دار السبك,  السابك, جروان.  لاموس االلتصاد : (٘

ٙ) 
معجم المصطلحات العلمٌة 

:  
  

مكتبة االنجلو 
  المصرٌة,

  .6ٙ6ٔ  ٖٙ٘  6ٗ  الماهرة :

  .ٕٗٓٓ  ٕٗ.9٘ٙ  69ٕ  المنصورة :  كلٌة التجارة,  حجاج, أحمد حامد.  المحاسبة عن التكالٌف : (9

1) 
معجم المصطلحات 
  المصرفٌة والمالٌة :

االسٌوطى, مجدى 
  نافد.

البنن االهلى 
  المصرى,

  .61ٓٔ  ٖٕٗ  6ٖٖ  الماهرة :

6) 
اصدارات معاٌٌر 

المحاسبة الدولٌة فى العام 
/  

مجلس معاٌٌر 
المحاسبة الدولٌة فى 

  المطاع العام
  .ٖٕٔٓ  9٘ٙ  ٕٓٙ  االردن :  المطابع المركزٌة,

ٔٓ) 
االلتصاد المصرى فى 

  ربع لرن :
  

الهٌئة المصرٌة 
  العامة للكتاب,

  ٖٖٓ  9ٓٓ  الماهرة :
ٔ699 ,
ٔ691.  

ٔٔ) 
االلتصاد المصرى فى 

  :ربع لرن 
  

الهٌئة المصرٌة 
  العامة للكتاب,

  ٖٖٓ  9ٓٔ  الماهرة :
ٔ699 ,
ٔ691.  

ٕٔ) 
االلتصاد المصرى فى 

  ربع لرن :
  

الهٌئة المصرٌة 
  العامة للكتاب,

  ٖٖٓ  9ٕٓ  الماهرة :
ٔ699 ,
ٔ691.  

ٖٔ) 
المعجم المعرب 

  للمصطلحات المكتبٌة :
البارودى, عبد هللا 

  عمر.
مركز الخدمات 
  واالبحاث الثمافٌة,

  .61ٖٔ  ٖٓ.ٕٓٓ  199  بٌروت :

ٔٗ) 
العٌنات وتصمٌم التجارب 

/  

أبو العال, 
عبداللطٌف 
  عبدالفتاح.

  .66ٙٔ  ٖٓٔ  16ٗ  المنصوره :  جامعة المنصوره,

ٔ٘) 
المعاٌٌر الدولٌة العداد 

  التمارٌر المالٌة/
  .ٕٕٔٓ    161  عمان :  المطابع المركزٌة,  

ٔٙ) 
معاٌٌر المحاسبة واالبالغ 

  المالى الدولٌة :
  .ٖٕٔٓ  9٘ٙ  166  عمان :  دار وائل للنشر,  أبو نصار, دمحم.

ٔ9) 
دراسات فى نظرٌة 

  المحاسبة :
الناغى, محمود 

  السٌد.
  .ٕٔٔٓ  9ٓ.9٘ٙ  6ٕٓ  الماهرة :  المكتبة العصرٌة,

ٔ1) 
حساب تكالٌف المراحل 
اإلنتاجٌة بؤستخدام طرٌمة 
  وحدات المٌاس الطبٌعٌة :

  زهران, دمحم.
دار الكتب العلمٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .ٕٕٔٓ  ٕٗ.9٘ٙ  6ٖٓ  الماهرة :

  .ٕٕٔٓ  ٘.ٖٔٓ  6ٓٙ  الدمام :  مكتبة المتنبً,  زناتً, دمحم ربٌع.  السلون التنظٌمى : (6ٔ

ٕٓ) 
بحوث ودراسات التصادٌة 

  معاصرة /
  .ٕٙٔٓ  ٖٖٓ  6ٕٗ  الماهرة :  االزهر,جامعة   طرٌح, نٌفٌن دمحم.

ٕٔ) 
االسلوب االسالمى لتكوٌن 

راس المال والتنمٌه 
  االلتصادٌه /

ٌله  حسنٌن, جل
  حسن.

دار الجامعات 
  المصرٌة,

االسكندرٌه 
:  

ٔٙٗٗ  ٖٖٓ.ٕٔٔ  ٔ66ٓ.  

ٕٕ) 
االسلوب االسالمى لتكوٌن 

راس المال والتنمٌه 
ٌله  حسنٌن, جل

  حسن.
دار الجامعات 

  المصرٌة,
االسكندرٌه 

:  
ٔٙٗ٘  ٖٖٓ.ٕٔٔ  ٔ66ٓ.  



  االلتصادٌه /

ٕٖ) 
االسلوب االسالمى لتكوٌن 

راس المال والتنمٌه 
  االلتصادٌه /

ٌله  حسنٌن, جل
  حسن.

دار الجامعات 
  المصرٌة,

االسكندرٌه 
:  

ٔٙٗٙ  ٖٖٓ.ٕٔٔ  ٔ66ٓ.  

ٕٗ) 
التنمٌه العربٌه بٌن النظرٌه 

  والوالع /
  عادل فهمى.بدر, 

دار الجامعات 
  المصرٌة,

االسكندرٌه 
:  

ٔٙ٘ٙ  ٖٖ1.6  ٔ66ٓ.  

ٕ٘) 
التنمٌه العربٌه بٌن النظرٌه 

  والوالع /
  بدر, عادل فهمى.

دار الجامعات 
  المصرٌة,

االسكندرٌه 
:  

ٔٙ٘9  ٖٖ1.6  ٔ66ٓ.  

ٕٙ) 
التنمٌه العربٌه بٌن النظرٌه 

  والوالع /
  بدر, عادل فهمى.

الجامعات دار 
  المصرٌة,

االسكندرٌه 
:  

ٔٙ٘1  ٖٖ1.6  ٔ66ٓ.  

  اإللتصاد الدولى / (9ٕ
أحمد, عبدالرحمن 

  ٌسرى.
دار الجامعات 

  المصرٌه,
اإلسكندرٌه 

:  
ٔٙ٘6  ٖٖ9  ٔ66ٓ.  

  اإللتصاد الدولى / (1ٕ
أحمد, عبدالرحمن 

  ٌسرى.
دار الجامعات 

  المصرٌه,
اإلسكندرٌه 

:  
ٔٙٙٓ  ٖٖ9  ٔ66ٓ.  

  اإللتصاد الدولى / (6ٕ
أحمد, عبدالرحمن 

  ٌسرى.
دار الجامعات 

  المصرٌه,
اإلسكندرٌه 

:  
ٔٙٙٔ  ٖٖ9  ٔ66ٓ.  

  لٌبشتز, سٌمور.  ملخصات شوم : (ٖٓ
الدار الدولٌه للنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٓٔ  ٘.ٕٔ٘  1ٗٙٔ  الماهره :

  ادارة البنون التجارٌة : (ٖٔ
عبدالحمٌد, طلعت 

  اسعد.
  .66ٔٔ  1.6ٖٔ٘ٙ  19ٙٔ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,

  ادارة البنون التجارٌة : (ٕٖ
عبدالحمٌد, طلعت 

  اسعد.
  .66ٔٔ  1.6ٖٔ٘ٙ  11ٙٔ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,

ٖٖ) 

المحاسبة فى الوحدات 
الحكومٌة والتنظٌمات 

اإلجتماعٌة األخرى مع 
عرض وتحلٌل النظام 

  السعودى /

سلطان السلطان, 
  الدمحم العلى.

  . 66ٓٔ  9.1ٖ٘٘ٙ  9ٔ1ٔ  الرٌاض :  دار المرٌخ,

ٖٗ) 

المحاسبة فى الوحدات 
الحكومٌة والتنظٌمات 

اإلجتماعٌة األخرى مع 
عرض وتحلٌل النظام 

  السعودى /

السلطان, سلطان 
  الدمحم العلى.

  . 66ٓٔ  9.1ٖ٘٘ٙ  9ٔ6ٔ  الرٌاض :  دار المرٌخ,

ٖ٘) 

الوحدات المحاسبة فى 
الحكومٌة والتنظٌمات 

اإلجتماعٌة األخرى مع 
عرض وتحلٌل النظام 

  السعودى /

السلطان, سلطان 
  الدمحم العلى.

  . 66ٓٔ  9.1ٖ٘٘ٙ  9ٕٓٔ  الرٌاض :  دار المرٌخ,

ٖٙ) 
المرجع الشامل لنظام 

  / DOSالتشغٌل 
  

مطابع المكتب 
  المصري الحدٌث,

  . 66ٔٔ  ٖٔ.٘ٓٓ  9ٕٔٔ  الماهرة :

ٖ9) 
المرجع الشامل لنظام 

  / DOSالتشغٌل 
  

مطابع المكتب 
  المصري الحدٌث,

  . 66ٔٔ  ٖٔ.٘ٓٓ  9ٕٕٔ  الماهرة :

ٖ1) 
عالم الجداول االلكترونٌه 

/  
عبدالوهاب, 

  مصطفى رضا.
  .66ٔٔ  ٙ.ٔٓٓ  9ٕٖٔ  الماهرة :  دلتا كمبٌوتر,

ٖ6) 
الموسوعة الشاملة 

لمصطلحات الحاسب 
  اإللكترونً /

  .66ٔٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  9ٕٗٔ  الماهرة :  دلتا كومبٌوتر,  

  موسوعة دلتا كمبٌوتر / (ٓٗ
عبدالوهاب, 

  مصطفى رضا.
  5ٕٓٗ٘ٓ  9ٕ٘ٔ  الماهرة :  دلتا كمبٌوتر,

 <ٔ66ٔ - 
ٔ66ٖ >  

  موسوعة دلتا كمبٌوتر / (ٔٗ
عبدالوهاب, 

  مصطفى رضا.
  5ٕٓٗ٘ٓ  9ٕٙٔ  الماهرة :  دلتا كمبٌوتر,

 <ٔ66ٔ - 
ٔ66ٖ >  

  موسوعة دلتا كمبٌوتر / (ٕٗ
عبدالوهاب, 

  مصطفى رضا.
  5ٕٓٗ٘ٓ  9ٕ9ٔ  الماهرة :  دلتا كمبٌوتر,

 <ٔ66ٔ - 
ٔ66ٖ >  

  خشبة, دمحم السعٌد.  لاموس الكمبٌوتر : (ٖٗ
مطبعة األوفست 

  الحدٌثة ؛
  ٖٓٙ  9ٖٕٔ  الماهرة ؛

 <ٔ61ٙ ,
ٔ619 ,
ٔ66ٓ >  

ٗٗ) 
الكمبٌوتر ونظم تشغٌل 

&  MS-DOSالمرص 
PC-DOS /  

  .66ٔٔ  ٙ.ٔٓٓ  9ٖٖٔ  الماهرة :  المإلف,  خشبه, دمحم السعٌد.



ٗ٘) 
الكمبٌوتر وأساسٌات علم 

  الحاسب =
  . 66ٓٔ  ٗٓٓ  9ٖٗٔ  الماهرة :  مكتبة الولٌد,  خشبة, دمحم السعٌد.

ٗٙ) 
المعالجة اإللكترونٌة 

  للمعلومات =
  دمحم السعٌد.خشبة, 

المركز االسالمً 
  للطباعة و النشر,

  ٙ.ٔٓٓ  9ٖ٘ٔ  الماهرة :
 <ٔ66ٓ - 

ٔ66ٔ .>  

ٗ9) 
مدخل الحاسب اآللى ونظم 

  المعلومات :
عوض, أسامة دمحم 

  محٌى الدٌن.
  . 66ٓٔ  ٗٓٓ  9ٗٓٔ  الكوٌت :  دار الملم,

ٗ1) 
الكمبٌوتر وأساسٌات علم 

  الحاسب =
  . 66ٓٔ  ٗٓٓ  9ٗٔٔ  الماهرة :  مكتبة الولٌد,  السعٌد.خشبة, دمحم 

ٗ6) 
المرجع االساسى فى 
الحاسبات والنظم 

  الشخصٌه /

ابراهٌم, ٌحٌى 
  فوزى.

الحسٌنً للكمبٌوتر و 
  نظم المعلومات,

  .66ٓٔ  ٙ.ٔٓٓ  9ٕٗٔ  الماهرة :

٘ٓ) 
المرجع االساسى فى 
الحاسبات والنظم 

  الشخصٌه /

ابراهٌم, ٌحٌى 
  فوزى.

الحسٌنً للكمبٌوتر و 
  نظم المعلومات,

  .66ٓٔ  ٙ.ٔٓٓ  9ٖٗٔ  الماهرة :

٘ٔ) 
المرجع االساسى فى 
الحاسبات والنظم 

  الشخصٌه /

ابراهٌم, ٌحٌى 
  فوزى.

الحسٌنً للكمبٌوتر و 
  نظم المعلومات,

  .66ٓٔ  ٙ.ٔٓٓ  9ٗٗٔ  الماهرة :

ٕ٘) 
المرجع االساسى فى 
الحاسبات والنظم 

  الشخصٌه /

ابراهٌم, ٌحٌى 
  فوزى.

الحسٌنً للكمبٌوتر و 
  نظم المعلومات,

  .66ٓٔ  ٙ.ٔٓٓ  9ٗ٘ٔ  الماهرة :

ٖ٘) 
ممدمة فى نظم المعلومات 

  اإلدارٌه /
عبدالحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  .66ٕٔ  1ٗ.ٔ٘ٙ  9ٕ٘ٔ  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,

٘ٗ) 
ممدمة فى نظم المعلومات 

  اإلدارٌه /
عبدالحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  .66ٕٔ  1ٗ.ٔ٘ٙ  9ٖ٘ٔ  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,

٘٘) 
ممدمة فى نظم المعلومات 

  اإلدارٌه /
عبدالحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  .66ٕٔ  1ٗ.ٔ٘ٙ  9٘ٙٔ  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,

٘ٙ) 
االصالح االلتصادى 

  وتحدٌات التنمٌه /
  .66ٕٔ  ٔ.ٖٖٓ  911ٔ  م. : ] د.  د. ن. [,  حنفى, دمحم ناظم.

٘9) 
االصالح االلتصادى 

  وتحدٌات التنمٌه /
  .66ٕٔ  ٔ.ٖٖٓ  916ٔ  ] د. م. :  د. ن. [,  حنفى, دمحم ناظم.

٘1) 
االصالح االلتصادى 

  وتحدٌات التنمٌه /
  .66ٕٔ  ٔ.ٖٖٓ  96ٓٔ  ] د. م. :  د. ن. [,  حنفى, دمحم ناظم.

٘6) 
تحدٌد الربح الضرٌبى 

  لالنشطه /
  المإلف,  عطا, دمحم حامد.

اإلسكندرٌة 
:  

ٔ96ٕ  ٖٖٙ.ٖ  ٔ66ٕ.  

ٙٓ) 
تحدٌد الربح الضرٌبى 

  لالنشطه /
  المإلف,  عطا, دمحم حامد.

اإلسكندرٌة 
:  

ٔ96ٖ  ٖٖٙ.ٖ  ٔ66ٕ.  

ٙٔ) 
تحدٌد الربح الضرٌبى 

  لالنشطه /
  المإلف,  عطا, دمحم حامد.

اإلسكندرٌة 
:  

ٔ96ٗ  ٖٖٙ.ٖ  ٔ66ٕ.  

ٕٙ) 
تحدٌد الربح الضرٌبى 

  لالنشطه /
  المإلف,  عطا, دمحم حامد.

اإلسكندرٌة 
:  

ٔ96٘  ٖٖٙ.ٖ  ٔ66ٕ.  

ٖٙ) 
تحدٌد الربح الضرٌبى 

  لالنشطه /
  المإلف,  عطا, دمحم حامد.

اإلسكندرٌة 
:  

ٔ96ٙ  ٖٖٙ.ٖ  ٔ66ٕ.  

ٙٗ) 
كٌف تجتذب عمٌال دائما 

:  
عبدالحمٌد, طلعت 

  اسعد.
  . 66ٖٔ  1٘ٙ  969ٔ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,

ٙ٘) 
كٌف تجتذب عمٌال دائما 

:  
عبدالحمٌد, طلعت 

  اسعد.
  . 66ٖٔ  1٘ٙ  961ٔ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,

ٙٙ) 
كٌف تجتذب عمٌال دائما 

:  
عبدالحمٌد, طلعت 

  اسعد.
  . 66ٖٔ  1٘ٙ  966ٔ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,

ٙ9) 
تجتذب عمٌال دائما كٌف 

:  
عبدالحمٌد, طلعت 

  اسعد.
  . 66ٖٔ  1٘ٙ  1ٓٓٔ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,

ٙ1) 
كٌف تجتذب عمٌال دائما 

:  
عبدالحمٌد, طلعت 

  اسعد.
  . 66ٖٔ  1٘ٙ  1ٓٔٔ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,

ٙ6) 
 ٗلواعد البٌانات دى بٌز 

/  
  [ .66٘ٔ]  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  1ٕٓٔ  الماهره :  مكتبة بن سٌنا,  الحسٌنى, أسامه.

9ٓ) 
 ٗلواعد البٌانات دى بٌز 

/  
  [ .66٘ٔ]  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  1ٖٓٔ  الماهره :  مكتبة بن سٌنا,  الحسٌنى, أسامه.



9ٔ) 
مدخلن الى الحاسب االلى 

  / DOSونظام التشغٌل 
فضاله, خالد 
  ابوالفتوح.

دار الكتب العلمٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .66ٔٔ  ٙ.ٔٓٓ  1ٓٗٔ  :الماهرة 

9ٕ) 
مدخلن الى الحاسب االلى 

  / DOSونظام التشغٌل 
فضاله, خالد 
  ابوالفتوح.

دار الكتب العلمٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .66ٔٔ  ٙ.ٔٓٓ  1ٓ٘ٔ  الماهرة :

  نامٌروف, ستٌفن.  كوٌن بٌسن : (9ٖ
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٔٔ  ٖٖٔ.٘ٓٓ  1ٓ1ٔ  الماهرة :

  موسوعة دلتا كمبٌوتر / (9ٗ
عبدالوهاب, 

  مصطفى رضا.
  5ٕٓٗ٘ٓ  1ٕٔٔ  الماهرة :  دلتا كمبٌوتر,

 <ٔ66ٔ - 
ٔ66ٖ >  

  موسوعة دلتا كمبٌوتر / (9٘
عبدالوهاب, 

  مصطفى رضا.
  5ٕٓٗ٘ٓ  1ٖٔٔ  الماهرة :  دلتا كمبٌوتر,

 <ٔ66ٔ - 
ٔ66ٖ >  

  .66ٔٔ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  1ٔٗٔ  الماهرة :  ]د. ن[,  خشبه, دمحم السعٌد.  البرمجة بلغة الكوبول : (9ٙ

  .66ٔٔ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  1ٔ٘ٔ  الماهرة :  ]د. ن[,  خشبه, دمحم السعٌد.  البرمجة بلغة الكوبول : (99

91) 
علم نفسن بنفسن لغات 
  الجٌل الرابع للكمبٌوتر :

  .66ٔٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  1ٔٙٔ  الماهره :  مكتبة بن سٌنا,  الحسٌنى, أسامه.

96) 
علم نفسن بنفسن لغات 
  الجٌل الرابع للكمبٌوتر :

  .66ٔٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  1ٔ9ٔ  الماهره :  مكتبة بن سٌنا,  الحسٌنى, أسامه.

1ٓ) 
علم نفسن بنفسن لغات 
  الجٌل الرابع للكمبٌوتر :

  .66ٔٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  1ٔ1ٔ  الماهره :  مكتبة بن سٌنا,  الحسٌنى, أسامه.

1ٔ) 
علم نفسن بنفسن لغات 
  الجٌل الرابع للكمبٌوتر :

  .66ٔٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  1ٔ6ٔ  الماهره :  مكتبة بن سٌنا,  الحسٌنى, أسامه.

  بشٌر, الشافعً دمحم.  لانون حموق اإلنسان / (1ٕ
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  .66ٕٔ  9ٙ٘.ٖٔٗ  1ٕٖٔ  المنصورة:

  الشافعً دمحم.بشٌر,   لانون حموق اإلنسان / (1ٖ
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  .66ٕٔ  9ٙ٘.ٖٔٗ  1ٕ٘ٔ  المنصورة:

  بشٌر, الشافعً دمحم.  لانون حموق اإلنسان / (1ٗ
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  .66ٕٔ  9ٙ٘.ٖٔٗ  1ٕٙٔ  المنصورة:

  بشٌر, الشافعً دمحم.  لانون حموق اإلنسان / (1٘
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  .66ٕٔ  9ٙ٘.ٖٔٗ  1ٕ9ٔ  المنصورة:

1ٙ) 
البنون التجارٌة الدولٌة 
  وأزمة المدٌونٌة العالمٌة /

عبدالخالك, السٌد 
  أحمد.

  .66ٕٔ  ٕٔ.ٕٖٖ  1ٕ1ٔ  المنصوره :  مكتبة الجالء,

19) 
البنون التجارٌة الدولٌة 
  وأزمة المدٌونٌة العالمٌة /

عبدالخالك, السٌد 
  أحمد.

  .66ٕٔ  ٕٔ.ٕٖٖ  1ٕ6ٔ  : المنصوره  مكتبة الجالء,

11) 
البنون التجارٌة الدولٌة 
  وأزمة المدٌونٌة العالمٌة /

عبدالخالك, السٌد 
  أحمد.

  .66ٕٔ  ٕٔ.ٕٖٖ  1ٖٓٔ  المنصوره :  مكتبة الجالء,

16) 
البنون التجارٌة الدولٌة 
  وأزمة المدٌونٌة العالمٌة /

عبدالخالك, السٌد 
  أحمد.

  .66ٕٔ  ٕٔ.ٕٖٖ  1ٖٔٔ  المنصوره :  مكتبة الجالء,

6ٓ) 
البنون التجارٌة الدولٌة 
  وأزمة المدٌونٌة العالمٌة /

عبدالخالك, السٌد 
  أحمد.

  .66ٕٔ  ٕٔ.ٕٖٖ  1ٖٕٔ  المنصوره :  مكتبة الجالء,

6ٔ) 
المحاسبه بحوث 

  واجتهادات :
فضاله, ابو الفتوح 

  على.
دار الكتب العلمٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .66ٕٔ  9٘ٙ  1ٖٖٔ  الماهرة :

6ٕ) 
المحاسبه بحوث 

  واجتهادات :
فضاله, ابو الفتوح 

  على.
دار الكتب العلمٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .66ٕٔ  9٘ٙ  1ٖٗٔ  الماهرة :

6ٖ) 
المحاسبه بحوث 

  واجتهادات :
فضاله, ابو الفتوح 

  على.
دار الكتب العلمٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .66ٕٔ  9٘ٙ  1ٖ٘ٔ  الماهرة :

6ٗ) 
المحاسبه بحوث 

  واجتهادات :
فضاله, ابو الفتوح 

  على.
دار الكتب العلمٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .66ٕٔ  9٘ٙ  1ٖٙٔ  الماهرة :

6٘) 
المحاسبه بحوث 

  واجتهادات :
فضاله, ابو الفتوح 

  على.
دار الكتب العلمٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .66ٕٔ  9٘ٙ  1ٖ9ٔ  الماهرة :

6ٙ) 
ممدمه فى التحلٌل 

اإلحصائى مع برنامج 
SAS /  

  بالطٌور, خالد.
مإسسة جمال الجاسم 

  لاللكترونٌات,
  .66ٓٔ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  1ٖ1ٔ  الرٌاض :

69) 
ممدمه فى التحلٌل 

اإلحصائى مع برنامج 
SAS /  

  بالطٌور, خالد.
مإسسة جمال الجاسم 

  لاللكترونٌات,
  .66ٓٔ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  1ٖ6ٔ  الرٌاض :

  .66ٕٔ  9٘ٙ٘.٘ٓٓ  1ٗٓٔ  الماهرة :وكالةاألهرام التوزٌع   خشبه, دمحم السعٌد.نظم ادارة لواعد البٌانات  (61



  ؛  = ٗلاعدة البٌانات 

66) 
نظم ادارة لواعد البٌانات 

  = ٗلاعدة البٌانات 
  خشبه, دمحم السعٌد.

وكالةاألهرام التوزٌع 
  ؛

  .66ٕٔ  9٘ٙ٘.٘ٓٓ  1ٗٔٔ  الماهرة :

ٔٓٓ) 
مبادىء المعادالت 

  التفاضلٌه /
  بوٌس, ولٌم.

مركز الكتب 
  األردنى,

  .61ٖٔ  ٕٔ٘  1ٕٗٔ  عمان :

ٔٓٔ) 
مبادىء المعادالت 

  التفاضلٌه /
  بوٌس, ولٌم.

مركز الكتب 
  األردنى,

  .61ٖٔ  ٕٔ٘  1ٖٗٔ  عمان :

ٕٔٓ) 

مبادىء الرٌاضٌات و 
تطبٌماتها فى اإللتصاد و 

و العلوم اإلدارٌة التجارة 
/  

  هوٌل, بول.
مركز الكتب 

  األردنى,
  .66ٓٔ  ٓٔ٘  1ٗٗٔ  األردن :

ٖٔٓ) 
التكٌٌف الشرعً لشركات 

المضاربة اإلسالمٌة 
  واآلثار المترتبة علٌها /

الشرلاوي, صفٌة 
  عبدالعزٌز.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .66ٔٔ  9ٓ.ٖٙٗ  1ٗ٘ٔ  الماهرة :

ٔٓٗ) 
لشركات التكٌٌف الشرعً 

المضاربة اإلسالمٌة 
  واآلثار المترتبة علٌها /

الشرلاوي, صفٌة 
  عبدالعزٌز.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .66ٔٔ  9ٓ.ٖٙٗ  1ٗٙٔ  الماهرة :

ٔٓ٘) 
التكٌٌف الشرعً لشركات 

المضاربة اإلسالمٌة 
  واآلثار المترتبة علٌها /

الشرلاوي, صفٌة 
  عبدالعزٌز.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .66ٔٔ  9ٓ.ٖٙٗ  1ٗ9ٔ  الماهرة :

ٔٓٙ) 
التكٌٌف الشرعً لشركات 

المضاربة اإلسالمٌة 
  واآلثار المترتبة علٌها /

الشرلاوي, صفٌة 
  عبدالعزٌز.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .66ٔٔ  9ٓ.ٖٙٗ  1ٗ1ٔ  الماهرة :

ٔٓ9) 
التكٌٌف الشرعً لشركات 

المضاربة اإلسالمٌة 
  /واآلثار المترتبة علٌها 

الشرلاوي, صفٌة 
  عبدالعزٌز.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .66ٔٔ  9ٓ.ٖٙٗ  1ٗ6ٔ  الماهرة :

ٔٓ1) 
االعتماد المستندى 

  والتحصٌل المستندى :
  غنٌم, احمد.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .66ٕٔ  ٔ.ٕٖٖ  1٘ٓٔ  الماهرة :

ٔٓ6) 
االعتماد المستندى 

  والتحصٌل المستندى :
  غنٌم, احمد.

النهضة دار 
  العربٌة,

  .66ٕٔ  ٔ.ٕٖٖ  1٘ٔٔ  الماهرة :

ٔٔٓ) 
االعتماد المستندى 

  والتحصٌل المستندى :
  غنٌم, احمد.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .66ٕٔ  ٔ.ٕٖٖ  1ٕ٘ٔ  الماهرة :

ٔٔٔ) 
االعتماد المستندى 

  والتحصٌل المستندى :
  غنٌم, احمد.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .66ٕٔ  ٔ.ٕٖٖ  1ٖ٘ٔ  الماهرة :

ٕٔٔ) 
االعتماد المستندى 

  والتحصٌل المستندى :
  غنٌم, احمد.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .66ٕٔ  ٔ.ٕٖٖ  1٘ٗٔ  الماهرة :

ٖٔٔ) 
دراسات فى نظرٌه 

  المحاسبة /
الناغى, محمود 

  السٌد.
  .66ٕٔ  ٔٓ.9٘ٙ  1٘٘ٔ  المنصورة :  مكتبة الجالء,

ٔٔٗ) 
دراسات فى نظرٌه 

  المحاسبة /
الناغى, محمود 

  السٌد.
  .66ٕٔ  ٔٓ.9٘ٙ  1٘ٙٔ  المنصورة :  مكتبة الجالء,

ٔٔ٘) 
دراسات فى نظرٌه 

  المحاسبة /
الناغى, محمود 

  السٌد.
  .66ٕٔ  ٔٓ.9٘ٙ  1٘9ٔ  المنصورة :  مكتبة الجالء,

ٔٔٙ) 
دراسات فى نظرٌه 

  المحاسبة /
الناغى, محمود 

  السٌد.
  .66ٕٔ  ٔٓ.9٘ٙ  1٘1ٔ  المنصورة :  مكتبة الجالء,

ٔٔ9) 
دراسات فى نظرٌه 

  المحاسبة /
الناغى, محمود 

  السٌد.
  .66ٕٔ  ٔٓ.9٘ٙ  1٘6ٔ  المنصورة :  مكتبة الجالء,

  المراجعة : (1ٔٔ
الناغً, محمود 

  السٌد.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  .66ٕٔ  ٘ٗ.9٘ٙ  1ٙٓٔ  المنصورة :

  المراجعة : (6ٔٔ
الناغً, محمود 

  السٌد.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  .66ٕٔ  ٘ٗ.9٘ٙ  1ٙٔٔ  المنصورة :

  المراجعة : (ٕٓٔ
الناغً, محمود 

  السٌد.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  .66ٕٔ  ٘ٗ.9٘ٙ  1ٕٙٔ  المنصورة :

  المراجعة : (ٕٔٔ
الناغً, محمود 

  السٌد.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  .66ٕٔ  ٘ٗ.9٘ٙ  1ٖٙٔ  المنصورة :

  المراجعة : (ٕٕٔ
الناغً, محمود 

  السٌد.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  .66ٕٔ  ٘ٗ.9٘ٙ  1ٙٗٔ  المنصورة :



ٕٖٔ) 
إدارة األموال فى 

مشروعات و شركات 
  لطاع األعمال /

فضالة, أبو الفتوح 
  على.

  . 66ٖٔ  9.6٘٘ٙ  1ٙ٘ٔ  الماهرة :  دار الكتب العلمٌة,

ٕٔٗ) 
األموال فى إدارة 

مشروعات و شركات 
  لطاع األعمال /

فضالة, أبو الفتوح 
  على.

  . 66ٖٔ  9.6٘٘ٙ  1ٙٙٔ  الماهرة :  دار الكتب العلمٌة,

ٕٔ٘) 
إدارة األموال فى 

مشروعات و شركات 
  لطاع األعمال /

فضالة, أبو الفتوح 
  على.

  . 66ٖٔ  9.6٘٘ٙ  1ٙ9ٔ  الماهرة :  دار الكتب العلمٌة,

ٕٔٙ) 
إدارة األموال فى 

مشروعات و شركات 
  لطاع األعمال /

فضالة, أبو الفتوح 
  على.

  . 66ٖٔ  9.6٘٘ٙ  1ٙ1ٔ  الماهرة :  دار الكتب العلمٌة,

ٕٔ9) 
إدارة األموال فى 

مشروعات و شركات 
  لطاع األعمال /

فضالة, أبو الفتوح 
  على.

  . 66ٖٔ  9.6٘٘ٙ  1ٙ6ٔ  الماهرة :  دار الكتب العلمٌة,

  المراجعه العامه / (1ٕٔ
فضاله, أبوالفتوح 

  على.
دار الكتب العلمٌه 
  للنشر والتوزٌع,

  . 66ٖٔ  1ٗ.9٘ٙ  19ٓٔ  الماهره :

  المراجعه العامه / (6ٕٔ
فضاله, أبوالفتوح 

  على.
دار الكتب العلمٌه 
  للنشر والتوزٌع,

  . 66ٖٔ  1ٗ.9٘ٙ  19ٔٔ  الماهره :

  العامه /المراجعه  (ٖٓٔ
فضاله, أبوالفتوح 

  على.
دار الكتب العلمٌه 
  للنشر والتوزٌع,

  . 66ٖٔ  1ٗ.9٘ٙ  19ٕٔ  الماهره :

  المراجعه العامه / (ٖٔٔ
فضاله, أبوالفتوح 

  على.
دار الكتب العلمٌه 
  للنشر والتوزٌع,

  . 66ٖٔ  1ٗ.9٘ٙ  19ٖٔ  الماهره :

  المراجعه العامه / (ٕٖٔ
أبوالفتوح فضاله, 
  على.

دار الكتب العلمٌه 
  للنشر والتوزٌع,

  . 66ٖٔ  1ٗ.9٘ٙ  19ٗٔ  الماهره :

ٖٖٔ) 
اإللتصاد فى الفكر 

  اإلسالمى /
  شلبى, أحمد.

مكتبة النهضة 
  المصرٌة,

  .66ٖٔ  ٕٔٔ.ٖٖٓ  19٘ٔ  الماهرة :

ٖٔٗ) 
اإللتصاد فى الفكر 

  اإلسالمى /
  شلبى, أحمد.

مكتبة النهضة 
  المصرٌة,

  .66ٖٔ  ٕٔٔ.ٖٖٓ  19ٙٔ  الماهرة :

ٖٔ٘) 
اإللتصاد فى الفكر 

  اإلسالمى /
  شلبى, أحمد.

مكتبة النهضة 
  المصرٌة,

  .66ٖٔ  ٕٔٔ.ٖٖٓ  199ٔ  الماهرة :

ٖٔٙ) 
اإللتصاد فى الفكر 

  اإلسالمى /
  شلبى, أحمد.

مكتبة النهضة 
  المصرٌة,

  .66ٖٔ  ٕٔٔ.ٖٖٓ  191ٔ  الماهرة :

ٖٔ9) 
اإللتصاد فى الفكر 

  اإلسالمى /
  شلبى, أحمد.

مكتبة النهضة 
  المصرٌة,

  .66ٖٔ  ٕٔٔ.ٖٖٓ  196ٔ  الماهرة :

ٖٔ1) 
التسوٌك الدولى من منظور 

  بلد نامى /
  سالمان, عمر.

الدار المصرٌة 
  اللبنانٌة,

  .66ٕٔ  1ٕٖ  11ٓٔ  الماهرة :

ٖٔ6) 
التسوٌك الدولى من منظور 

  بلد نامى /
  سالمان, عمر.

الدار المصرٌة 
  اللبنانٌة,

  .66ٕٔ  1ٕٖ  11ٔٔ  الماهرة :

ٔٗٓ) 
التسوٌك الدولى من منظور 

  بلد نامى /
  سالمان, عمر.

الدار المصرٌة 
  اللبنانٌة,

  .66ٕٔ  1ٕٖ  11ٕٔ  الماهرة :

ٔٗٔ) 
التسوٌك الدولى من منظور 

  بلد نامى /
  سالمان, عمر.

الدار المصرٌة 
  اللبنانٌة,

  .66ٕٔ  1ٕٖ  11ٖٔ  الماهرة :

ٕٔٗ) 
مشكلة اإلستثمار فى 
  البنون اإلسالمٌة :

الصاوى, دمحم صالح 
  دمحم.

  .66ٓٔ  ٕٖٖ.ٕٗٔ  116ٔ  المنصورة :  دار الوفاء,

ٖٔٗ) 
مشكلة اإلستثمار فى 
  البنون اإلسالمٌة :

الصاوى, دمحم صالح 
  دمحم.

  .66ٓٔ  ٕٖٖ.ٕٗٔ  16ٓٔ  المنصورة :  دار الوفاء,

  المالٌه العامه : (ٗٗٔ
عجام, هٌثم 

  صاحب.
معهد االنماء 

  العربً,
  .66ٕٔ  ٖٖٙ  16ٗٔ  بٌروت :

  المالٌه العامه : (٘ٗٔ
عجام, هٌثم 

  صاحب.
معهد االنماء 

  العربً,
  .66ٕٔ  ٖٖٙ  16٘ٔ  بٌروت :

ٔٗٙ) 
التجارة الخارجٌة بٌن 

  التنظٌر والتنظٌم /
  سامى عفٌفى. حاتم,

الدار المصرٌة 
  اللبنانٌة,

  .66ٔٔ  1ٕٖ  6ٓٙٔ  بٌروت :

ٔٗ9) 
التجارة الخارجٌة بٌن 

  التنظٌر والتنظٌم /
  حاتم, سامى عفٌفى.

الدار المصرٌة 
  اللبنانٌة,

  .66ٔٔ  1ٕٖ  6ٓ9ٔ  بٌروت :

ٔٗ1) 
موسوعة الحضارة 

  اإلسالمٌة :
  شلبى, أحمد.

مكتبة النهضة 
  المصرٌه,

  .66ٖٔ  ٖٓٙ  6ٔٔٔ  الماهرة :



ٔٗ6) 
السٌاسة فى الفكر 

  اإلسالمى /
  شلبى, أحمد.

مكتبة النهضة 
  المصرٌة,

  6٘ٙ  ٔ.6ٔٔٔ  الماهرة :

<ٔ61ٖ ,
ٔ66ٔ ,
ٔ66ٕ ,
ٕٓٓٓ ,
ٕٓٓٔ >  

  .66ٕٔ  1.6ٖٖ  6ٕٓٔ  الماهرة :  دار االزمنة,  عبدالرحمن, اسامه.  لضاٌا وتحدٌات تنموٌه / (ٓ٘ٔ

  .66ٕٔ  1.6ٖٖ  6ٕٔٔ  الماهرة :  دار االزمنة,  عبدالرحمن, اسامه.  لضاٌا وتحدٌات تنموٌه / (ٔ٘ٔ

  .66ٕٔ  1.6ٖٖ  6ٕٕٔ  الماهرة :  دار االزمنة,  عبدالرحمن, اسامه.  لضاٌا وتحدٌات تنموٌه / (ٕ٘ٔ

  .66ٕٔ  1.6ٖٖ  6ٕٖٔ  الماهرة :  دار االزمنة,  عبدالرحمن, اسامه.  لضاٌا وتحدٌات تنموٌه / (ٖ٘ٔ

  .66ٕٔ  1.6ٖٖ  6ٕٗٔ  الماهرة :  دار االزمنة,  عبدالرحمن, اسامه.  لضاٌا وتحدٌات تنموٌه / (ٗ٘ٔ

ٔ٘٘) 
نظرٌة الوحدات فى 

المحاسبة المالٌة والتكالٌف 
  وحسابات المخازن /

طه, دمحم سٌف 
  الدٌن.

  .66ٓٔ  1ٗ.9٘ٙ  6ٖٙٔ  الماهرة :  مإسسة اخبار الٌوم,

ٔ٘ٙ) 
نظرٌة الوحدات فى 

المحاسبة المالٌة والتكالٌف 
  وحسابات المخازن /

طه, دمحم سٌف 
  الدٌن.

  .66ٓٔ  1ٗ.9٘ٙ  6ٖ9ٔ  الماهرة :  مإسسة اخبار الٌوم,

ٔ٘9) 
نظرٌة الوحدات فى 

المحاسبة المالٌة والتكالٌف 
  وحسابات المخازن /

طه, دمحم سٌف 
  الدٌن.

  .66ٓٔ  1ٗ.9٘ٙ  6ٖ1ٔ  الماهرة :  مإسسة اخبار الٌوم,

ٔ٘1) 
نظرٌة الوحدات فى 

المحاسبة المالٌة والتكالٌف 
  وحسابات المخازن /

طه, دمحم سٌف 
  الدٌن.

  .66ٓٔ  1ٗ.9٘ٙ  6ٖ6ٔ  الماهرة :  مإسسة اخبار الٌوم,

  البشتى, فاروق.  نظرٌة التمدٌر : (6٘ٔ
معهد اإلنماء 

  العربى,
  .66ٓٔ  ٖٓٔ  6ٗٗٔ  بٌروت :

  البشتى, فاروق.  نظرٌة التمدٌر : (ٓٙٔ
معهد اإلنماء 

  العربى,
  .66ٓٔ  ٖٓٔ  6ٗ٘ٔ  بٌروت :

ٔٙٔ) 
النفط والمجال اإللتصادى 

  العربى :
  عٌسى, نجٌب.

معهد اإلنماء العربى 
  ؛

  .66ٔٔ  ٖ.ٖٙٓ  6٘ٗٔ  طرابلس :

ٕٔٙ) 
مشكلة اإلستثمار فى 
  البنون اإلسالمٌة :

دمحم صالح الصاوى, 
  دمحم.

  .66ٓٔ  ٕٖٖ.ٕٗٔ  6٘٘ٔ  المنصورة :  دار الوفاء,

ٖٔٙ) 
لضاٌا هامة إلدارة 

  التغٌٌر/
  عامر, سعٌد ٌس.

مركز واٌد سٌرفٌس 
لإلستشارات 

  والتطوٌر اإلدارى,
  . 66ٕٔ  ٙٓٗ.1٘ٙ  6٘ٙٔ  الماهرة :

ٔٙٗ) 
لضاٌا هامة إلدارة 

  التغٌٌر/
  عامر, سعٌد ٌس.

سٌرفٌس مركز واٌد 
لإلستشارات 

  والتطوٌر اإلدارى,
  . 66ٕٔ  ٙٓٗ.1٘ٙ  6٘9ٔ  الماهرة :

ٔٙ٘) 
لضاٌا هامة إلدارة 

  التغٌٌر/
  عامر, سعٌد ٌس.

مركز واٌد سٌرفٌس 
لإلستشارات 

  والتطوٌر اإلدارى,
  . 66ٕٔ  ٙٓٗ.1٘ٙ  6٘1ٔ  الماهرة :

ٔٙٙ) 
لضاٌا هامة إلدارة 

  التغٌٌر/
  عامر, سعٌد ٌس.

واٌد سٌرفٌس  مركز
لإلستشارات 

  والتطوٌر اإلدارى,
  . 66ٕٔ  ٙٓٗ.1٘ٙ  6٘6ٔ  الماهرة :

ٔٙ9) 
لضاٌا هامة إلدارة 

  التغٌٌر/
  عامر, سعٌد ٌس.

مركز واٌد سٌرفٌس 
لإلستشارات 

  والتطوٌر اإلدارى,
  . 66ٕٔ  ٙٓٗ.1٘ٙ  6ٙٓٔ  الماهرة :

ٔٙ1) 
المرجع السرٌع لبرنامج 

LOTUS 1.2.3 /  
  حسن. لطفى,

أكادٌمٌا 
  انترناشٌونال,

  .66ٕٔ  ٙ.ٔٓٓ  6ٙ٘ٔ  بٌروت :

ٔٙ6) 
المرجع السرٌع لبرنامج 

LOTUS 1.2.3 /  
  لطفى, حسن.

أكادٌمٌا 
  انترناشٌونال,

  .66ٕٔ  ٙ.ٔٓٓ  6ٙٙٔ  بٌروت :

ٔ9ٓ) 
المرجع السرٌع لماعده 

  / dBASE IVالبٌانات 
  .66ٕٔ  ٙ.ٔٓٓ  6ٙ9ٔ  بٌروت :  اكادٌمٌا,  

ٔ9ٔ) 
المرجع السرٌع لماعده 

  / dBASE IVالبٌانات 
  .66ٕٔ  ٙ.ٔٓٓ  6ٙ1ٔ  بٌروت :  اكادٌمٌا,  

ٔ9ٕ) 
التطبٌمات التجارٌة 

باستخدام لاعدة البٌانات 
أبوالعطا, مجدى 

  دمحم.
مإسسة جمال الجاسم 

  لاللكترونٌات,
  .66ٔٔ  9ٗ.٘ٓٓ  69ٓٔ  الدمام :



D. base III Plus /  

ٔ9ٖ) 
المرجع األساسى لماعدة 

  البٌانات /
أبو العطا, مجدى 

  دمحم.
مإسسة جمال الجاسم 

  لإللكترونٌات,
  .616ٔ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  69ٕٔ  الدمام :

ٔ9ٗ) 
المرجع األساسى لماعدة 

  البٌانات /
أبو العطا, مجدى 

  دمحم.
مإسسة جمال الجاسم 

  لإللكترونٌات,
  .616ٔ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  69ٖٔ  الدمام :

ٔ9٘) 
المرجع األساسى لماعدة 

  البٌانات /
أبو العطا, مجدى 

  دمحم.
مإسسة جمال الجاسم 

  لإللكترونٌات,
  .616ٔ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  69ٗٔ  الدمام :

ٔ9ٙ) 
المرجع األساسى لماعدة 

  البٌانات /
أبو العطا, مجدى 

  دمحم.
مإسسة جمال الجاسم 

  لإللكترونٌات,
  .616ٔ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  699ٔ  الدمام :

  خشبه, دمحم السعٌد.  البرمجة بلغة الفورتران / (99ٔ
مطبعة األوفست 

  الحدٌثة,
  .66ٕٔ  ٖٔ.٘ٓٓ  691ٔ  الماهرة :

  .66ٔٔ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  696ٔ  الماهرة :  ]د. ن[,  خشبه, دمحم السعٌد.  البرمجة بلغة الكوبول : (91ٔ

ٔ96) 
نظم تشغٌل الحاسب 

  الشخصى :
  .66ٕٔ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  ٔ.61ٓٔ  الماهرة :  ] د. ن. [,  السعٌد.خشبه, دمحم 

ٔ1ٓ) 
نظم تشغٌل الحاسب 

  الشخصى :
  .66ٕٔ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  61ٓٔ  الماهرة :  ] د. ن. [,  خشبه, دمحم السعٌد.

ٔ1ٔ) 
نظم ادارة لواعد البٌانات 

  = ٗلاعدة البٌانات 
  خشبه, دمحم السعٌد.

وكالةاألهرام التوزٌع 
  ؛

  .66ٕٔ  9٘ٙ٘.٘ٓٓ  61ٔٔ  الماهرة :

ٔ1ٕ) 
إدارة المطاع العام 

  المصرى /
  .66ٔٔ  ٘ٗٓ.1٘ٙ  66ٕٔ  الماهره :  مكتبة غرٌب,  السلمى, على.

ٔ1ٖ) 
إدارة المطاع العام 

  المصرى /
  .66ٔٔ  ٘ٗٓ.1٘ٙ  66ٖٔ  الماهره :  مكتبة غرٌب,  السلمى, على.

  .66ٕٔ  ٖ.1٘ٙ  ٕٓٓٓ  الماهرة :  مكتبة غرٌب,  السلمً, علً.  ادارة الموارد البشرٌة = (1ٗٔ

  .66ٕٔ  ٖ.1٘ٙ  ٕٔٓٓ  الماهرة :  مكتبة غرٌب,  السلمً, علً.  ادارة الموارد البشرٌة = (1٘ٔ

ٔ1ٙ) 
اإلدارة المصرٌة فى 

  مواجهة الوالع الجدٌد /
  .66ٕٔ  ٖٕٓ  ٕٕٓٓ  الماهرة :  مكتبة غرٌب,  السلمى, على.

ٔ19) 
اإلدارة المصرٌة فى 

  مواجهة الوالع الجدٌد /
  .66ٕٔ  ٖٕٓ  ٖٕٓٓ  الماهرة :  مكتبة غرٌب,  السلمى, على.

  .66ٔٔ  ٘.1٘ٙ  ٕٗٓٓ  الماهره :  مكتبة غرٌب,  السلمى, على.  ادارة االنتاجٌة / (11ٔ

  .66ٔٔ  ٘.1٘ٙ  ٕ٘ٓٓ  الماهره :  مكتبة غرٌب,  السلمى, على.  ادارة االنتاجٌة / (16ٔ

ٔ6ٓ) 
نظرٌة الوحدات فى 

المحاسبة المالٌة والتكالٌف 
  وحسابات المخازن /

طه, دمحم سٌف 
  الدٌن.

  .66ٓٔ  1ٗ.9٘ٙ  ٔ.ٕٙٓٓ  الماهرة :  مإسسة اخبار الٌوم,

ٔ6ٔ) 
نظرٌة الوحدات فى 

المحاسبة المالٌة والتكالٌف 
  وحسابات المخازن /

طه, دمحم سٌف 
  الدٌن.

  .66ٓٔ  1ٗ.9٘ٙ  ٔ.9ٕٓٓ  الماهرة :  اخبار الٌوم,مإسسة 

ٔ6ٕ) 
نظرٌة الوحدات فى 

المحاسبة المالٌة والتكالٌف 
  وحسابات المخازن /

طه, دمحم سٌف 
  الدٌن.

  .66ٓٔ  1ٗ.9٘ٙ  ٔ.1ٕٓٓ  الماهرة :  مإسسة اخبار الٌوم,

ٔ6ٖ) 
نظرٌة الوحدات فى 

المحاسبة المالٌة والتكالٌف 
  المخازن /وحسابات 

طه, دمحم سٌف 
  الدٌن.

  .66ٓٔ  1ٗ.9٘ٙ  1ٕٓٓ  الماهرة :  مإسسة اخبار الٌوم,

ٔ6ٗ) 
ممدمة فى اإلحصاء 

  اإلجتماعى /
سرحان, أحمد 

  عبادة.
الدار المومٌة للطباعة 

  والنشر,
  ٖٓٔ  ٕ٘ٔٓ  الماهرة :

ٔ6ٕٙ ,
ٔ6ٖٙ ,
ٔ61ٓ ,
ٔ66ٓ ,
ٔ661.  

ٔ6٘) 
ممدمة فى اإلحصاء 

  / اإلجتماعى
سرحان, أحمد 

  عبادة.
الدار المومٌة للطباعة 

  والنشر,
  ٖٓٔ  ٕٙٔٓ  الماهرة :

ٔ6ٕٙ ,
ٔ6ٖٙ ,
ٔ61ٓ ,
ٔ66ٓ ,
ٔ661.  

ٔ6ٙ) 
االسالٌب الكمٌه فى االداره 

/  
  .66ٕٔ  ٗ.1٘ٙ  ٖٕٕٓ  ] د. م. :  د. ن. [,  صابر, دمحم غازى.



ٔ69) 
االسالٌب الكمٌه فى االداره 

/  
  .66ٕٔ  ٗ.1٘ٙ  ٕٕٗٓ  ] د. م. :  د. ن. [,  صابر, دمحم غازى.

ٔ61) 
الرلابه على االداء من 
  الناحٌه العلمٌه والعملٌه /

  ناجى, السٌد عبده.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .66ٔٔ  ٘.1٘ٙ  ٕٕ٘ٓ  الماهرة :

ٔ66) 
الرلابه على االداء من 
  الناحٌه العلمٌه والعملٌه /

  ناجى, السٌد عبده.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .66ٔٔ  ٘.1٘ٙ  ٕٕٙٓ  الماهرة :

  شهٌب, دمحم على.  العاللات االنسانٌه : (ٕٓٓ
الشركة العربٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٕٔ  ٘ٔٓ.1٘ٙ  ٖٕ٘ٓ  الماهرة :

  شهٌب, دمحم على.  العاللات االنسانٌه : (ٕٔٓ
الشركة العربٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٕٔ  ٘ٔٓ.1٘ٙ  ٖٕٙٓ  الماهرة :

ٕٕٓ) 
أساسٌات دراسة الجدوى 
اإللتصادٌة ولٌاس مخاطر 

  اإلستثمار /

حمٌد, دمحم عثمان 
  إسماعٌل.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .66ٓٔ  ٔٓ.ٖٖٓ  9ٖٕٓ  الماهرة :

ٕٖٓ) 
أساسٌات دراسة الجدوى 
اإللتصادٌة ولٌاس مخاطر 

  اإلستثمار /

حمٌد, دمحم عثمان 
  إسماعٌل.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .66ٓٔ  ٔٓ.ٖٖٓ  1ٖٕٓ  الماهرة :

ٕٓٗ) 
تنظٌم وإدارة المستشفٌات 

:  
  جادالرب, سٌد دمحم.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .66ٔٔ  ٔٔ.ٕٖٙ  6ٖٕٓ  الماهرة :

ٕٓ٘) 
تنظٌم وإدارة المستشفٌات 

:  
  جادالرب, سٌد دمحم.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .66ٔٔ  ٔٔ.ٕٖٙ  ٕٓٗٓ  الماهرة :

  رشٌد, أحمد.  نظرٌة اإلدارة العامه : (ٕٙٓ
دار النهضة 

  العربٌه,
  .66ٖٔ  ٖٓ٘  ٕٔٗٓ  الماهره :

  رشٌد, أحمد.  نظرٌة اإلدارة العامه : (9ٕٓ
دار النهضة 

  العربٌه,
  .66ٖٔ  ٖٓ٘  ٕٕٗٓ  الماهره :

ٕٓ1) 
إدارة البنون وبورصات 

  األوراق المالٌة /
ٌلم, دمحم.   سو

العربٌة للنشر الشركة 
  والتوزٌع,

  .66ٓٔ  1.6ٖٔ٘ٙ  ٖٕٗٓ  المنصوره ؛

ٕٓ6) 
إدارة البنون وبورصات 

  األوراق المالٌة /
ٌلم, دمحم.   سو

الشركة العربٌة للنشر 
  والتوزٌع,

  .66ٓٔ  1.6ٖٔ٘ٙ  ٕٗٗٓ  المنصوره ؛

  االداره العامه / (ٕٓٔ
حمٌد, دمحم عثمان 

  اسماعٌل.
دار النهضة 
  المصرٌة,

  .66ٕٔ  ٖٓ٘  ٕ٘ٗٓ  الماهره :

  االداره العامه / (ٕٔٔ
حمٌد, دمحم عثمان 

  اسماعٌل.
دار النهضة 
  المصرٌة,

  .66ٕٔ  ٖٓ٘  ٕٙٗٓ  الماهره :

  إدارة الموارد البشرٌه / (ٕٕٔ
حمٌد, دمحم عثمان 

  إسماعٌل.
دار النهضة 

  العربٌه,
  .66ٕٔ  ٔ.ٖٖٔ  9ٕٗٓ  الماهره :

  الموارد البشرٌه /إدارة  (ٖٕٔ
حمٌد, دمحم عثمان 

  إسماعٌل.
دار النهضة 

  العربٌه,
  .66ٕٔ  ٔ.ٖٖٔ  1ٕٗٓ  الماهره :

ٕٔٗ) 
االصالح االلتصادى 

  وتحدٌات التنمٌه /
  .66ٕٔ  ٔ.ٖٖٓ  6ٕٗٓ  ] د. م. :  د. ن. [,  حنفى, دمحم ناظم.

ٕٔ٘) 
االصالح االلتصادى 

  وتحدٌات التنمٌه /
  .66ٕٔ  ٔ.ٖٖٓ  ٕٓ٘ٓ  ] د. م. :  د. ن. [,  ناظم.حنفى, دمحم 

  .66ٕٔ  ٖٓٗ.1٘ٙ  ٕٕ٘ٓ  عمان :  مكتبة دار الثمافة,  كنعان, نواف.  اتخاذ المرارات االدارٌة : (ٕٙٔ

ٕٔ9) 
نظام المعلومات المحاسبى 

  فى البنون التجارٌه /
دمحم, دمحم 

  العمروسى.
دار النهضة 

  العربٌه,
  .66ٖٔ  1ٗ.ٔ٘ٙ  ٖٕ٘ٓ  الماهره :

ٕٔ1) 
نظام المعلومات المحاسبى 

  فى البنون التجارٌه /
دمحم, دمحم 

  العمروسى.
دار النهضة 

  العربٌه,
  .66ٖٔ  1ٗ.ٔ٘ٙ  ٕٗ٘ٓ  الماهره :

ٕٔ6) 
صناعة الصرافة وتجارة 

  العمله :
دمحم, دمحم 

  العمروسى.
دار النهضة 

  العربٌه,
  .66ٖٔ  1ٗ.ٔ٘ٙ  ٕ٘٘ٓ  الماهره :

ٕٕٓ) 
صناعة الصرافة وتجارة 

  العمله :
دمحم, دمحم 

  العمروسى.
دار النهضة 

  العربٌه,
  .66ٖٔ  1ٗ.ٔ٘ٙ  ٕٙ٘ٓ  الماهره :

  التشرٌع الضرٌبى : (ٕٕٔ
إبراهٌم, عرفات 

  التهامى.
  .66ٕٔ  ٕٗ.ٖٖٙ  9ٕ٘ٓ  الماهرة :  مكتبة النصر,

  التشرٌع الضرٌبى : (ٕٕٕ
إبراهٌم, عرفات 

  التهامى.
  .66ٕٔ  ٕٗ.ٖٖٙ  1ٕ٘ٓ  الماهرة :  مكتبة النصر,

  اللٌثً, فإاد دمحم.  مراجعة الحسابات : (ٖٕٕ
دار النهضة 

  العربٌة,
  .66ٔٔ  ٘ٗ.9٘ٙ  6ٕ٘ٓ  الماهرة :



  اللٌثً, فإاد دمحم.  مراجعة الحسابات : (ٕٕٗ
دار النهضة 

  العربٌة,
  .66ٔٔ  ٘ٗ.9٘ٙ  ٕٓٙٓ  الماهرة :

ٕٕ٘) 

التشرٌعٌه  الجوانب
والممارسات المحاسبٌه 
للضرائب المباشره على 
  ارباح منشات االعمال /

لطفى, امٌن السٌد 
  احمد.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .66ٔٔ  ٕ.ٖٖٙ  ٕٔٙٓ  الماهره :

ٕٕٙ) 

الجوانب التشرٌعٌه 
والممارسات المحاسبٌه 
للضرائب المباشره على 
  ارباح منشات االعمال /

السٌد لطفى, امٌن 
  احمد.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .66ٔٔ  ٕ.ٖٖٙ  ٕٕٙٓ  الماهره :

ٕٕ9) 

الجوانب التشرٌعٌه 
والممارسات المحاسبٌه 
للضرائب المباشره على 
  ارباح منشات االعمال /

لطفى, امٌن السٌد 
  احمد.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .66ٔٔ  ٕ.ٖٖٙ  ٖٕٙٓ  الماهره :

ٕٕ1) 

الجوانب التشرٌعٌه 
والممارسات المحاسبٌه 
للضرائب المباشره على 
  ارباح منشات االعمال /

لطفى, امٌن السٌد 
  احمد.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .66ٔٔ  ٕ.ٖٖٙ  ٕ٘ٙٓ  الماهره :

ٕٕ6) 

الجوانب التشرٌعٌه 
والممارسات المحاسبٌه 
للضرائب المباشره على 
  ارباح منشات االعمال /

لطفى, امٌن السٌد 
  احمد.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .66ٔٔ  ٕ.ٖٖٙ  ٕٙٙٓ  الماهره :

ٕٖٓ) 
المراجعة اصولها العلمٌة 

  والعملٌة /
عبدالمنعم, عبدالمنعم 

  محمود.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .66ٔٔ  ٘ٗ.9٘ٙ  9ٕٙٓ  الماهرة :

ٕٖٔ) 
المراجعة اصولها العلمٌة 

  والعملٌة /
عبدالمنعم, عبدالمنعم 

  محمود.
النهضة دار 

  العربٌة,
  .66ٔٔ  ٘ٗ.9٘ٙ  1ٕٙٓ  الماهرة :

    المحاسبة اإلدارٌة / (ٕٖٕ
دار النهضة 

  العربٌة,
  . 66ٕٔ  .9.9٘ٙ  9ٕٗٓ  الماهرة :

    المحاسبة اإلدارٌة / (ٖٖٕ
دار النهضة 

  العربٌة,
  . 66ٕٔ  .9.9٘ٙ  9ٕ٘ٓ  الماهرة :

ٕٖٗ) 
المسئولٌة الجنائٌة لمرالب 

فى شركات الحسابات 
  المساهمة :

  كبٌش, محمود.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .66ٕٔ  ٗٓ.ٖ٘ٗ  9ٕٙٓ  الماهرة :

ٕٖ٘) 
المسئولٌة الجنائٌة لمرالب 

الحسابات فى شركات 
  المساهمة :

  كبٌش, محمود.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .66ٕٔ  ٗٓ.ٖ٘ٗ  99ٕٓ  الماهرة :

ٕٖٙ) 

الجوانب المالٌة لمانون 
األعمال العام رلم لطاع 

( والئحته التنفٌذٌة ٖٕٓ)
/  

  
دار النهضة 

  العربٌة,
  . 66ٖٔ  9.9٘ٙ  91ٕٓ  الماهرة :

ٕٖ9) 

الجوانب المالٌة لمانون 
لطاع األعمال العام رلم 

( والئحته التنفٌذٌة ٖٕٓ)
/  

  
دار النهضة 

  العربٌة,
  . 66ٖٔ  9.9٘ٙ  1ٕٓٓ  الماهرة :

ٕٖ1) 

لمانون الجوانب المالٌة 
لطاع األعمال العام رلم 

( والئحته التنفٌذٌة ٖٕٓ)
/  

  
دار النهضة 

  العربٌة,
  . 66ٖٔ  9.9٘ٙ  1ٕٔٓ  الماهرة :

ٕٖ6) 

الجوانب المالٌة لمانون 
لطاع األعمال العام رلم 

( والئحته التنفٌذٌة ٖٕٓ)
/  

  
دار النهضة 

  العربٌة,
  . 66ٖٔ  9.9٘ٙ  1ٕٕٓ  الماهرة :

ٕٗٓ) 

الجوانب المالٌة لمانون 
لطاع األعمال العام رلم 

( والئحته التنفٌذٌة ٖٕٓ)
/  

  
دار النهضة 

  العربٌة,
  . 66ٖٔ  9.9٘ٙ  1ٖٕٓ  الماهرة :

ٕٗٔ) 

الجوانب المالٌة لمانون 
لطاع األعمال العام رلم 

( والئحته التنفٌذٌة ٖٕٓ)
/  

  
دار النهضة 

  العربٌة,
  . 66ٖٔ  9.9٘ٙ  1ٕٗٓ  الماهرة :



ٕٕٗ) 

الجوانب المالٌة لمانون 
لطاع األعمال العام رلم 

( والئحته التنفٌذٌة ٖٕٓ)
/  

  
دار النهضة 

  العربٌة,
  . 66ٖٔ  9.9٘ٙ  1ٕ٘ٓ  الماهرة :

ٕٖٗ) 

الجوانب المالٌة لمانون 
لطاع األعمال العام رلم 

( والئحته التنفٌذٌة ٖٕٓ)
/  

  
دار النهضة 

  العربٌة,
  . 66ٖٔ  9.9٘ٙ  1ٕٙٓ  الماهرة :

ٕٗٗ) 

تمٌٌم أداء شركات لطاع 
االعمال العامه فى ضوء 

 66ٔٔلسنه  ٖٕٓالمانون 
  والئحته التنفٌذٌة /

  سالم, منٌر.
الهٌئة العامة لشئون 
  للمطابع األمٌرٌة,

  .66ٕٔ  ٙٙٓ.ٖٙٗ  11ٕٓ  الماهرة :

ٕٗ٘) 

تمٌٌم أداء شركات لطاع 
االعمال العامه فى ضوء 

 66ٔٔلسنه  ٖٕٓ المانون
  والئحته التنفٌذٌة /

  سالم, منٌر.
الهٌئة العامة لشئون 
  للمطابع األمٌرٌة,

  .66ٕٔ  ٙٙٓ.ٖٙٗ  16ٕٓ  الماهرة :

ٕٗٙ) 

تمٌٌم أداء شركات لطاع 
االعمال العامه فى ضوء 

 66ٔٔلسنه  ٖٕٓالمانون 
  والئحته التنفٌذٌة /

  سالم, منٌر.
الهٌئة العامة لشئون 

  األمٌرٌة,للمطابع 
  .66ٕٔ  ٙٙٓ.ٖٙٗ  6ٕٓٓ  الماهرة :

ٕٗ9) 

تمٌٌم أداء شركات لطاع 
االعمال العامه فى ضوء 

 66ٔٔلسنه  ٖٕٓالمانون 
  والئحته التنفٌذٌة /

  سالم, منٌر.
الهٌئة العامة لشئون 
  للمطابع األمٌرٌة,

  .66ٕٔ  ٙٙٓ.ٖٙٗ  6ٕٔٓ  الماهرة :

ٕٗ1) 

تمٌٌم أداء شركات لطاع 
االعمال العامه فى ضوء 

 66ٔٔلسنه  ٖٕٓالمانون 
  والئحته التنفٌذٌة /

  سالم, منٌر.
الهٌئة العامة لشئون 
  للمطابع األمٌرٌة,

  .66ٕٔ  ٙٙٓ.ٖٙٗ  6ٕٕٓ  الماهرة :

ٕٗ6) 
ممدمة فى الخطر والتؤمٌن 

:  
الهانسى, مختار 

  محمود.
لسم اإلحصاء 

  والرٌاضة والتؤمٌن,
  . 66ٕٔ  1ٖٙ  66ٕٓ  الماهرة :

ٕ٘ٓ) 
ممدمة فى الخطر والتؤمٌن 

:  
الهانسى, مختار 

  محمود.
لسم اإلحصاء 

  والرٌاضة والتؤمٌن,
  . 66ٕٔ  1ٖٙ  ٕٓٓٔ  الماهرة :

ٕ٘ٔ) 
العملٌة اإلدارٌة فى مٌدان 

  األعمال :
  الشرلاوى, على.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٕٖٔٓ  ٙ٘1  ٔ66ٕ.  

ٕٕ٘) 
فً إلتصادٌات مذكرات 
  اإلدارة /

أبو لحف, عبد 
  السالم.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

األسكندرٌة 
:  

ٕٔٓ6  ٖٖ1  ٔ66ٕ.  

ٕٖ٘) 
مذكرات فً إلتصادٌات 

  اإلدارة /
أبو لحف, عبد 

  السالم.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
األسكندرٌة 

:  
ٕٔٔٓ  ٖٖ1  ٔ66ٕ.  

ٕ٘ٗ) 
التطورات التكنولوجٌة 

  /واإلدارة الصناعٌة 
  الشنوانى, صالح.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌة 
:  

ٕٔٔ6  ٙ٘1.٘  ٔ66ٓ.  

ٕ٘٘) 
التطورات التكنولوجٌة 
  واإلدارة الصناعٌة /

  الشنوانى, صالح.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
ٕٕٔٓ  ٙ٘1.٘  ٔ66ٓ.  

ٕ٘ٙ) 
ادارة األفراد والعاللات 

  االنسانٌة:
  الشنوانى, صالح

مإسسة شباب 
  الجامعة,

  . 66ٕٔ  ٖ.1٘ٙ  ٕٕٔٔ  االسكندرٌة:

ٕ٘9) 
ادارة األفراد والعاللات 

  االنسانٌة:
  الشنوانى, صالح

مإسسة شباب 
  الجامعة,

  . 66ٕٔ  ٖ.1٘ٙ  ٕٕٕٔ  االسكندرٌة:

ٕ٘1) 
تطبٌمات محاسبٌه بلغه 

  البٌسن /
  الفٌومى, دمحم.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌه 
:  

ٕٕٖٔ  ٓٓٔ.ٙ  ٔ66ٖ.  

ٕ٘6) 
تطبٌمات محاسبٌه بلغه 

  البٌسن /
  الفٌومى, دمحم.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌه 
:  

ٕٕٔٗ  ٓٓٔ.ٙ  ٔ66ٖ.  

ٕٙٓ) 
 ٖ -ٕ -ٔتطبٌمات لوتس 

  فى المجال التجارى :
  مطبعة االشعاع,  الفٌومى, دمحم.

االسكندرٌة 
:  

ٕٕٔ٘  ٓٓ٘5ٙ  ٔ66ٖ.  

ٕٙٔ) 
 ٖ -ٕ -ٔلوتس تطبٌمات 

  فى المجال التجارى :
  مطبعة االشعاع,  الفٌومى, دمحم.

االسكندرٌة 
:  

ٕٕٔٙ  ٓٓ٘5ٙ  ٔ66ٖ.  

ٕٕٙ) 
المحاسبة فى األنشطة 

السٌاحٌة والفندلٌة بالمطاع 
  العام والخاص /

الملٌجى, فإاد 
  السٌد.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

اإلسكندرٌة, 
  مصر :

ٕٕٔ9  ٙ٘9.1ٖ9  ٔ66ٖ.  

  نور, أحمد.  المحاسبة اإلدارٌه / (ٖٕٙ
مإسسة شباب 

  الجامعه,
اإلسكندرٌه 

:  
ٕٕٔ6  ٙ٘1.ٓٔ  ٔ66ٕ.  



ٕٙٗ) 
التهرب الضرٌبى وكٌفٌه 

التعامل مع مصلحة 
  الضرائب /

  توحٌد, هشام على.
المجمع االدارى 

  للمكتب االستشارى,
  .66ٓٔ  ٕ.ٖٖٙ  ٖٕٔٔ  المنصورة :

ٕٙ٘) 
مجموعة المكتب 

  االستشارى الحدٌث :
  .66ٖٔ  ٖٖٙ  ٕٖٕٔ  الماهرة :  مكتبة شادى,  توحٌد, هشام على.

ٕٙٙ) 
مجموعة المكتب 

  االستشارى الحدٌث :
  .66ٖٔ  ٖٖٙ  ٖٖٕٔ  الماهرة :  مكتبة شادى,  توحٌد, هشام على.

  دمحم, دمحم الفٌومً.  اصول محاسبة التكالٌف / (9ٕٙ
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
ٕٖٔٗ  ٙ٘9.ٕٗ  ٔ66ٖ .  

  .66ٕٔ  ع. م.ٖ.ٖٖٓ  ٖٕ٘ٔ  الماهرة :  دارالفكر العربً,  عمر, حسٌن.  الموسوعة االلتصادٌة / (1ٕٙ

  .66ٕٔ  ع. م.ٖ.ٖٖٓ  ٖٕٙٔ  الماهرة :  دارالفكر العربً,  عمر, حسٌن.  الموسوعة االلتصادٌة / (6ٕٙ

  .66ٔٔ  1ٖٙ  6ٖٕٔ  الماهرة :  دار الفكر العربً,  لاسم, علً سٌد.  وثٌمة التؤمٌن العائمة / (9ٕٓ

  االدارة ودور المدٌرٌن : (9ٕٔ
االزهرى, محى 

  الدٌن.
  .66ٖٔ  ٔ.ٖٓ٘  ٕٔٗٔ  الماهرة :  دار الفكر العربى,

ٕ9ٕ) 
حساب التفاضل والتكامل 

ٌلٌة /   والهندسة التحل
  دورفى, ولٌم ه.

الدار الدولٌة للنشر 
  والتوزٌع,

  .61ٕٔ  ٘ٔ٘  ٕ٘ٗٔ  الماهرة :

ٕ9ٖ) 
علم نفسن بنفسن لغات 
  الجٌل الرابع للكومبٌوتر :

  .66٘ٔ  ٗٙ.ٔٓٓ  ٕٙٗٔ  الماهرة :  مكتبه ابن سٌنا,  الحسٌنى, أسامة.

  الحسٌنى, أسامه.  أوتوكاد : (9ٕٗ
دار الراتب 
  الجامعٌه,

  .61ٕٔ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  9ٕٗٔ  بٌروت :

ٕ9٘) 
معالجة الكلمات باستخدام 
  البرنامج وورد بٌرفكت =

  الحسٌنى, أسامة.
دار الراتب 
  الجامعٌة,

  .66ٓٔ  ٗٙ.ٔٓٓ  1ٕٗٔ  بٌروت :

  نور, أحمد.  المحاسبة المالٌه : (9ٕٙ
مإسسة شباب 

  الجامعه,
اإلسكندرٌه 

:  
ٕٔ٘ٔ  ٙ٘9.ٗ1  ٔ66ٖ.  

  المبادىء المحاسبٌة : (99ٕ
الصحن, عبد 

  الفتاح.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
ٕٕٔ٘  ٙ٘9  [-- ٔ6 .]  

ٕ91) 
نظرٌات ومسائل فى 
الرٌاضٌات األساسٌة 

  للحاسب /
  ٕٔ  ٕٙ٘ٔ  نٌوٌورن ؛  دار ماكجروهٌل ؛  لٌبشتز, سٌمور.

ٔ69ٓ ,
ٔ61ٕ ,
ٔ61ٖ ,
ٔ616 ,
ٔ66ٓ ,
ٔ66ٔ ,
ٔ66ٕ ,
ٔ66ٖ ,
ٔ661 ,
ٕٓٓٓ ,
ٕٓٓٗ.  

ٕ96) 
المعلومات فى مصادر 

  المكتبات /
  .66ٓٔ  1.9ٕٓ  9ٕ٘ٔ  الماهرة :  المكتبة األكادٌمٌة,  

  موسوعة دلتا كمبٌوتر / (1ٕٓ
عبدالوهاب, 

  مصطفى رضا.
  5ٕٓٗ٘ٓ  6ٕ٘ٔ  الماهرة :  دلتا كمبٌوتر,

 <ٔ66ٔ - 
ٔ66ٖ >  

  .66ٕٔ  ٙ.ٔٓٓ  ٕٓٙٔ  الماهرة :  المكتبة األكادٌمٌة,  الفٌتس, بوب.  دكتور ماكنتوش : (1ٕٔ

  التموٌل االدارى : (1ٕٕ
النجار, عبد العزٌز 

  دمحم.
المكتب العربى 

  الحدٌث,
االسكندرٌة 

:  
ٕٔٙٙ  ٙ٘1.ٔ٘  ٔ66ٖ .  

  ماضى, دمحم توفٌك.  تخطٌط ومرالبه االنتاج : (1ٖٕ
المكتب العربى 

  الحدٌث,
  .66ٕٔ  ٘.1٘ٙ  9ٕٙٔ  الماهره :

ٕ1ٗ) 

الرٌاضٌات و مبادىء 
تطبٌماتها فى اإللتصاد و 
التجارة و العلوم اإلدارٌة 

/  

  هوٌل, بول.
مركز الكتب 

  األردنى,
  .66ٓٔ  ٓٔ٘  1ٕٙٔ  األردن :

ٕ1٘) 
ممدمه االحصاء الرٌاضى 

  للمهندسٌن /
سرحان, أحمد 

  عباده.
  .6ٙٗٔ  ٘.6ٔ٘  6ٕٙٔ  الماهرة :  دار المعارف ؛

  الحدٌث /مبادىء الجبر  (1ٕٙ
الجندى, مصطفى 

  أحمد.
دار الراتب 
  الجامعٌه,

  .66ٓٔ  ٘.ٕٔ٘  9ٕٓٔ  بٌروت :

, 6ٕٙٔ  ٖٓٔ  9ٕٗٔ  الماهرة :الدار المومٌة للطباعة سرحان, أحمد ممدمة فى اإلحصاء  (19ٕ



, 6ٖٙٔ  والنشر,  عبادة.  اإلجتماعى /
ٔ61ٓ ,
ٔ66ٓ ,
ٔ661.  

  توفٌكماضً, دمحم   البرمـجة الخطٌة (11ٕ
المكتب العربً 

  الحدٌث
  66ٕٔ  6.9ٔ٘  96ٕٔ  االسكندرٌة

  موسوعة دلتا كمبٌوتر / (16ٕ
عبدالوهاب, 

  مصطفى رضا.
  5ٕٓٗ٘ٓ  1ٕٔٔ  الماهرة :  دلتا كمبٌوتر,

 <ٔ66ٔ - 
ٔ66ٖ >  

  طلبه, دمحم فهمى.  الحاسبات االلكترونٌه : (6ٕٓ
مطابع المكتب 

  المصرى الحدٌث,
  .66ٕٔ  ٙ.ٔٓٓ  1ٕٕٔ  الماهرة :

ٕ6ٔ) 
معالجة الكلمات باستخدام 
  البرنامج وورد بٌرفكت =

  الحسٌنى, أسامة.
دار الراتب 
  الجامعٌة,

  .66ٓٔ  ٗٙ.ٔٓٓ  1ٖٕٔ  بٌروت :

ٕ6ٕ) 
االدارة الحدٌثة فً البنون 

  التجارٌة :
  حنفً, عبدالغفار.

المكتب العربً 
  الحدٌث,

االسكندرٌة 
:  

ٕٔ1ٙ  ٙ٘1.6ٖٔٔ  ٔ66ٖ.  

  .66ٖٔ  ٘.1٘ٙ  11ٕٔ  الماهره :  المكتبة األكادٌمٌة,  شلبى, سمٌر حسن.  المباراه االدارٌه / (6ٖٕ

  حنفى, عبدالغفار.  تنظٌم وإدارة األعمال / (6ٕٗ
المكتب العربى 

  الحدٌث,
  .66ٖٔ  ٕٓٗ.1٘ٙ  6ٕٕٔ  الماهرة ؛

ٕ6٘) 
األبعاد األساسٌة للشخصٌة 

/  
عبدالخالك, أحمد 

  دمحم.
دار المعرفة 
  الجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٕٔ6ٖ  ٔ٘٘.ٕٖ  ٔ66ٕ.  

ٕ6ٙ) 
مذكرات فً إلتصادٌات 

  اإلدارة /
أبو لحف, عبد 

  السالم.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
األسكندرٌة 

:  
ٕٔ6ٗ  ٖٖ1  ٔ66ٕ.  

  هندى, منٌر صالح.  اإلدارة المالٌه : (69ٕ
المكتب العربى 

  الحدٌث,
اإلسكندرٌه 

:  
ٕٔ6٘  ٙ٘1.ٔ٘  ٔ66ٔ.  

ٕ61) 
نظم المعلومات التخاذ 
  المرارات االدارٌة /

السٌد, اسماعٌل دمحم 
  دمحم.

المكتب العربى 
  الحدٌث,

االسكندرٌة 
:  

ٕٔ6ٙ  ٙ٘1.ٖٓٓ  [--ٔ6.]  

ٕ66) 
ممدمة إلى الدٌممراطٌه 

  اإللتصادٌة /
  روبرت, أ. دال.

للنشر الدار الدولٌة 
  والتوزٌع,

  .66ٕٔ  ٖٖٓ  ٕٕٔٓ  الماهرة :

  اسس علم اإللتصاد / (ٖٓٓ
ابراهٌم, نعمه هللا 

  نجٌب.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٕٕٕٓ  ٖٖٓ  ٔ66ٓ.  

ٖٓٔ) 
نظرٌات ومسائل فى 

النظرٌة االلتصادٌة الكلٌة 
/  

  أ. د. ٌولٌو, ٌوجٌن.
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٕٔ  1ٓ.ٖٖٓ  ٕٕٗٓ  الماهرة :

ٖٕٓ) 
دراسات منهجٌة معاصرة 

فً محاسبة التكالٌف 
  الفعلٌة /

  عمارة, مجدي.
جامعة الجبل 

  الغربً,
  .66ٕٔ  ٕٗ.9٘ٙ  1ٕٕٓ  لٌبٌا :

ٖٖٓ) 
دراسات منهجٌة معاصرة 

فً محاسبة التكالٌف 
  الفعلٌة /

  عمارة, مجدي.
جامعة الجبل 

  الغربً,
  .66ٕٔ  ٕٗ.9٘ٙ  6ٕٕٓ  لٌبٌا :

  االدارة ودور المدٌرٌن : (ٖٗٓ
االزهرى, محى 

  الدٌن.
  .66ٖٔ  ٔ.ٖٓ٘  ٕٕٓٔ  الماهرة :  دار الفكر العربى,

  االدارة ودور المدٌرٌن : (ٖ٘ٓ
االزهرى, محى 

  الدٌن.
  .66ٖٔ  ٔ.ٖٓ٘  ٕٕٔٔ  الماهرة :  دار الفكر العربى,

  .66ٕٔ  ع. م.ٖ.ٖٖٓ  ٕٕٕٔ  الماهرة :  دارالفكر العربً,  عمر, حسٌن.  الموسوعة االلتصادٌة / (ٖٙٓ

  .66ٕٔ  ع. م.ٖ.ٖٖٓ  ٖٕٕٔ  الماهرة :  دارالفكر العربً,  عمر, حسٌن.  الموسوعة االلتصادٌة / (9ٖٓ

ٖٓ1) 
االداره المحلٌه فى مصر 

  فى عصر الواله :
عبدالفتاح, 
  صفاءحافظ.

  .66ٔٔ  ٕٖ٘  ٕٕٕٓ  : الماهرة  المطبعة االسالمٌة,

ٖٓ6) 
االداره المحلٌه فى مصر 

  فى عصر الواله :
عبدالفتاح, 
  صفاءحافظ.

  .66ٔٔ  ٕٖ٘  ٕٕٕٔ  الماهرة :  المطبعة االسالمٌة,

  .66ٔٔ  ٙٙٓ.ٖٙٗ  ٕٕٕٕ  الماهرة :  دار الفكر العربى,  لاسم, علً سٌد.  مرالب الحسابات : (ٖٓٔ

  .66ٔٔ  ٙٙٓ.ٖٙٗ  ٖٕٕٕ  الماهرة :  دار الفكر العربى,  لاسم, علً سٌد.  مرالب الحسابات : (ٖٔٔ

  .66ٔٔ  ٙٙٓ.ٖٙٗ  ٕٕٕٗ  الماهرة :  دار الفكر العربى,  لاسم, علً سٌد.  مرالب الحسابات : (ٕٖٔ

ٖٖٔ) 
التذكرة فى أحوال الموتى 

  وأمور األخرة /
أبى بكر, شمس 

الدٌن أبى عبدهللا بن 
  [66ٖٔ]  ٖٕٗ  6ٕٕٕ  الماهرة :  المكتبة التوفٌمٌة,



  أبى بكر.

  .61ٖٔ  ٖٔٗ  ٖٕٕٗ  الماهرة :  عالم الكتب ,  الطبرانى, للحافظ.  المعجم الوسٌط / (ٖٗٔ

  .61ٖٔ  ٖٔٗ  ٔ.ٖٕٕٗ  الماهرة :  عالم الكتب ,  الطبرانى, للحافظ.  المعجم الوسٌط / (ٖ٘ٔ

ٖٔٙ) 
رٌاض الصالحٌن من كالم 

  المرسلٌن /سٌد 
  .66ٔٔ  ٕٗٔ  ٕٕٓ٘  الماهرة :  مركز الكتاب للنشر,  النووى, االمام.

  .66ٔٔ  6ٕٕ  ٕٕٔ٘  الماهرة :  دار ثابت,  خالد, دمحم خالد.  خلفاء الرسول / (9ٖٔ

ٖٔ1) 
مختصر منهاج الماصدٌن 

/  

الممدسى, احمد بن 
عبد الرحمن بن 

  لدامه.
  . 66ٓٔ  ٕٕٔ  ٖٕٕ٘  الماهرة :  مكتبة ٌثرب,

  .66ٕٔ  6.6ٖٕ  ٕٕٗٙ  الماهرة :  دار الطالئع,  سلٌم, دمحم ابراهٌم.  دهاة العرب فى االسالم : (6ٖٔ

  .66ٕٔ  6.6ٖٕ  ٕٕ٘ٙ  الماهرة :  دار الطالئع,  سلٌم, دمحم ابراهٌم.  دهاة العرب فى االسالم : (ٕٖٓ

ٖٕٔ) 
كٌف نتعامل مع السنة 

  النبوٌة :
  .66ٓٔ  ٖٕٔ  1ٖٕٕ  المنصورة :  دار الوفاء,  ٌوسف.المرضاوى, 

ٖٕٕ) 
كٌف نتعامل مع السنة 

  النبوٌة :
  .66ٓٔ  ٖٕٔ  1ٕٕٗ  المنصورة :  دار الوفاء,  المرضاوى, ٌوسف.

ٖٕٖ) 
كتاب الطٌبات من الرزق 

/  
  .66ٔٔ  ٕٓ٘  6ٕٕٓ  الماهره :  دار البشٌر,  الملمونى, أبى ذر.

  .66ٓٔ  ٕٓ٘  6ٕٕٔ  الماهرة :  صمر لرٌش,  الملمونى, ابى ذر.  هللا /ففروا الى  (ٕٖٗ

  .66ٓٔ  ٕٓ٘  6ٕٕٕ  الماهرة :  صمر لرٌش,  الملمونى, ابى ذر.  ففروا الى هللا / (ٕٖ٘

ٖٕٙ) 
كٌف نكتب التارٌخ 

  اإلسالمً /
  .66ٕٔ  6.9ٕٔ  ٖٕٓٓ  الماهرة :  دار الشروق,  لطب, دمحم.

ٖٕ9) 
التارٌخ كٌف نكتب 
  اإلسالمً /

  .66ٕٔ  6.9ٕٔ  ٖٕٔٓ  الماهرة :  دار الشروق,  لطب, دمحم.

ٖٕ1) 

التداوى بالصٌام ومزاٌاه 
العظٌمه فى الولاٌه 
والصٌانه الصحٌه 
والمعالجه الجسمٌه 

  والنفسٌه/

  .66ٔٔ  ٖ.ٕٕ٘  ٕٖٕٓ  الماهره :  مكتبة بن سٌنا,  سلٌم, دمحم إبراهٌم.

ٖٕ6) 

بالصٌام ومزاٌاه التداوى 
العظٌمه فى الولاٌه 
والصٌانه الصحٌه 
والمعالجه الجسمٌه 

  والنفسٌه/

  .66ٔٔ  ٖ.ٕٕ٘  ٖٖٕٓ  الماهره :  مكتبة بن سٌنا,  سلٌم, دمحم إبراهٌم.

ٖٖٓ) 
هموم المرأه المسلمة 

  والداعٌة زٌنب الغزالى /
  .66ٓٔ  ٕٗٔ  ٖٕٓٔ  الماهرة :  دار االعتصام,  ابن الهاشمً.

ٖٖٔ) 
بر الوالدٌن وصلة الرحم 

/  

بن الجوزي, جـمال 
الدٌن ابً الفرج 

عبدالرحمن بن علً 
  بن دمحم.

  .66ٕٔ  ٘.ٕٕٔ  ٖٕٔٔ  الماهرة :  مكتبة المرآن,

ٖٖٕ) 
بر الوالدٌن وصلة الرحم 

/  

بن الجوزي, جـمال 
الدٌن ابً الفرج 

عبدالرحمن بن علً 
  بن دمحم.

  .66ٕٔ  ٘.ٕٕٔ  ٕٖٕٔ  الماهرة :  مكتبة المرآن,

  .66ٕٔ  1.ٖٕٗ  1ٖٕٔ  الماهرة :  مكتبة بن سٌنا,  سلٌم, دمحم ابراهٌم.  نسبن ومعناه : (ٖٖٖ

ٖٖٗ) 
نحو تفسٌر موضوعى 
  لسور المرآن الكرٌم :

  .66ٕٔ  9ٕٕ  6ٖٕٔ  الماهرة :  دار الشروق,  الغزالى, دمحم.

ٖٖ٘) 
نحو تفسٌر موضوعى 
  :لسور المرآن الكرٌم 

  .66ٕٔ  9ٕٕ  ٕٖٕٓ  الماهرة :  دار الشروق,  الغزالى, دمحم.

ٌلة,  وصفً, دمحم.  المسٌح علٌه السالم : (ٖٖٙ   .66ٕٔ  ٕ.9ٖٕ  ٕٖٕٔ  الماهرة :  دار الفض

ٌلة,  وصفً, دمحم.  المسٌح علٌه السالم : (9ٖٖ   .66ٕٔ  ٕ.9ٖٕ  ٕٕٖٕ  الماهرة :  دار الفض



ٖٖ1) 
وتربٌه عشره النساء 

  االوالد والخدام :
المناوي, دمحم بن 

  عبدالرءوف.
  .66ٕٔ  ٕٕٔ  ٕٖٕٗ  الماهره :  مكتبة بن سٌنا,

ٖٖ6) 
ولفه بٌن أصحاب الدٌانات 

  وأنصار المذاهب /
على, عصام الدٌن 

  دمحم.
  منشؤة المعارف,

اإلسكندرٌة 
:  

ٕٖٖ٘  ٕ6ٔ  ٔ66ٓ.  

ٖٗٓ) 
ولفه بٌن أصحاب الدٌانات 

  المذاهب /وأنصار 
على, عصام الدٌن 

  دمحم.
  منشؤة المعارف,

اإلسكندرٌة 
:  

ٕٖٖٙ  ٕ6ٔ  ٔ66ٓ.  

  عالم الروح / (ٖٔٗ
الحفناوى, حبشى 

  فتح هللا.
المكتب الجامعى 

  الحدٌث,
اإلسكندرٌة 

:  
ٕٖٗٔ  ٕٖٗ    

  بستان العارفٌن / (ٕٖٗ
النووى, ابى ٌحٌى 
  زكرٌا بن شرف.

  .66ٓٔ  ٕٗٔ  ٖٕٗٗ  الماهرة :  دار الصابونً,

  بستان العارفٌن / (ٖٖٗ
النووى, ابى ٌحٌى 
  زكرٌا بن شرف.

  .66ٓٔ  ٕٗٔ  ٖٕ٘ٗ  الماهرة :  دار الصابونً,

ٖٗٗ) 
منهج السنة النبوٌة فى 

  تربٌة االنسان /
  .66ٕٔ  ٕٕٔ  1ٖٕ٘  المنصورة :  دار الوفاء,  بدٌر, بدٌر دمحم.

ٖٗ٘) 
النبوٌة فى منهج السنة 

  تربٌة االنسان /
  .66ٕٔ  ٕٕٔ  6ٖٕ٘  المنصورة :  دار الوفاء,  بدٌر, بدٌر دمحم.

ٖٗٙ) 
لره العٌن بالمسرة بوفاء 

  الدٌن /

بن الحسٌن, ابً 
الفضل زٌن الدٌن 

  عبدالرحٌم.
  .66ٕٔ  ٕٗٔ  ٕٖٕٙ  الماهرة :  مكتبة المرآن,

ٖٗ9) 
لره العٌن بالمسرة بوفاء 

  الدٌن /

الحسٌن, ابً  بن
الفضل زٌن الدٌن 

  عبدالرحٌم.
  .66ٕٔ  ٕٗٔ  ٖٖٕٙ  الماهرة :  مكتبة المرآن,

  .66ٔٔ  ٕٓ٘  ٖٕٗٙ  الماهره :  مركز الكتاب للنشر,  الغزالى, ابى حامد.  المنمذ من الضالل / (1ٖٗ

  .66ٔٔ  ٕٓ٘  ٖٕ٘ٙ  الماهره :  مركز الكتاب للنشر,  الغزالى, ابى حامد.  المنمذ من الضالل / (6ٖٗ

  .66ٔٔ  ٕٓ٘  9ٕٖٕ  الماهرة :  دار الصحوة,  المرضاوى, ٌوسف.  فمه الصٌام : (ٖٓ٘

  .66ٔٔ  ٕٓ٘  9ٖٖٕ  الماهرة :  دار الصحوة,  المرضاوى, ٌوسف.  فمه الصٌام : (ٖٔ٘

  المركز العربً,  عالم, دمحم.  اهل الجنة واهل النار / (ٕٖ٘
االسكندرٌة 

:  
ٕٖ9ٗ  ٕٔٗ  ٔ66ٕ.  

  المركز العربً,  عالم, دمحم.  اهل الجنة واهل النار / (ٖٖ٘
االسكندرٌة 

:  
ٕٖ9٘  ٕٔٗ  ٔ66ٕ.  

ٖ٘ٗ) 
اآلٌات العشر لبل الساعة 

  والحشر /
الشهاوي, مجدي 

  دمحم.
  .66ٕٔ  ٕٕٓ  1ٖٕٔ  الماهرة :  دار الطالئع,

ٖ٘٘) 
الفرسان العشرة فى 

  االسالم /
  .66ٕٔ  6.6ٖٕ  1ٖٖٕ  الماهرة :  مكتبة المرآن,  عاطف.الطحاوى, 

ٖ٘ٙ) 
الفرسان العشرة فى 

  االسالم /
  .66ٕٔ  6.6ٖٕ  1ٖٕٗ  الماهرة :  مكتبة المرآن,  الطحاوى, عاطف.

  منصور, أحمد.  مستمبل كابل : (9ٖ٘
دار الوفاء للطباعة 
  والنشر والتوزٌع,

  .66ٔٔ  ٔ.6٘1  6ٖٕٔ  المنصورة :

  منصور, أحمد.  مستمبل كابل : (1ٖ٘
دار الوفاء للطباعة 
  والنشر والتوزٌع,

  .66ٔٔ  ٔ.6٘1  6ٕٖٕ  المنصورة :

ٖ٘6) 
االرشاد لالئمه والخطباء 

  والعباد /
  .66ٓٔ  ٕٕ٘  6ٖٕ٘  الماهره :  دار االعتصام,  صمر, عبدالبدٌع.

ٖٙٓ) 
االرشاد لالئمه والخطباء 

  والعباد /
  .66ٓٔ  ٕٕ٘  6ٖٕٙ  الماهره :  دار االعتصام,  عبدالبدٌع.صمر, 

ٖٙٔ) 

أعظم حوار دٌممراطى فى 
التارٌخ بٌن عمر بن 

الخطاب وخالد بن الولٌد 
  فى مسجد رسول هللا /

السكرى, 
  عبدالسالم.

  .66ٕٔ  6ٕٕٖٓٓ.6٘ٙ  66ٖٕ  الماهرة :  الدار المصرٌة,

ٖٕٙ) 

أعظم حوار دٌممراطى فى 
بٌن عمر بن التارٌخ 

الخطاب وخالد بن الولٌد 
  فى مسجد رسول هللا /

السكرى, 
  عبدالسالم.

  .66ٕٔ  6ٕٕٖٓٓ.6٘ٙ  ٕٓٓٗ  الماهرة :  الدار المصرٌة,

ٖٖٙ) 
نظرٌات ومسائل فى 
الرٌاضٌات األساسٌة 

  للحاسب /
  ٕٔ  ٖٕٔٗ  نٌوٌورن ؛  دار ماكجروهٌل ؛  لٌبشتز, سٌمور.

ٔ69ٓ ,
ٔ61ٕ ,
ٔ61ٖ ,



ٔ616, 
ٔ66ٓ ,
ٔ66ٔ ,
ٔ66ٕ ,
ٔ66ٖ ,
ٔ661 ,
ٕٓٓٓ ,
ٕٓٓٗ.  

ٖٙٗ) 
نظرٌات ومسائل فى 
الرٌاضٌات األساسٌة 

  للحاسب /
  ٕٔ  ٕٗٔٗ  نٌوٌورن ؛  دار ماكجروهٌل ؛  لٌبشتز, سٌمور.

ٔ69ٓ ,
ٔ61ٕ ,
ٔ61ٖ ,
ٔ616 ,
ٔ66ٓ ,
ٔ66ٔ ,
ٔ66ٕ ,
ٔ66ٖ ,
ٔ661 ,
ٕٓٓٓ ,
ٕٓٓٗ.  

ٖٙ٘) 
نظرٌات ومسائل فى 

األساسٌة الرٌاضٌات 
  للحاسب /

  ٕٔ  ٕ٘ٔٗ  نٌوٌورن ؛  دار ماكجروهٌل ؛  لٌبشتز, سٌمور.

ٔ69ٓ ,
ٔ61ٕ ,
ٔ61ٖ ,
ٔ616 ,
ٔ66ٓ ,
ٔ66ٔ ,
ٔ66ٕ ,
ٔ66ٖ ,
ٔ661 ,
ٕٓٓٓ ,
ٕٓٓٗ.  

ٖٙٙ) 
وكاالت السفر والسٌاحة 

  من الوجهة المانونٌة/
أحمد, عبد الفضٌل 

  دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  .66ٕٔ  619ٔٓ.ٖٖٗ  ٕٙٔٗ  المنصورة :

ٖٙ9) 
وكاالت السفر والسٌاحة 

  من الوجهة المانونٌة/
أحمد, عبد الفضٌل 

  دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  .66ٕٔ  619ٔٓ.ٖٖٗ  9ٕٔٗ  المنصورة :

ٖٙ1) 
وكاالت السفر والسٌاحة 

  من الوجهة المانونٌة/
أحمد, عبد الفضٌل 

  دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌدة,
  .66ٕٔ  619ٔٓ.ٖٖٗ  1ٕٔٗ  : المنصورة

  مارتن, جون.  نظم اإلعالم الممارنة = (6ٖٙ
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٔٔ  ٔ.9ٓٓ  6ٕٔٗ  الماهرة :

  مارتن, جون.  نظم اإلعالم الممارنة = (9ٖٓ
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٔٔ  ٔ.9ٓٓ  ٕٕٓٗ  الماهرة :

ٖ9ٔ) 
مستمبل واحد أرض واحدة 

:  
ٌلفر, نشرٌل  س

  سٌمون.
الدار الدولٌة للنشر 
  والتوزٌع روكسى,

  .66ٕٔ  ٕ.6ٔٓ  ٖٕٕٗ  الماهرة :

ٖ9ٕ) 
أرض واحدة مستمبل واحد 

:  
ٌلفر, نشرٌل  س

  سٌمون.
الدار الدولٌة للنشر 
  والتوزٌع روكسى,

  .66ٕٔ  ٕ.6ٔٓ  ٕٕٗٗ  الماهرة :

ٖ9ٖ) 
أرض واحدة مستمبل واحد 

:  
ٌلفر, نشرٌل  س

  سٌمون.
الدار الدولٌة للنشر 
  والتوزٌع روكسى,

  .66ٕٔ  ٕ.6ٔٓ  ٕٕ٘ٗ  الماهرة :

ٖ9ٗ) 
حموق اإلنسان فى مصر 

  المعاصرة /
  فتوح, أمٌرة.

الزهراء لإلعالم 
  العربى,

  .66ٕٔ  ٕٖٓ  ٕٕٙٗ  الماهرة :

ٖ9٘) 
حموق اإلنسان فى مصر 

  المعاصرة /
  فتوح, أمٌرة.

لإلعالم الزهراء 
  العربى,

  .66ٕٔ  ٕٖٓ  9ٕٕٗ  الماهرة :

ٖ9ٙ) 
حموق اإلنسان فى مصر 

  المعاصرة /
  فتوح, أمٌرة.

الزهراء لإلعالم 
  العربى,

  .66ٕٔ  ٕٖٓ  1ٕٕٗ  الماهرة :

  نور, أحمد.  مراجعة الحسابات : (99ٖ
مإسسة شباب 

  الجامعه,
اإلسكندرٌه 

:  
ٕٖٕٗ  ٙ٘9.ٗ٘  ٔ66ٕ.  

  نور, أحمد.  مراجعة الحسابات : (91ٖ
مإسسة شباب 

  الجامعه,
اإلسكندرٌه 

:  
ٕٖٖٗ  ٙ٘9.ٗ٘  ٔ66ٕ.  

ٖ96) 
فى تصمٌم نظام 

  المعلومات المحاسبى :
دبٌان, السٌد عبد 

  الممصود.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
ٕٖٗٗ  ٙ٘9.٘ٗ  ٔ66ٖ .  

ٖ1ٓ) 
فى تصمٌم نظام 

  المعلومات المحاسبى :
دبٌان, السٌد عبد 

  الممصود.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
ٕٖٗ٘  ٙ٘9.٘ٗ  ٔ66ٖ .  



ٖ1ٔ) 
المحاسبة فً شركات 
  االشخاص وتطبٌماتها /

الصحن, عبد 
  الفتاح.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌة 
:  

ٕٖٗ6  ٙ٘9.6٘  ٔ66ٖ .  

ٖ1ٕ) 
المحاسبة فً شركات 
  االشخاص وتطبٌماتها /

الصحن, عبد 
  الفتاح.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌة 
:  

ٕٗٗٓ  ٙ٘9.6٘  ٔ66ٖ .  

ٖ1ٖ) 

ممدمه الحاسبات 
االلكترونٌه وتطبٌماتها فى 
نظم المعلومات المحاسبٌه 

/  

  الفٌومى, دمحم.
مإسسه شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
ٕٗٗٔ  ٓٓٔ.ٙٗٓٗ  ٔ66ٕ.  

ٖ1ٗ) 

ممدمه الحاسبات 
االلكترونٌه وتطبٌماتها فى 
نظم المعلومات المحاسبٌه 

/  

  الفٌومى, دمحم.
مإسسه شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
ٕٗٗٔ.ٔ  ٓٓٔ.ٙٗٓٗ  ٔ66ٕ.  

ٖ1٘) 

ممدمه الحاسبات 
االلكترونٌه وتطبٌماتها فى 
نظم المعلومات المحاسبٌه 

/  

  الفٌومى, دمحم.
مإسسه شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
ٕٕٗٗ.ٔ  ٓٓٔ.ٙٗٓٗ  ٔ66ٕ.  

ٖ1ٙ) 

ممدمه الحاسبات 
االلكترونٌه وتطبٌماتها فى 
نظم المعلومات المحاسبٌه 

/  

  الفٌومى, دمحم.
مإسسه شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
ٕٕٗٗ  ٓٓٔ.ٙٗٓٗ  ٔ66ٕ.  

ٖ19) 
المحاسبة فى شركات 

  المطاع الخاص :
الصحن, عبد 

  الفتاح.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
ٕٖٗٗ  ٙ٘9.6ٔ  ٔ66ٖ .  

  المحاسبة المالٌه : (11ٖ
الصحن, عبد 

  الفتاح.
مإسسة شباب 

  الجامعه,
  .66ٖٔ  1ٗ.9٘ٙ  ٕٗٗٗ  الماهره :

ٖ16) 
الرلابة ومراجعة الحسابات 

/  
  الصحن, عبدالفتاح.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌة 
:  

ٕٗٗ٘  ٙ٘9  ٔ66٘.  

ٖ6ٓ) 
النظام المحاسبى حلول 

الموحد والمشاكل 
  المحاسبٌة المعاصرة /

أبو المكارم, وصفى 
  عبدالفتاح.

مإسسة شباب 
  الجامعه,

اإلسكندرٌه 
:  

ٕٗٗٙ.ٔ  ٙ٘9.6٘ٔ  ٔ66ٕ.  

ٖ6ٔ) 
حلول النظام المحاسبى 

الموحد والمشاكل 
  المحاسبٌة المعاصرة /

أبو المكارم, وصفى 
  عبدالفتاح.

مإسسة شباب 
  الجامعه,

اإلسكندرٌه 
:  

ٕٗٗٙ  ٙ٘9.6٘ٔ  ٔ66ٕ.  

ٖ6ٕ) 
حلول النظام المحاسبى 

الموحد والمشاكل 
  المحاسبٌة المعاصرة /

أبو المكارم, وصفى 
  عبدالفتاح.

مإسسة شباب 
  الجامعه,

اإلسكندرٌه 
:  

ٕٗٗ9  ٙ٘9.6٘ٔ  ٔ66ٕ.  

ٖ6ٖ) 
مشكلة اإلستثمار فى 
  البنون اإلسالمٌة :

صالح الصاوى, دمحم 
  دمحم.

  .66ٓٔ  ٕٖٖ.ٕٗٔ  1ٕٗٗ  المنصورة :  دار الوفاء,

ٖ6ٗ) 
مشكلة اإلستثمار فى 
  البنون اإلسالمٌة :

الصاوى, دمحم صالح 
  دمحم.

  .66ٓٔ  ٕٖٖ.ٕٗٔ  6ٕٗٗ  المنصورة :  دار الوفاء,

ٖ6٘) 
موسوعة أمهات المإمنٌن 

:  
شاهٌن, عبد 

  الصبور,
الزهراء لإلعالم 

  العربً,
  .66ٔٔ  6.9ٖٕ  ٕٓ٘ٗ  الماهرة :

ٖ6ٙ) 
موسوعة أمهات المإمنٌن 

:  
شاهٌن, عبد 

  الصبور,
الزهراء لإلعالم 

  العربً,
  .66ٔٔ  6.9ٖٕ  ٕٔ٘ٗ  الماهرة :

ٖ69) 
إصالح المال ألبى بكر بن 

  أبى الدنٌا /
المضاة, مصطفى 

  مفلح.
  .66ٓٔ  ٕ.9ٕ٘  ٕٕ٘ٗ  المنصورة :  دار الوفاء,

ٖ61) 
إصالح المال ألبى بكر بن 

  أبى الدنٌا /
المضاة, مصطفى 

  مفلح.
  .66ٓٔ  ٕ.9ٕ٘  ٖٕ٘ٗ  المنصورة :  دار الوفاء,

ٖ66) 
ممدمة إلى الدٌممراطٌه 

  اإللتصادٌة /
  روبرت, أ. دال.

الدار الدولٌة للنشر 
  والتوزٌع,

  .66ٕٔ  ٖٖٓ  ٕٗ٘ٗ  الماهرة :

ٗٓٓ) 
ممدمة إلى الدٌممراطٌه 

  اإللتصادٌة /
  روبرت, أ. دال.

الدار الدولٌة للنشر 
  والتوزٌع,

  .66ٕٔ  ٖٖٓ  ٕ٘٘ٗ  الماهرة :

ٗٓٔ) 
ممدمة إلى الدٌممراطٌه 

  اإللتصادٌة /
  روبرت, أ. دال.

الدار الدولٌة للنشر 
  والتوزٌع,

  .66ٕٔ  ٖٖٓ  ٕٙ٘ٗ  الماهرة :

ٕٗٓ) 
االزمة السٌاسٌة و 

الدستورٌة فى مصر 
ٔ619-ٔ66ٓ /  

  العوا, دمحم سلٌم.
الزهراء لالعالم 

  العربى,
  . 66ٔٔ  ٕٓ.ٕٖٗ  ٕٔٙٗ  الماهرة :

ٖٗٓ) 
االزمة السٌاسٌة و 

الدستورٌة فى مصر 
ٔ619-ٔ66ٓ /  

  العوا, دمحم سلٌم.
الزهراء لالعالم 

  العربى,
  . 66ٔٔ  ٕٓ.ٕٖٗ  ٕٕٙٗ  الماهرة :



  عمر, خالد.  الجهاد والثورة / (ٗٓٗ
الزهراء لإلعالم 

  العربً,
  .66ٕٔ  ٕٙ٘  ٖٕٙٗ  الماهرة :

  التبشٌر واإلستشراق : (٘ٓٗ
الطهطاوى, دمحم 
  عزت إسماعٌل.

الزهراء لإلعالم 
  العربى,

  .66ٔٔ  ٖ.ٕٙٔ  ٕ٘ٙٗ  الماهرة :

  التبشٌر واالستشراق (ٙٓٗ
الطهطاوى, دمحم 
  عزت اسماعٌل

الزهراء لالعالم 
  العربً

  66ٔٔ  ٕٙٔ  ٕٙٙٗ  الماهرة

  نور, أحمد.  المحاسبة المالٌه : (9ٓٗ
مإسسة شباب 

  الجامعه,
اإلسكندرٌه 

:  
ٕٗٙ9  ٙ٘9.ٗ1  ٔ66ٖ.  

ٗٓ1) 
نظرٌة الوحدات فى 

المحاسبة المالٌة والتكالٌف 
  وحسابات المخازن /

طه, دمحم سٌف 
  الدٌن.

  .66ٓٔ  1ٗ.9٘ٙ  1ٕٙٗ  الماهرة :  مإسسة اخبار الٌوم,

ٗٓ6) 
نظرٌة الوحدات فى 

المحاسبة المالٌة والتكالٌف 
  وحسابات المخازن /

طه, دمحم سٌف 
  الدٌن.

  .66ٓٔ  1ٗ.9٘ٙ  6ٕٙٗ  الماهرة :  مإسسة اخبار الٌوم,

ٗٔٓ) 
نظرٌة الوحدات فى 

المحاسبة المالٌة والتكالٌف 
  وحسابات المخازن /

طه, دمحم سٌف 
  الدٌن.

  .66ٓٔ  1ٗ.9٘ٙ  9ٕٓٗ  الماهرة :  مإسسة اخبار الٌوم,

ٗٔٔ) 
نظرٌة الوحدات فى 

المحاسبة المالٌة والتكالٌف 
  وحسابات المخازن /

طه, دمحم سٌف 
  الدٌن.

  .66ٓٔ  1ٗ.9٘ٙ  9ٕٔٗ  الماهرة :  مإسسة اخبار الٌوم,

  : DOSنظام التشغٌل  (ٕٔٗ
صالح, سمٌر 

  أبوالفتوح.
  .66ٕٔ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  9ٕٕٗ  المنصورة :  دار االصدلاء,

  : DOSنظام التشغٌل  (ٖٔٗ
صالح, سمٌر 

  أبوالفتوح.
  .66ٕٔ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  9ٖٕٗ  المنصورة :  دار االصدلاء,

  : DOSنظام التشغٌل  (ٗٔٗ
صالح, سمٌر 

  أبوالفتوح.
  .66ٕٔ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  9ٕٗٗ  المنصورة :  دار االصدلاء,

ٗٔ٘) 

دوس  DOSنظام التشغٌل 
الى الطراز  ٔمن الطراز 

للكمبٌوتر الشخصى  ٘
IBM  والكمبٌوترات

  المتوافمه معه /

  .66ٕٔ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  9ٕ٘ٗ  الماهرة :  مكتبة بن سٌنا,  الحسٌنى, أسامه.

ٗٔٙ) 

دوس  DOSنظام التشغٌل 
الى الطراز  ٔمن الطراز 

للكمبٌوتر الشخصى  ٘
IBM  والكمبٌوترات

  المتوافمه معه /

  .66ٕٔ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  9ٕٙٗ  الماهرة :  مكتبة بن سٌنا,  الحسٌنى, أسامه.

ٗٔ9) 

دوس  DOSنظام التشغٌل 
الى الطراز  ٔمن الطراز 

للكمبٌوتر الشخصى  ٘
IBM  والكمبٌوترات

  المتوافمه معه /

  .66ٕٔ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  99ٕٗ  الماهرة :  مكتبة بن سٌنا,  الحسٌنى, أسامه.

ٗٔ1) 
والتحلٌل العرض 

االحصائى باستخدام 
+SPSS/PC /  

عاشور, سمٌر 
  كامل.

  .66ٖٔ  ٖٓٔ  91ٕٗ  ]د. م. :  د. ن. [,

ٗٔ6) 
العرض والتحلٌل 

االحصائى باستخدام 
+SPSS/PC /  

عاشور, سمٌر 
  كامل.

  .66ٖٔ  ٖٓٔ  96ٕٗ  ]د. م. :  د. ن. [,

ٕٗٓ) 
العرض والتحلٌل 

االحصائى باستخدام 
+SPSS/PC /  

عاشور, سمٌر 
  كامل.

  .66ٖٔ  ٖٓٔ  1ٕٓٗ  ]د. م. :  د. ن. [,

ٕٗٔ) 
العرض والتحلٌل 

االحصائى باستخدام 
+SPSS/PC /  

عاشور, سمٌر 
  كامل.

  .66ٖٔ  ٖٓٔ  1ٕٔٗ  ]د. م. :  د. ن. [,

ٕٕٗ) 
العرض والتحلٌل 

االحصائى باستخدام 
+SPSS/PC /  

عاشور, سمٌر 
  كامل.

  .66ٖٔ  ٖٓٔ  1ٖٕٗ  ]د. م. :  د. ن. [,

ٕٖٗ) 
ممدمه فى االحصاء 

  الوصفى /
عاشور, سمٌر 

  كامل.
  .66ٓٔ  ٖٓٔ  1ٕٗٗ  المنصورة :  مكتبة الجالء,

  .66ٓٔ  ٖٓٔ  1ٕ٘ٗ  المنصورة :  مكتبة الجالء,عاشور, سمٌر ممدمه فى االحصاء  (ٕٗٗ



  كامل.  الوصفى /

ٕٗ٘) 
ممدمه فى االحصاء 

  الوصفى /
 عاشور, سمٌر

  كامل.
  .66ٓٔ  ٖٓٔ  1ٕٙٗ  المنصورة :  مكتبة الجالء,

ٕٗٙ) 
ممدمه فى االحصاء 

  الوصفى /
عاشور, سمٌر 

  كامل.
  .66ٓٔ  ٖٓٔ  19ٕٗ  المنصورة :  مكتبة الجالء,

ٕٗ9) 
ممدمه فى االحصاء 

  الوصفى /
عاشور, سمٌر 

  كامل.
  .66ٓٔ  ٖٓٔ  16ٕٗ  المنصورة :  مكتبة الجالء,

ٕٗ1) 
ممدمه فى االحصاء 

ٌلى /   التحل
عاشور, سمٌر 

  كامل.
  .66ٖٔ  ٔٓ.ٖٓٔ  6ٕٕٗ  ] د. م :  د. ن [ ,

ٕٗ6) 
ممدمه فى االحصاء 

ٌلى /   التحل
عاشور, سمٌر 

  كامل.
  .66ٖٔ  ٔٓ.ٖٓٔ  6ٖٕٗ  ] د. م :  د. ن [ ,

ٖٗٓ) 
ممدمه فى االحصاء 

ٌلى /   التحل
عاشور, سمٌر 

  كامل.
  .66ٖٔ  ٔٓ.ٖٓٔ  6ٕٗٗ  :] د. م   د. ن [ ,

ٖٗٔ) 
ممدمه فى االحصاء 

ٌلى /   التحل
عاشور, سمٌر 

  كامل.
  .66ٖٔ  ٔٓ.ٖٓٔ  6ٕ٘ٗ  ] د. م :  د. ن [ ,

ٖٕٗ) 
تخطٌط الموى العاملة فى 
االجهزة الحكومٌة بالمملكة 

  العربٌة السعودٌة :

العبود, إبراهٌم 
  حمد.

اإلدارة العامة 
  للبحوث,

  .66ٖٔ  6ٙ.ٕٖ٘  ٕٕٓ٘  جدة :

ٖٖٗ) 
تخطٌط الموى العاملة فى 
االجهزة الحكومٌة بالمملكة 

  العربٌة السعودٌة :

العبود, إبراهٌم 
  حمد.

اإلدارة العامة 
  للبحوث,

  .66ٖٔ  6ٙ.ٕٖ٘  ٕٗٓ٘  جدة :

  إدارة المستشفٌات / (ٖٗٗ
حرستانى, حسان 

  دمحم نذٌر.
اإلدارة العامة 

  للبحوث,
  .66ٓٔ  ٖٓ٘  ٕٗٔ٘  جدة :

  المراجع العربٌة : (ٖ٘ٗ
الحزٌمً, سعود بن 

  عبدهللا .

معهد اإلدارة العامة, 
اإلدارة العامة 

  للبحوث,
  .66ٓٔ  1.9ٕٓ  ٕٕٙ٘  الرٌاض :

  المراجع العربٌة : (ٖٙٗ
الحزٌمً, سعود بن 

  عبدهللا .

معهد اإلدارة العامة, 
اإلدارة العامة 

  للبحوث,
  .66ٓٔ  1.9ٕٓ  9ٕٕ٘  الرٌاض :

  المراجع العربٌة : (9ٖٗ
الحزٌمً, سعود بن 

  عبدهللا .

معهد اإلدارة العامة, 
اإلدارة العامة 

  للبحوث,
  .66ٓٔ  1.9ٕٓ  1ٕٕ٘  الرٌاض :

ٖٗ1) 
اإلتصال والسلون 

  اإلنسانً =
  .66ٔٔ  ٗٔ.ٖٔٓ  ٕٖٕ٘  الرٌاض :  معهد اإلدارة العامة,  روبن, برنت د.

ٖٗ6) 
اإلتصال والسلون 

  اإلنسانً =
  .66ٔٔ  ٗٔ.ٖٔٓ  ٖٕٗ٘  الرٌاض :  معهد اإلدارة العامة,  روبن, برنت د.

  إجراءات السكرتارٌه : (ٓٗٗ
ماكفرالند, إٌمٌت 

  ن.
  .66ٔٔ  ٗ.ٔ٘ٙ  ٖٕ٘٘  الرٌاض :  معهد اإلدارة العامه,

  إجراءات السكرتارٌه : (ٔٗٗ
ماكفرالند, إٌمٌت 

  ن.
  .66ٔٔ  ٗ.ٔ٘ٙ  ٖٕٙ٘  الرٌاض :  اإلدارة العامه,معهد 

  إجراءات السكرتارٌه : (ٕٗٗ
ماكفرالند, إٌمٌت 

  ن.
  .66ٔٔ  ٗ.ٔ٘ٙ  9ٖٕ٘  الرٌاض :  معهد اإلدارة العامه,

ٖٗٗ) 
إدارة العاللات العامة فى 
األجهزة الحكومٌة بالمملكة 

  العربٌة السعودٌة /
  .66ٔٔ  ٕ.6٘ٙ  ٕٔٗ٘  جدة :  العامة,معهد اإلدارة   حسٌن, سمٌر دمحم.

ٗٗٗ) 
إدارة العاللات العامة فى 
األجهزة الحكومٌة بالمملكة 

  العربٌة السعودٌة /
  .66ٔٔ  ٕ.6٘ٙ  ٕٕٗ٘  جدة :  معهد اإلدارة العامة,  حسٌن, سمٌر دمحم.

ٗٗ٘) 
إدارة العاللات العامة فى 
األجهزة الحكومٌة بالمملكة 

  العربٌة السعودٌة /
  .66ٔٔ  ٕ.6٘ٙ  ٖٕٗ٘  جدة :  معهد اإلدارة العامة,  حسٌن, سمٌر دمحم.

ٗٗٙ) 
لرار التحول إلى المطاع 

  الخاص :
  دوناهٌو, جون د.

الجمعٌة المصرٌة 
لنشر المعرفة والثمافة 

  العالمٌة,
  . 66ٔٔ  ٕٗ.ٖٙٓ  9ٕٗ٘  الماهرة :

ٗٗ9) 
لرار التحول إلى المطاع 

  الخاص :
  د.دوناهٌو, جون 

الجمعٌة المصرٌة 
لنشر المعرفة والثمافة 

  العالمٌة,
  . 66ٔٔ  ٕٗ.ٖٙٓ  1ٕٗ٘  الماهرة :



ٗٗ1) 
لرار التحول إلى المطاع 

  الخاص :
  دوناهٌو, جون د.

الجمعٌة المصرٌة 
لنشر المعرفة والثمافة 

  العالمٌة,
  . 66ٔٔ  ٕٗ.ٖٙٓ  6ٕٗ٘  الماهرة :

ٗٗ6) 
السلون التنظٌمى واألداء 

/  
سٌزاللى, أندرو 

  دى.

معهد اإلدارة العامة, 
االدارة العامة 

  للبحوث,
  .66ٔٔ  ٖ.1٘ٙ  ٕٗ٘٘  الرٌاض :

ٗ٘ٓ) 
السلون التنظٌمى واألداء 

/  
سٌزاللى, أندرو 

  دى.

معهد اإلدارة العامة, 
االدارة العامة 

  للبحوث,
  .66ٔٔ  ٖ.1٘ٙ  ٕ٘٘٘  الرٌاض :

ٗ٘ٔ) 
إدارة عملٌة تعلم العلوم 

  التجارٌة /
  كالهون, كالفرى.

معهد اإلدارة العامة 
  ؛

  .66ٕٔ  9ٔٓٔ.1ٖٓ  6ٕ٘٘  الماهرة :

ٕٗ٘) 
إدارة عملٌة تعلم العلوم 

  التجارٌة /
  كالهون, كالفرى.

معهد اإلدارة العامة 
  ؛

  .66ٕٔ  9ٔٓٔ.1ٖٓ  ٕٓٙ٘  الماهرة :

ٖٗ٘) 
إدارة عملٌة تعلم العلوم 

  التجارٌة /
  كالفرى.كالهون, 

معهد اإلدارة العامة 
  ؛

  .66ٕٔ  9ٔٓٔ.1ٖٓ  ٕٔٙ٘  الماهرة :

ٗ٘ٗ) 
كٌف تنجح فى صنع 

  الصفمات العالمٌه
ساالكٌوز, جٌوالد 

  و.
  66ٖٔ  1ٕٖ  ٕٕٙ٘  الماهره  الدار الدولٌه

ٗ٘٘) 
كٌف تنجح فى صنع 

  الصفمات العالمٌه
ساالكٌوز, جٌوالد 

  و.
  66ٖٔ  1ٕٖ  ٖٕٙ٘  الماهره  الدار الدولٌه

ٗ٘ٙ) 
كٌف تنجح فى صنع 

  الصفمات العالمٌه
ساالكٌوز, جٌوالد 

  و.
  66ٖٔ  1ٕٖ  ٕٗٙ٘  الماهره  الدار الدولٌه

  ترٌسى, داٌان.  االداره بالفطره : (9٘ٗ
مطبعة االمل للطباعة 

  االلكترونٌة,
  .66ٔٔ  ٔ.ٖٓ٘  ٕ٘ٙ٘  جدة :

ٗ٘1) 
النظام التجارى السعودى 

:  
أحمد, عبدالفضٌل 

  دمحم.
  .66ٖٔ  9ٓ.ٖٙٗ  9ٕٔ٘  ]د. م. :  د. ن.[,

ٗ٘6) 
النظام التجارى السعودى 

:  
أحمد, عبدالفضٌل 

  دمحم.
  .66ٖٔ  9ٓ.ٖٙٗ  9ٕٕ٘  ]د. م. :  د. ن.[,

ٗٙٓ) 
النظام التجارى السعودى 

:  
أحمد, عبدالفضٌل 

  دمحم.
  .66ٖٔ  9ٓ.ٖٙٗ  9ٖٕ٘  ]د. م. :  د. ن.[,

  نور, احمد.  محاسبة التكالٌف : (ٔٙٗ
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة, 

  مصر :
ٕ٘99  ٙ٘9.ٕٗ  ٔ66ٖ.  

  نور, احمد.  محاسبة التكالٌف : (ٕٙٗ
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة, 

  مصر :
ٕ٘91  ٙ٘9.ٕٗ  ٔ66ٖ.  

  نور, احمد.  محاسبة التكالٌف : (ٖٙٗ
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة, 

  مصر :
ٕ٘96  ٙ٘9.ٕٗ  ٔ66ٖ.  

ٗٙٗ) 
فى المحاسبة الحكومٌة 

  والمومٌه :
  سراٌا, دمحم السٌد.

مإسسة شباب 
  الجامعه,

اإلسكندرٌه 
:  

ٕ٘1ٖ  ٙ٘9.1ٖ٘  ٔ66ٕ.  

ٗٙ٘) 
فى المحاسبة الحكومٌة 

  والمومٌه :
  سراٌا, دمحم السٌد.

مإسسة شباب 
  الجامعه,

اإلسكندرٌه 
:  

ٕ٘1ٗ  ٙ٘9.1ٖ٘  ٔ66ٕ.  

ٗٙٙ) 
فى المحاسبة الحكومٌة 

  والمومٌه :
  سراٌا, دمحم السٌد.

مإسسة شباب 
  الجامعه,

اإلسكندرٌه 
:  

ٕ٘1٘  ٙ٘9.1ٖ٘  ٔ66ٕ.  

ٗٙ9) 
المحاسبه والحاسبات اآللٌة 

:  
  جامعة االسكندرٌة,  نور, أحمد.

االسكندرٌة 
:  

ٕ٘1ٙ  ٓٓٔ.ٙٗٓٗ  ٔ66ٖ.  

ٗٙ1) 
والحاسبات اآللٌة المحاسبه 

:  
  جامعة االسكندرٌة,  نور, أحمد.

االسكندرٌة 
:  

ٕ٘19  ٓٓٔ.ٙٗٓٗ  ٔ66ٖ.  

ٗٙ6) 
المحاسبه والحاسبات اآللٌة 

:  
  جامعة االسكندرٌة,  نور, أحمد.

االسكندرٌة 
:  

ٕ٘11  ٓٓٔ.ٙٗٓٗ  ٔ66ٖ.  

ٗ9ٓ) 
مع االمام الشهٌد حسن 

  البنا /
  .66ٖٔ  ٔ.6ٕٕ  6ٕٕ٘  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,  عساف, محمود.

ٗ9ٔ) 
مع االمام الشهٌد حسن 

  البنا /
  .66ٖٔ  ٔ.6ٕٕ  6ٕٙ٘  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,  عساف, محمود.

ٗ9ٕ) 
مع االمام الشهٌد حسن 

  البنا /
  .66ٖٔ  ٔ.6ٕٕ  61ٕ٘  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,  عساف, محمود.

    معاٌٌر المحاسبة / (9ٖٗ
المعهد المصري 

للمحاسبٌن 
  والمراجعٌن,

  .66ٕٔ  9٘ٙ  66ٕ٘  الماهرة :



    معاٌٌر المحاسبة / (9ٗٗ
المعهد المصري 

للمحاسبٌن 
  والمراجعٌن,

  .66ٕٔ  9٘ٙ  ٕٓٓٙ  الماهرة :

    معاٌٌر المحاسبة / (9٘ٗ
المعهد المصري 

للمحاسبٌن 
  والمراجعٌن,

  .66ٕٔ  9٘ٙ  ٕٔٓٙ  الماهرة :

    معاٌٌر المحاسبة / (9ٙٗ
المعهد المصري 

للمحاسبٌن 
  والمراجعٌن,

  .66ٕٔ  9٘ٙ  ٕٕٓٙ  الماهرة :

    معاٌٌر المحاسبة / (99ٗ
المعهد المصري 

للمحاسبٌن 
  والمراجعٌن,

  .66ٕٔ  9٘ٙ  ٖٕٓٙ  الماهرة :

    معاٌٌر المراجعه / (91ٗ
المعهد المصرى 

للمحاسبٌن 
  والمراجعٌن,

  .66٘ٔ  ٘ٗ.9٘ٙ  ٕٗٓٙ  : الماهره

    معاٌٌر المراجعه / (96ٗ
المعهد المصرى 

للمحاسبٌن 
  والمراجعٌن,

  .66٘ٔ  ٘ٗ.9٘ٙ  ٕ٘ٓٙ  الماهره :

    معاٌٌر المراجعه / (1ٓٗ
المعهد المصرى 

للمحاسبٌن 
  والمراجعٌن,

  .66٘ٔ  ٘ٗ.9٘ٙ  ٕٙٓٙ  الماهره :

    معاٌٌر المراجعه / (1ٔٗ
المصرى المعهد 

للمحاسبٌن 
  والمراجعٌن,

  .66٘ٔ  ٘ٗ.9٘ٙ  9ٕٓٙ  الماهره :

    معاٌٌر المراجعه / (1ٕٗ
المعهد المصرى 

للمحاسبٌن 
  والمراجعٌن,

  .66٘ٔ  ٘ٗ.9٘ٙ  1ٕٓٙ  الماهره :

ٗ1ٖ) 
المٌثاق العام الداب و 

  سلوكٌات مهنة المحاسبة /
  

المعهد المصرى 
للمحاسبٌن و 
  المراجعٌن,

  .66ٖٔ  9٘ٙ  6ٕٓٙ  الماهرة :

ٗ1ٗ) 
المٌثاق العام الداب و 

  سلوكٌات مهنة المحاسبة /
  

المعهد المصرى 
للمحاسبٌن و 
  المراجعٌن,

  .66ٖٔ  9٘ٙ  ٕٓٔٙ  الماهرة :

ٗ1٘) 
المٌثاق العام الداب و 

  سلوكٌات مهنة المحاسبة /
  

المعهد المصرى 
للمحاسبٌن و 
  المراجعٌن,

  .66ٖٔ  9٘ٙ  ٕٔٔٙ  الماهرة :

ٗ1ٙ) 
المٌثاق العام الداب و 

  سلوكٌات مهنة المحاسبة /
  

المعهد المصرى 
للمحاسبٌن و 
  المراجعٌن,

  .66ٖٔ  9٘ٙ  ٕٕٔٙ  الماهرة :

ٗ19) 
المٌثاق العام الداب و 

  سلوكٌات مهنة المحاسبة /
  

المعهد المصرى 
للمحاسبٌن و 
  المراجعٌن,

  .66ٖٔ  9٘ٙ  ٖٕٔٙ  الماهرة :

  البكرى, سونٌا دمحم.  نظم المعلومات اإلدارٌه / (11ٗ
المكتب العربى 

  الحدٌث,
اإلسكندرٌه 

:  
ٕٙٔٗ  ٙ٘ٔ.1ٗ   [--ٔ6 ]  

  البكرى, سونٌا دمحم.  نظم المعلومات اإلدارٌه / (16ٗ
المكتب العربى 

  الحدٌث,
اإلسكندرٌه 

:  
ٕٙٔ٘  ٙ٘ٔ.1ٗ   [--ٔ6 ]  

  البكرى, سونٌا دمحم.  اإلدارٌه /نظم المعلومات  (6ٓٗ
المكتب العربى 

  الحدٌث,
اإلسكندرٌه 

:  
ٕٙٔٙ  ٙ٘ٔ.1ٗ   [--ٔ6 ]  

ٗ6ٔ) 
نظم المعلومات التخاذ 
  المرارات االدارٌة /

السٌد, اسماعٌل دمحم 
  دمحم.

المكتب العربى 
  الحدٌث,

االسكندرٌة 
:  

ٕٙٔ9  ٙ٘1.ٖٓٓ  [--ٔ6.]  

ٗ6ٕ) 
 نظم المعلومات التخاذ
  المرارات االدارٌة /

السٌد, اسماعٌل دمحم 
  دمحم.

المكتب العربى 
  الحدٌث,

االسكندرٌة 
:  

ٕٙٔ1  ٙ٘1.ٖٓٓ  [--ٔ6.]  

ٗ6ٖ) 
نظم المعلومات التخاذ 
  المرارات االدارٌة /

السٌد, اسماعٌل دمحم 
  دمحم.

المكتب العربى 
  الحدٌث,

االسكندرٌة 
:  

ٕٙٔ6  ٙ٘1.ٖٓٓ  [--ٔ6.]  

ٗ6ٗ) 
المانون البحرى االسالمى 

:  
رجب, مصطفى 

  دمحم.
المكتب العربى 

  الحدٌث,
االسكندرٌه 

:  
ٕٕٙٓ  ٖٖٗ.ٓ6ٙ  ٔ66ٓ.  

ٗ6٘) 
المانون البحرى االسالمى 

:  
رجب, مصطفى 

  دمحم.
المكتب العربى 

  الحدٌث,
االسكندرٌه 

:  
ٕٕٙٔ  ٖٖٗ.ٓ6ٙ  ٔ66ٓ.  



ٗ6ٙ) 
المانون البحرى االسالمى 

:  
مصطفى رجب, 
  دمحم.

المكتب العربى 
  الحدٌث,

االسكندرٌه 
:  

ٕٕٕٙ  ٖٖٗ.ٓ6ٙ  ٔ66ٓ.  

  سٌاسات األعمال : (69ٗ
أبو لحف, عبد 

  السالم.
المكتب العربى 

  الحدٌث,
اإلسكندرٌة 

:  
ٕٕٖٙ  ٙ٘1.ٗ  ٔ66ٕ.  

  سٌاسات األعمال : (61ٗ
أبو لحف, عبد 

  السالم.
المكتب العربى 

  الحدٌث,
اإلسكندرٌة 

:  
ٕٕٙٗ  ٙ٘1.ٗ  ٔ66ٕ.  

  سٌاسات األعمال : (66ٗ
أبو لحف, عبد 

  السالم.
المكتب العربى 

  الحدٌث,
اإلسكندرٌة 

:  
ٕٕٙ٘  ٙ٘1.ٗ  ٔ66ٕ.  

٘ٓٓ) 
الوجٌز فى المانون 

  التجارى :
  ٌحٌى, سعٌد.

المكتب العربى 
  الحدٌث,

  .61ٓٔ  9ٓ.ٖٙٗ  ٕٖٕٙ  الزلازٌك :

٘ٓٔ) 
الوجٌز فى المانون 

  التجارى :
  ٌحٌى, سعٌد.

المكتب العربى 
  الحدٌث,

  .61ٓٔ  9ٓ.ٖٙٗ  ٖٖٕٙ  الزلازٌك :

ٕ٘ٓ) 
الوجٌز فى المانون 

  التجارى :
  ٌحٌى, سعٌد.

المكتب العربى 
  الحدٌث,

  .61ٓٔ  9ٓ.ٖٙٗ  ٖٕٗٙ  الزلازٌك :

ٖ٘ٓ) 
المدخل المنهجى فى 

دراسات جدوى المشروع 
/  

السٌد, إسماعٌل 
  دمحم.

المكتب العربى 
  الحدٌث,

اإلسكندرٌة 
:  

ٕٖٙ٘  ٙ٘1.ٕٗٓٔ  ٔ66ٖ.  

٘ٓٗ) 
المدخل المنهجى فى 

دراسات جدوى المشروع 
/  

السٌد, إسماعٌل 
  دمحم.

المكتب العربى 
  الحدٌث,

اإلسكندرٌة 
:  

ٕٖٙٙ  ٙ٘1.ٕٗٓٔ  ٔ66ٖ.  

٘ٓ٘) 
المدخل المنهجى فى 

دراسات جدوى المشروع 
/  

السٌد, إسماعٌل 
  دمحم.

المكتب العربى 
  الحدٌث,

اإلسكندرٌة 
:  

ٕٖٙ9  ٙ٘1.ٕٗٓٔ  ٔ66ٖ.  

  حنفى, عبدالغفار.  تنظٌم وإدارة األعمال / (ٙٓ٘
المكتب العربى 

  الحدٌث,
  .66ٖٔ  ٕٓٗ.1٘ٙ  1ٖٕٙ  الماهرة ؛

  حنفى, عبدالغفار.  تنظٌم وإدارة األعمال / (9ٓ٘
المكتب العربى 

  الحدٌث,
  .66ٖٔ  ٕٓٗ.1٘ٙ  6ٖٕٙ  الماهرة ؛

  حنفى, عبدالغفار.  تنظٌم وإدارة األعمال / (1ٓ٘
المكتب العربى 

  الحدٌث,
  .66ٖٔ  ٕٓٗ.1٘ٙ  ٕٓٗٙ  الماهرة ؛

٘ٓ6) 
التصادٌات االستثمار 

  الدولى /
ابولحف, 
  عبدالسالم.

المكتب العربى 
  الحدٌث,

االسكندرٌة 
:  

ٕٙٗٔ  ٖٖٕ.ٙ9ٖ  ٔ66ٔ.  

٘ٔٓ) 
االستثمار  التصادٌات
  الدولى /

ابولحف, 
  عبدالسالم.

المكتب العربى 
  الحدٌث,

االسكندرٌة 
:  

ٕٕٙٗ  ٖٖٕ.ٙ9ٖ  ٔ66ٔ.  

٘ٔٔ) 
التصادٌات االستثمار 

  الدولى /
ابولحف, 
  عبدالسالم.

المكتب العربى 
  الحدٌث,

االسكندرٌة 
:  

ٕٖٙٗ  ٖٖٕ.ٙ9ٖ  ٔ66ٔ.  

  صالح.هندى, منٌر   اإلدارة المالٌه : (ٕٔ٘
المكتب العربى 

  الحدٌث,
اإلسكندرٌه 

:  
ٕٙٗٗ  ٙ٘1.ٔ٘  ٔ66ٔ.  

  هندى, منٌر صالح.  اإلدارة المالٌه : (ٖٔ٘
المكتب العربى 

  الحدٌث,
اإلسكندرٌه 

:  
ٕٙٗٙ  ٙ٘1.ٔ٘  ٔ66ٔ.  

  العاللات العامة : (ٗٔ٘
النجار, عبدالعزٌز 

  دمحم.
المكتب العربً 

  الحدٌث,
اإلسكندرٌة 

:  
ٕٙٗ1  ٙ٘6.ٕ  ٔ66ٖ.  

  العاللات العامة : (٘ٔ٘
النجار, عبدالعزٌز 

  دمحم.
المكتب العربً 

  الحدٌث,
اإلسكندرٌة 

:  
ٕٙٗ6  ٙ٘6.ٕ  ٔ66ٖ.  

٘ٔٙ) 
السلون التنظٌمى و إدارة 

  األفراد /
  حنفى, عبد الغفار.

المكتب العربى 
  الحدٌث,

االسكندرٌة 
:  

ٕٙ٘ٓ  ٙ٘1.ٖٖٓ.  ٔ66ٖ .  

٘ٔ9) 
السلون التنظٌمى و إدارة 

  األفراد /
  حنفى, عبد الغفار.

المكتب العربى 
  الحدٌث,

االسكندرٌة 
:  

ٕٙ٘ٔ  ٙ٘1.ٖٖٓ.  ٔ66ٖ .  

٘ٔ1) 
السلون التنظٌمى و إدارة 

  األفراد /
  حنفى, عبد الغفار.

المكتب العربى 
  الحدٌث,

االسكندرٌة 
:  

ٕٕٙ٘  ٙ٘1.ٖٖٓ.  ٔ66ٖ .  

  حنفى, عبدالغفار.  المالٌة :االدارة  (6ٔ٘
المكتب العربى 

  الحدٌث,
اإلسكندرٌة 

:  
ٕٖٙ٘  ٙ٘1.ٔ٘  ٔ66ٖ.  

  حنفى, عبدالغفار.  االدارة المالٌة : (ٕٓ٘
المكتب العربى 

  الحدٌث,
اإلسكندرٌة 

:  
ٕٙ٘ٗ  ٙ٘1.ٔ٘  ٔ66ٖ.  

  حنفى, عبدالغفار.  االدارة المالٌة : (ٕٔ٘
المكتب العربى 

  الحدٌث,
اإلسكندرٌة 

:  
ٕٙ٘٘  ٙ٘1.ٔ٘  ٔ66ٖ.  

  اإلدارة اإلستراتٌجٌه : (ٕٕ٘
السٌد, إسماعٌل 

  دمحم.
المكتب العربى 

  الحدٌث,
اإلسكندرٌه 

:  
ٕٙ٘9  ٙ٘1.ٗٓٔ  ٔ66ٓ.  



  اإلدارة اإلستراتٌجٌه : (ٖٕ٘
السٌد, إسماعٌل 

  دمحم.
المكتب العربى 

  الحدٌث,
اإلسكندرٌه 

:  
ٕٙ٘1  ٙ٘1.ٗٓٔ  ٔ66ٓ.  

  ماضً, دمحم توفٌك.  إدارة وجدولة المشروع : (ٕٗ٘
المكتب العربى 

  الحدٌث,
اإلسكندرٌة 

:  
ٕٙ٘6  ٖٖٓ.ٓٔ  ٔ66ٕ.  

  ماضً, دمحم توفٌك.  إدارة وجدولة المشروع : (ٕ٘٘
المكتب العربى 

  الحدٌث,
اإلسكندرٌة 

:  
ٕٙٙٓ  ٖٖٓ.ٓٔ  ٔ66ٕ.  

  توفٌك.ماضً, دمحم   إدارة وجدولة المشروع : (ٕٙ٘
المكتب العربى 

  الحدٌث,
اإلسكندرٌة 

:  
ٕٙٙٔ  ٖٖٓ.ٓٔ  ٔ66ٕ.  

  التصادٌات االعمال / (9ٕ٘
أبولحف, 
  عبدالسالم.

المكتب العربى 
  الحدٌث,

اإلسكندرٌه 
:  

ٕٕٙٙ  ٙ٘1  ٔ66ٖ.  

  التصادٌات االعمال / (1ٕ٘
أبولحف, 
  عبدالسالم.

المكتب العربى 
  الحدٌث,

اإلسكندرٌه 
:  

ٕٖٙٙ  ٙ٘1  ٔ66ٖ.  

  التصادٌات االعمال / (6ٕ٘
أبولحف, 
  عبدالسالم.

المكتب العربى 
  الحدٌث,

اإلسكندرٌه 
:  

ٕٙٙٗ  ٙ٘1  ٔ66ٖ.  

ٖ٘ٓ) 
المحاسبة فى األنشطة 

السٌاحٌة والفندلٌة بالمطاع 
  العام والخاص /

الملٌجى, فإاد 
  السٌد.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

اإلسكندرٌة, 
  مصر :

ٕٙٙٙ  ٙ٘9.1ٖ9  ٔ66ٖ.  

ٖ٘ٔ) 
المحاسبه فى االنشطه 

  الزراعٌه /
الملٌجى, فإاد 

  السعٌد.
مإسسة شباب 

  الجامعه,
  .66ٖٔ  9٘ٙ  9ٕٙٙ  الماهرة ؛

  ارشادات المراجعه : (ٕٖ٘
لطفى, امٌن السٌد 

  احمد.
دار النهضه 

  العربٌه,
  .66ٖٔ  ٘ٗ.9٘ٙ  6ٕٙٙ  الماهره :

  /المراجعة المتمدمة  (ٖٖ٘
لطفى, أمٌن السٌد 

  أحمد.
  .66ٔٔ  ٘ٗ.9٘ٙ  9ٕٓٙ  الماهرة :  مكتبة شادى,

ٖ٘ٗ) 
أسالٌب المراجعة لمرالبً 
الحسابات والمحاسبٌن 

  المانونٌٌن /

لطفى, امٌن السٌد 
  احمد.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .66ٕٔ  ٘ٗ.9٘ٙ  9ٕٔٙ  الماهرة :

ٖ٘٘) 
اإلدارة العامة بٌن عالم 

ومتطلبات التحدٌث متغٌر 
/  

فوزى, صالح 
  الدٌن.

  .66ٗٔ  ٔ.ٖٓ٘  9ٖٕٙ  المنصورة :  مكتبة الجالء,

ٖ٘ٙ) 
اإلدارة العامة بٌن عالم 

متغٌر ومتطلبات التحدٌث 
/  

فوزى, صالح 
  الدٌن.

  .66ٗٔ  ٔ.ٖٓ٘  9ٕٗٙ  المنصورة :  مكتبة الجالء,

ٖ٘9) 
اإلدارة العامة بٌن عالم 

التحدٌث متغٌر ومتطلبات 
/  

فوزى, صالح 
  الدٌن.

  .66ٗٔ  ٔ.ٖٓ٘  9ٕ٘ٙ  المنصورة :  مكتبة الجالء,

ٖ٘1) 
اإلدارة العامة بٌن عالم 

متغٌر ومتطلبات التحدٌث 
/  

فوزى, صالح 
  الدٌن.

  .66ٗٔ  ٔ.ٖٓ٘  9ٕٙٙ  المنصورة :  مكتبة الجالء,

ٖ٘6) 
االدارة المحلٌة فى التشرٌع 

  المصرى :
فوزى, صالح 

  الدٌن.

دار النهضة العربٌه 
للطبع والنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٕٔ  ٔ.ٕٓٓ.ٕٖ٘  91ٕٙ  الماهرة :

٘ٗٓ) 
االدارة المحلٌة فى التشرٌع 

  المصرى :
فوزى, صالح 

  الدٌن.

دار النهضة العربٌه 
للطبع والنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٕٔ  ٔ.ٕٓٓ.ٕٖ٘  96ٕٙ  الماهرة :

٘ٗٔ) 
التشرٌع االدارة المحلٌة فى 

  المصرى :
فوزى, صالح 

  الدٌن.

دار النهضة العربٌه 
للطبع والنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٕٔ  ٔ.ٕٓٓ.ٕٖ٘  1ٕٓٙ  الماهرة :

ٕ٘ٗ) 
االدارة المحلٌة فى التشرٌع 

  المصرى :
فوزى, صالح 

  الدٌن.

دار النهضة العربٌه 
للطبع والنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٕٔ  ٔ.ٕٓٓ.ٕٖ٘  1ٕٔٙ  الماهرة :

ٖ٘ٗ) 
االدارة المحلٌة فى التشرٌع 

  المصرى :
فوزى, صالح 

  الدٌن.

دار النهضة العربٌه 
للطبع والنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٕٔ  ٔ.ٕٓٓ.ٕٖ٘  1ٕٕٙ  الماهرة :

٘ٗٗ) 
المنهج المحاسبى فى 

  شركات التؤمٌن /
الناغى, محمود 

  السٌد.
  .66ٓٔ  9.6٘ٗ٘ٙ  1ٕٗٙ  دبى :  دار الملم,

٘ٗ٘) 
المحاسبى فى  المنهج

  شركات التؤمٌن /
الناغى, محمود 

  السٌد.
  .66ٓٔ  9.6٘ٗ٘ٙ  1ٕٙٙ  دبى :  دار الملم,

  .66ٓٔ  9.6٘ٗ٘ٙ  19ٕٙ  دبى :  دار الملم,الناغى, محمود المنهج المحاسبى فى  (ٙٗ٘



  السٌد.  شركات التؤمٌن /

٘ٗ9) 
ادارة خدمات البنون 

  التجارٌة :
عبدالحمٌد, طلعت 

  اسعد.
  .66ٗٔ  1.6ٖٔٔ٘ٙ  11ٕٙ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,

٘ٗ1) 
ادارة خدمات البنون 

  التجارٌة :
عبدالحمٌد, طلعت 

  اسعد.
  .66ٗٔ  1.6ٖٔٔ٘ٙ  16ٕٙ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,

٘ٗ6) 
ادارة خدمات البنون 

  التجارٌة :
عبدالحمٌد, طلعت 

  اسعد.
  .66ٗٔ  1.6ٖٔٔ٘ٙ  6ٕٓٙ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,

٘٘ٓ) 
ادارة خدمات البنون 

  التجارٌة :
عبدالحمٌد, طلعت 

  اسعد.
  .66ٗٔ  1.6ٖٔٔ٘ٙ  6ٕٔٙ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,

٘٘ٔ) 
ادارة خدمات البنون 

  التجارٌة :
عبدالحمٌد, طلعت 

  اسعد.
  .66ٗٔ  1.6ٖٔٔ٘ٙ  6ٕٕٙ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,

ٕ٘٘) 

المحاسبة عن منهج 
الضرٌبة الموحدة على 

دخل األشخاص الطبٌعٌٌن 
والضرٌبة على أرباح 

  شركات األموال :

الناغى, محمود 
  السٌد.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  . 66ٗٔ  ٙٗ.9٘ٙ  6ٖٕٙ  المنصورة :

ٖ٘٘) 

منهج المحاسبة عن 
الضرٌبة الموحدة على 

دخل األشخاص الطبٌعٌٌن 
والضرٌبة على أرباح 

  شركات األموال :

الناغى, محمود 
  السٌد.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  . 66ٗٔ  ٙٗ.9٘ٙ  6ٕٗٙ  المنصورة :

٘٘ٗ) 

منهج المحاسبة عن 
الضرٌبة الموحدة على 

دخل األشخاص الطبٌعٌٌن 
والضرٌبة على أرباح 

  شركات األموال :

الناغى, محمود 
  السٌد.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  . 66ٗٔ  ٙٗ.9٘ٙ  6ٕ٘ٙ  المنصورة :

٘٘٘) 

منهج المحاسبة عن 
الضرٌبة الموحدة على 

دخل األشخاص الطبٌعٌٌن 
والضرٌبة على أرباح 

  شركات األموال :

الناغى, محمود 
  السٌد.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  . 66ٗٔ  ٙٗ.9٘ٙ  6ٕٙٙ  المنصورة :

٘٘ٙ) 

منهج المحاسبة عن 
الضرٌبة الموحدة على 

الطبٌعٌٌن  دخل األشخاص
والضرٌبة على أرباح 

  شركات األموال :

الناغى, محمود 
  السٌد.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  . 66ٗٔ  ٙٗ.9٘ٙ  69ٕٙ  المنصورة :

٘٘9) 

منهج المحاسبة عن 
الضرٌبة الموحدة على 

دخل األشخاص الطبٌعٌٌن 
والضرٌبة على أرباح 

  شركات األموال :

الناغى, محمود 
  السٌد.

الجالء مكتبة 
  الجدٌدة,

  . 66ٗٔ  ٙٗ.9٘ٙ  61ٕٙ  المنصورة :

٘٘1) 

منهج المحاسبة عن 
الضرٌبة الموحدة على 

دخل األشخاص الطبٌعٌٌن 
والضرٌبة على أرباح 

  شركات األموال :

الناغى, محمود 
  السٌد.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  . 66ٗٔ  ٙٗ.9٘ٙ  66ٕٙ  المنصورة :

٘٘6) 

منهج المحاسبة عن 
الضرٌبة الموحدة على 

دخل األشخاص الطبٌعٌٌن 
والضرٌبة على أرباح 

  شركات األموال :

الناغى, محمود 
  السٌد.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  . 66ٗٔ  ٙٗ.9٘ٙ  9ٕٓٓ  المنصورة :

٘ٙٓ) 

منهج المحاسبة عن 
الضرٌبة الموحدة على 

دخل األشخاص الطبٌعٌٌن 
والضرٌبة على أرباح 

  شركات األموال :

الناغى, محمود 
  السٌد.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  . 66ٗٔ  ٙٗ.9٘ٙ  9ٕٓٔ  المنصورة :

٘ٙٔ) 

منهج المحاسبة عن 
الضرٌبة الموحدة على 

دخل األشخاص الطبٌعٌٌن 
والضرٌبة على أرباح 

الناغى, محمود 
  السٌد.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  . 66ٗٔ  ٙٗ.9٘ٙ  9ٕٕٓ  المنصورة :



  شركات األموال :

ٕ٘ٙ) 
أساسٌات اإلدارة والتنظٌم 

/  
عبدالرحٌم, دمحم 

  عبدهللا.
الشركة العربٌة 
  للطباعة والنشر,

  .66ٕٔ  ٖٔ٘  9ٕٓٗ  الماهرة :

ٖ٘ٙ) 
التحلٌل اإلحصائى للبٌانات 

  الجغرافٌة /
فٌاض, فتحى 

  عبدهللا.
  .66ٔٔ  9ٕٓ.6ٔٓ  9ٕٓ٘  الماهرة :  دار الفكر العربى,

٘ٙٗ) 
مناهج استخدام التمنٌة 
الحدٌثة فى التحلٌل 

  االلتصادى.
  .66ٕٔ  ٕٔٓٗ.1٘ٙ  9ٓ9ٕ  الماهرة :  المكتبة االكادٌمٌة,  

٘ٙ٘) 
االداره فى المٌدان 

  الرٌاضى/
  66ٔٔ  1٘ٙ  9ٕٔٓ  الماهرة :  المكتبة االكادٌمٌة,  المنٌرى, حلٌم.

٘ٙٙ) 
المنظمات الدولٌة اإلللٌمٌة 

العالم وأثرها على 
  اإلسالمى/

المسند, عبدهللا بن 
  على.

  .66ٔٔ  16ٕ.6٘ٙ  9ٕٔٗ  الماهرة :  دار المنار,

٘ٙ9) 
التجارة الخارجٌة بٌن 

  التنظٌر والتنظٌم /
  حاتم, سامى عفٌفى.

الدار المصرٌة 
  اللبنانٌة,

  .66ٔٔ  1ٕٖ  9ٔ9ٕ  بٌروت :

٘ٙ1) 
التجارة الخارجٌة بٌن 

  التنظٌر والتنظٌم /
  حاتم, سامى عفٌفى.

الدار المصرٌة 
  اللبنانٌة,

  .66ٔٔ  1ٕٖ  ٔ.9ٔ9ٕ  بٌروت :

٘ٙ6) 
االستثمار فى االلتصاد 

  االسالمى /
مشهور, امٌره 

  عبداللطٌف.
  .66ٓٔ  ٕٕٔٔ.ٕٖٖ  9ٔ6ٕ  الماهرة :  مكتبة مدبولى,

  .66ٖٔ  ٘.1٘ٙ  9ٕٕٕ  الماهره :  المكتبة األكادٌمٌة,  شلبى, سمٌر حسن.  المباراه االدارٌه / (9ٓ٘

٘9ٔ) 
الدلٌل الشامل للمستفٌدٌن 

 Dbaseالمبتدئٌن لنظام 
IV /  

  .66ٖٔ  9٘ٙ٘.٘  9ٕٕ٘  الماهرة :  المكتبة األكادٌمٌة,  بهاروشا, سٌرمان.

٘9ٕ) 
الدلٌل الشامل للمستفٌدٌن 

 Dbaseالمبتدئٌن لنظام 
IV /  

  .66ٖٔ  9٘ٙ٘.٘  9ٕٕٙ  الماهرة :  األكادٌمٌة,المكتبة   بهاروشا, سٌرمان.

  حاتم, سامى عفٌفى.  المجتمعات الجدٌدة : (9ٖ٘
الدار المصرٌة 

  اللبنانٌة,
  .66ٕٔ  99.ٖٖٖ  9ٖٕٗ  الماهرة :

٘9ٗ) 
المحاسبة فى المنشآت 

  الخدمٌه :
مصطفى, صادق 

  حامد.
  .66ٕٔ  9.1ٖ9٘ٙ  9ٖٕٙ  الماهرة :  المكتبة األكادٌمٌة,

٘9٘) 
أساسٌات بحوث العملٌات 

:  
  .66ٕٔ  ٗ٘.1٘ٙ  9ٖ9ٕ  غرٌان :  كلٌة المحاسبه,  كعبور, دمحم دمحم.

٘9ٙ) 
إدارة شئون موظفى الدولة 

:  
عبدالهادى, حمدى 

  امٌن.
  .66ٓٔ  ٔ.ٖٓ٘  9ٖ6ٕ  الماهرة :  دار الفكر العربى,

٘99) 
إدارة شئون موظفى الدولة 

:  
حمدى عبدالهادى, 

  امٌن.
  .66ٓٔ  ٔ.ٖٓ٘  9ٕٗٓ  الماهرة :  دار الفكر العربى,

٘91) 
الفكر اإلدارى اإلسالمى 

  والممارن /
عبدالهادى, حمدى 

  أمٌن.
  .66ٓٔ  ٗ.9ٕ٘  9ٕٕٗ  الماهرة :  ] د. ن. [,

٘96) 
دراسات منهجٌة معاصرة 

فً محاسبة التكالٌف 
  الفعلٌة /

  عمارة, مجدي.
جامعة الجبل 

  الغربً,
  .66ٕٔ  ٕٗ.9٘ٙ  9ٖٕٗ  لٌبٌا :

  .66ٖٔ  1ٔ.1ٔٙ  9ٕٗ٘  الماهرة :  دار الفكر العربً,  زكً, ناهد.  آلة الهارب : (1ٓ٘

٘1ٔ) 
دراسات فى أنظمة 
  الضمان اإلجتماعى /

  .66ٕٔ  ٕٗ.1ٖٙ  9ٕٗٙ  طرابلس :  دار الكتب الوطنٌة,  لوٌدر, ابراهٌم.

٘1ٕ) 
ٌلة  التً نفرتٌتً الجم

حكمت مصر فً ظل دٌانة 
  التوحٌد /

   سامسون, جولٌا.
الدار المصرٌة 

   اللبنانٌة,
   .66ٕٔ  ٔ.6ٖٕ  9ٗ9ٕ   الماهرة :

٘1ٖ) 
الفكر المعاصر فً التنظٌم 

  واإلدارة/
  عامر, سعٌد ٌس.

مركز واٌد سٌرفبس 
لإلستشارات 

  والتطوٌر اإلداري,
  .66ٗٔ  ٖٖ.9ٖٔ  9ٕ٘ٓ  الماهرة :

٘1ٗ) 
إدارة البنون وبورصات 

  األوراق المالٌة /
ٌلم, دمحم.   سو

الشركة العربٌة للنشر 
  والتوزٌع,

  .66ٓٔ  1.6ٖٔ٘ٙ  9ٕٕ٘  المنصوره ؛

  منالب االمام الشافعى / (1٘٘
المناوى, 

  عبدالرءوف.
دار الصحابة 

  للتراث,
  .66ٕٔ  1ٖ٘.6ٕٕ  9ٕ٘ٗ  طنطا :

  .66ٖٔ  ٕٗٔ  9ٕ٘٘  طنطا :دار الصحابة   السٌد, مجدى فتحى.الصحٌح من خطب النبى )  (1ٙ٘



  للتراث,   ( :ملسو هيلع هللا ىلص

٘19) 
المإامرات الخفٌه ضد 
  اإلسالم والمسٌحٌة /

  عوف ,أحمد دمحم.
الزهراءلإلعالم 

  العربى,
  .66ٕٔ  5ٕٔٓٓ  9٘1ٕ  الماهرة :

٘11) 

الرحالة األوربٌون فى 
مملكة بٌت الممدس 

 19ٔٔ-66ٓٔالصلٌبٌة 
  مٌالدٌة /

عوض, دمحم مإنس 
  أحمد.

  .66ٕٔ  6ٖٖ  9٘6ٕ  الماهرة :  مكتبة مدبولى,

  حاتم, سامى عفٌفى.  النظرٌه االلتصادٌه / (16٘
الدار المصرٌة 

  اللبنانٌة,
  .66ٕٔ  ٔ.ٖٖٓ  9ٕٙٓ  الماهره :

٘6ٓ) 
المسلمون فى آسٌا 
  الوسطى والبلمان /

  حرب, دمحم.

المركز المصرى 
للدراسات العثمانٌة 

وبحوث العالم 
  التركى,

  .66ٖٔ  5ٕٗ٘6ٖٔٓ  9ٕٕٙ  الماهرة :

  .66ٖٔ  1ٖ.6ٕٙ  9ٖٕٙ  الماهره :  مكتبة مدبولى,  ادرٌس, دمحم جالء.  ٌهود الفالشا : (6ٔ٘

٘6ٕ) 
العاللات األفغانٌة الروسٌة 

:  
  شناس, ش.ن.حك.

الزهراء لالعالم 
  العربى,

  .66ٕٔ  6٘9  9ٙ6ٕ  الماهرة :

  رائف, أحمد.  الخٌانة العربٌة الكبرى : (6ٖ٘
الزهراء لإلعالم 

  العربى,
  . 66ٕٔ  6٘ٙ.1ٗ  99ٕٓ  الماهرة :

٘6ٗ) 
معجم مصطلحات 

  الحاسبات اإللكترونٌة :
  

مركز األهرام 
  للترجمة والنشر,

  . 619ٔ  ٓٗٓٗٙ.ٔٓٓ  99ٕٔ  الماهرة :

٘6٘) 
حكمت مصر عندما 

  الشرق =
  .66ٓٔ  ٖٓ.6ٖٕ  99ٖٕ  الماهرة :  مكتبة مدبولى,  شتٌندورف, ج.

٘6ٙ) 
موسوعة مختصر التارٌخ 

  المدٌم /
  .66ٔٔ  6ٖٓ  99ٕٗ  الماهرة :  مكتبة مدبولى,  بورتر, هارفى.

  االعالن / (69٘
سعٌد, هناء 
  عبدالحلٌم.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .66٘ٔ  6٘ٙ  99ٕ٘  الماهره :

٘61) 
الصحافة 

اإلسرائلٌةوالدعاٌة 
  الصهٌونٌةفى مصر/

  نصار, سهام.
الزهراء واإلعالم 

  العربى,
  . 66ٔٔ   6ٗٙ٘.96ٓ  99ٕٙ  الماهرة:

٘66) 
الوثائك ونظم التصوٌر 

ٌلمى /   المٌكروف
  .66ٔٔ  ٕ٘ٓ  999ٕ  الماهرة :  المكتبة االكادٌمٌة,  أحمد, ناهد حمدى.

ٙٓٓ) 
السلطان المنصور لالوون 

:  
الحداد, دمحم حمزة 

  إسماعٌل.
  .66ٖٔ  6ٕٙ  ٕٔ.991ٕ  الماهرة :  مكتبة مدبولى,

ٙٓٔ) 
الحكم المصري فً الشام 

  هـ / 1ٗٔٔ - 1ٖٔٔ
  .66ٓٔ  6ٕٙ  ٖٔ.991ٕ  الماهرة :  مكتبة مدبولً,  سالم, لطٌفة دمحم.

  اثار الزعٌم سعد زغلول : (ٕٓٙ
دمحم الحرٌري, 
  ابراهٌم.

  .66ٔٔ   ٗٓ.6ٕٙ  ٘ٔ.991ٕ  الماهرة :  مكتبة مدبولً,

ٖٙٓ) 
الجٌش المصري فً 

الحرب الروسٌة المعروفة 
  بحرب المرم /

  .66ٖٔ  6ٕٙ  9ٔ.991ٕ  الماهرة :  مكتبة مدبولً,  طوسون, عمر.

ٙٓٗ) 
وادي النطرون ورهبانه 
وادٌرته ومختصر تارٌخ 

  البطاركة :
  .66ٖٔ  6ٕٙ  1ٔ.991ٕ  الماهرة :  مكتبة مدبولً,  عمر.طوسون, 

ٙٓ٘) 
تارٌخ الخدٌوي دمحم باشا 

  توفٌك /
  .66ٔٔ  ٖ٘ٓ.6ٕٙ  ٗٔ.991ٕ  الماهرة :  مكتبة مدبولى,  زند, عزٌز.

ٙٓٙ) 
الرحلة االولى للبحث عن 
ٌنابٌع البحر االبٌض ) 

  النٌل األبٌض ( :
  .66ٖٔ  6ٖٓ  ٕٓ.991ٕ  الماهره :  مكتبه مدبولى,  لبودان, سلٌمان.

  .66ٔٔ  6ٕٙ  ٓٔ.991ٕ  الماهرة :  مكتبة مدبولى,  زٌدان, جرجى.  تارٌخ مصر الحدٌث : (9ٓٙ

  فتوح مصر وأخبارها / (1ٓٙ

المصرى, 
عبدالرحمن بن 

عبدهللا بن عبدالحكم 
  بن أعٌن المرشى.

  .66ٔٔ  ٖٕٓ.6ٖ٘  991.6ٕ  الماهرة :  مكتبة مدبولى,

  .66ٔٔ  9ٓ.6ٖ٘  ٔٔ.991ٕ  الماهرة :  مكتبة مدبولى,  إبن مماتى, أسعد.  كتاب لوانٌن الدواوٌن / (6ٓٙ



ٙٔٓ) 
الجمعٌة األثرٌة المصرٌة 

فً صحراء العرب 
  واألدٌرة الشرلٌة /

  .66ٖٔ  6ٕٙ  6ٔ.991ٕ  الماهرة :  مكتبة مدبولً,  حبشً, لبٌب.

ٙٔٔ) 
تارٌخ مصر إلً الفتح 

  / العثمانً
  .66ٓٔ  6ٖٕ  ٔ.991ٕ  الماهرة :  مكتبة مدبولً,  اإلسكندري, عمر.

  .66ٔٔ  ٖٔٓ.6ٕٙ  ٕٔ.991ٕ  الماهرة :  مكتبة مدبولى,  صبرى, دمحم.  تارٌخ مصر : (ٕٔٙ

ٖٙٔ) 
ذكري البطل الفاتح ابراهٌم 

  : 6ٗ1ٔ-1ٗ1ٔباشا 
  .66ٓٔ  ٕٖٓ.6ٕٙ  ٙ.991ٕ  الماهرة :  مكتبة مدبولى,  

ٙٔٗ) 
تارٌخ مصر من عهد 

الممالٌن إلى نهاٌة حكم 
  إسماعٌل /

  .66ٓٔ  ٖٗٓ.6ٕٙ  ٗ.991ٕ  الماهرة :  مكتبة مدبولً,  ٌانج, جورج.

ٙٔ٘) 
صفحة من تارٌخ مصر 

  فً عهد دمحم علً :
  ٖ.6ٕٙ  ٕ.991ٕ  الماهرة :  مكتبة مدبولى,  طوسون, عمر.

ٔ66ٓ ,
ٔ66ٙ.  

ً,  بتلر, ألفرد ج.  فتح العرب لمصر / (ٙٔٙ   .66ٓٔ  ٖٕٓ.6ٖ٘  991ٕ  الماهرة :  مكتبة مدبوـل

  .66ٔٔ  6ٕٓ.9ٔ  ٙٔ.991ٕ  الماهرة :  مكتبة مدبولى,  صدلى, اسماعٌل.  مذكراتى / (9ٔٙ

ٙٔ1) 
تارٌخ مصر فى عهد 

الخدٌو إسماعٌل باشا من 
  / 196ٔإلى  1ٖٙٔسنة 

  6ٕٙ  991.9ٕ  :الماهرة   مكتبة مدبولى,  األٌوبى, إلٌاس.
 <ٔ66ٓ - 

ٔ66ٙ >  

ٙٔ6) 
تارٌخ مصر فى عهد 

الخدٌو إسماعٌل باشا من 
  / 196ٔإلى  1ٖٙٔسنة 

  6ٕٙ  991.1ٕ  الماهرة :  مكتبة مدبولى,  األٌوبى, إلٌاس.
 <ٔ66ٓ - 

ٔ66ٙ >  

  .66ٕٔ  ٕٓ.6ٕٙ  996ٕ  الماهرة :  دار الشاٌب للنشر,    وصف مصر / (ٕٓٙ

  .66ٕٔ  ٕٓ.6ٕٙ  996.6ٕ  الماهرة :  دار الشاٌب للنشر,    / وصف مصر (ٕٔٙ

  .66ٕٔ  ٕٓ.6ٕٙ  ٔ.996ٕ  الماهرة :  دار الشاٌب للنشر,    وصف مصر / (ٕٕٙ

  .66ٕٔ  ٕٓ.6ٕٙ  ٕ.996ٕ  الماهرة :  دار الشاٌب للنشر,    وصف مصر / (ٖٕٙ

  .66ٕٔ  ٕٓ.6ٕٙ  ٖ.996ٕ  الماهرة :  دار الشاٌب للنشر,    وصف مصر / (ٕٗٙ

  .66ٕٔ  ٕٓ.6ٕٙ  ٗ.996ٕ  الماهرة :  دار الشاٌب للنشر,    وصف مصر / (ٕ٘ٙ

  .66ٕٔ  ٕٓ.6ٕٙ  ٘.996ٕ  الماهرة :  دار الشاٌب للنشر,    وصف مصر / (ٕٙٙ

  .66ٕٔ  ٕٓ.6ٕٙ  ٙ.996ٕ  الماهرة :  دار الشاٌب للنشر,    وصف مصر / (9ٕٙ

  .66ٕٔ  ٕٓ.6ٕٙ  996.9ٕ  الماهرة :  دار الشاٌب للنشر,    وصف مصر / (1ٕٙ

  .66ٕٔ  ٕٓ.6ٕٙ  996.1ٕ  الماهرة :  دار الشاٌب للنشر,    وصف مصر / (6ٕٙ

  اإلدارة فى الٌابان : (ٖٓٙ
حاتم, دمحم 
  عبدالمادر.

الهٌئة المصرٌة 
  العامة للكتاب,

  .66ٓٔ  ٕ٘.ٖٓ٘  91ٕٓ  الماهرة :

  فى الٌابان :اإلدارة  (ٖٔٙ
حاتم, دمحم 
  عبدالمادر.

الهٌئة المصرٌة 
  العامة للكتاب,

  .66ٓٔ  ٕ٘.ٖٓ٘  91ٕٔ  الماهرة :

  اإلدارة فى الٌابان : (ٕٖٙ
حاتم, دمحم 
  عبدالمادر.

الهٌئة المصرٌة 
  العامة للكتاب,

  .66ٓٔ  ٕ٘.ٖٓ٘  91ٕٕ  الماهرة :

  اإلدارة فى الٌابان : (ٖٖٙ
حاتم, دمحم 
  عبدالمادر.

الهٌئة المصرٌة 
  العامة للكتاب,

  .66ٓٔ  ٕ٘.ٖٓ٘  91ٖٕ  الماهرة :

  اإلدارة فى الٌابان : (ٖٗٙ
حاتم, دمحم 
  عبدالمادر.

الهٌئة المصرٌة 
  العامة للكتاب,

  .66ٓٔ  ٕ٘.ٖٓ٘  91ٕٗ  الماهرة :

ٖٙ٘) 
االداره والمجتمع المصرى 

/  
كاظم, حسٌن 

  رمزى.
الهٌئة المصرٌة 
  العامة للكتاب,

  .66ٖٔ  1٘ٙ  91ٕ٘  الماهره :

ٖٙٙ) 
االداره والمجتمع المصرى 

/  
كاظم, حسٌن 

  رمزى.
الهٌئة المصرٌة 
  العامة للكتاب,

  .66ٖٔ  1٘ٙ  91ٕٙ  الماهره :

ٖٙ9) 
الرأسمالٌة الصناعٌة 
ودورها فى مصر فى 

مرحلة المشروعات الحرة 

صبٌح, عبدالسالم 
  عبدالحلٌم عامر.

الهٌئة المصرٌة 
  العامة للكتاب,

  .66ٕٔ  6ٕٙ  911ٕ  الماهرة :



(ٔ6ٔٙ-ٔ6٘9/ )  

ٖٙ1) 
هجرة الكفاءات العلمٌة من 

  مصر /
صالح, سنٌة 
  عبدالوهاب.

الهٌئة المصرٌة 
  العامة للكتاب,

  .66ٓٔ  ٕٕٙ.ٕٖ٘  916ٕ  الماهرة :

ٖٙ6) 
نظام ترتٌب الوظائف بٌن 

النظرٌه والتطبٌك فى 
  المطاع الحكومى /

جرس, مجدى 
  عزٌز.

الهٌئة المصرٌة 
  العامة للكتاب,

  .66ٕٔ  ٖ.1٘ٙ  1ٕٓٓ  الماهرة :

ٙٗٓ) 
التنظٌم اإلدارى بٌن 

  المركزٌة والالمركرٌة :
موسى, مصطفى 

  دمحم.
الهٌئة العامة 

  للكتاب,
  .66ٕٔ  9ٓٓ.ٖٓ٘  1ٕٓٔ  الماهرة :

ٙٗٔ) 
التنظٌم اإلدارى بٌن 

  والالمركرٌة : المركزٌة
موسى, مصطفى 

  دمحم.
الهٌئة العامة 

  للكتاب,
  .66ٕٔ  9ٓٓ.ٖٓ٘  1ٕٕٓ  الماهرة :

ٕٙٗ) 
تارٌخ التجارة فً الشرق 

األدنً فً العصور 
  الوسطً /

  هاٌد, ف.
الهٌئة المصرٌة 
  العامة للكتاب,

  . 61٘ٔ  ٔ.6ٗٓ  1ٓ1ٕ  الماهرة :

ٖٙٗ) 
التوجٌه اإلسالمً فً 

  اإلداري /التدرٌب 
متولً, فتحً لابٌل 

  دمحم.
الهٌئة المصرٌة 
  العامة للكتاب,

  .66ٓٔ  ٕٔٓ٘ٔ.ٖٓ٘  1ٓ6ٕ  الماهرة :

ٙٗٗ) 
التوجٌه اإلسالمً فً 
  التدرٌب اإلداري /

متولً, فتحً لابٌل 
  دمحم.

الهٌئة المصرٌة 
  العامة للكتاب,

  .66ٓٔ  ٕٔٓ٘ٔ.ٖٓ٘  1ٕٔٓ  الماهرة :

ٙٗ٘) 
متى ظهرت نمود العالم 

  ومتى إختفت :
  الملط, السٌد دمحم.

الهٌئة المصرٌة 
  العامة للكتاب,

  .66ٖٔ  6ٗ.ٕٖٖ  1ٕٕٔ  الماهرة :

ٙٗٙ) 
نمود العالم متى ظهرت 

  ومتى إختفت :
  الملط, السٌد دمحم.

الهٌئة المصرٌة 
  العامة للكتاب,

  .66ٖٔ  6ٗ.ٕٖٖ  1ٖٕٔ  الماهرة :

ٙٗ9) 

الرحالة مصر فى كتابات 
الفرنسٌٌن فى المرنٌن 
السادس عشر والسابع 

  عشر /

ذهنى, الهام دمحم 
  على.

الهٌئة المصرٌة 
  العامة للكتاب,

  .66ٔٔ  ٕٓ.6ٕٙ  1ٕٔٗ  الماهرة :

ٙٗ1) 

مصر فى كتابات الرحالة 
الفرنسٌٌن فى المرنٌن 
السادس عشر والسابع 

  عشر /

ذهنى, الهام دمحم 
  على.

الهٌئة المصرٌة 
  العامة للكتاب,

  .66ٔٔ  ٕٓ.6ٕٙ  1ٕٔ٘  الماهرة :

ٙٗ6) 
رإٌة عصرٌة لخرٌطة 

  مصر /
  كفافى, حسٌن.

الهٌئة المصرٌة 
  العامة للكتاب,

  .66ٓٔ  ٕٙ.6ٕٔ  1ٔ6ٕ  الماهرة :

  اساسٌات التسوٌك / (ٓ٘ٙ
عطٌه, طاهر 

  مرسى.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .66ٗٔ  1.1٘ٙ  1ٕٕٔ  الماهرة :

  اساسٌات التسوٌك / (ٔ٘ٙ
عطٌه, طاهر 

  مرسى.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .66ٗٔ  1.1٘ٙ  1ٕٕٕ  الماهرة :

ٕٙ٘) 
اصول اإلدارة للطالب 

  والمدٌر /
عطٌة, طاهر 

  مرسى.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .66ٗٔ  9ٔٓٓ.1٘ٙ  1ٕٖٕ  الماهرة :

ٖٙ٘) 
اصول اإلدارة للطالب 

  والمدٌر /
عطٌة, طاهر 

  مرسى.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .66ٗٔ  9ٔٓٓ.1٘ٙ  1ٕٕٗ  الماهرة :

ٙ٘ٗ) 
إعداد رسائل الماجستٌر 
والدكتوراه فى العلوم 

  اإلدارٌه :

عطٌه, طاهر 
  مرسى.

دار النهضه 
  العربٌه,

  [.66ٗٔ]  ٕٗ.ٔٓٓ  1ٕٕٙ  الماهرة :

ٙ٘٘) 
إعداد رسائل الماجستٌر 
والدكتوراه فى العلوم 

  اإلدارٌه :

طاهر عطٌه, 
  مرسى.

دار النهضه 
  العربٌه,

  [.66ٗٔ]  ٕٗ.ٔٓٓ  1ٕ9ٕ  الماهرة :

ٙ٘ٙ) 
إعداد رسائل الماجستٌر 
والدكتوراه فى العلوم 

  اإلدارٌه :

عطٌه, طاهر 
  مرسى.

دار النهضه 
  العربٌه,

  [.66ٗٔ]  ٕٗ.ٔٓٓ  1ٕ1ٕ  الماهرة :

ٌلٌام.  فن التفاوض : (9٘ٙ   أورى, و
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٗٔ  ٕ.9ٕٖ  1ٖٕٓ  الماهرة :

ٙ٘1) 
ماذا ٌعرف االلتصادٌون 
عن التسعٌنٌات وما بعدها 

/  

كارسون, ب. 
  روبرت.

الدار الدولٌة للنشر 
  والتوزٌع,

  .66ٗٔ  ٖٖٓ  1ٖٕٔ  الماهرة :

ٙ٘6) 
ماذا ٌعرف االلتصادٌون 
عن التسعٌنٌات وما بعدها 

/  

كارسون, ب. 
  روبرت.

الدولٌة للنشر الدار 
  والتوزٌع,

  .66ٗٔ  ٖٖٓ  1ٖٕٕ  الماهرة :

  محاسبة البترول/ (ٓٙٙ
فضالة, أبو الفتوح 

  على.
دار النهضة 

  العربٌة,
  . 66ٖٔ  9.1٘ٙ  1ٖٖٕ  الماهرة:



  محاسبة البترول/ (ٔٙٙ
فضالة, أبو الفتوح 

  على.
دار النهضة 

  العربٌة,
  . 66ٖٔ  9.1٘ٙ  1ٖٕٗ  الماهرة:

  لٌفٌت, ثٌودور.  االدارة الحدٌثة / (ٕٙٙ
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٗٔ  6ٓٗ.1٘ٙ  1ٕٗٓ  الماهرة :

ٖٙٙ) 
اإللتزام واستراتٌجٌة إتخاذ 

  المرارات اإلدارٌة =
  جٌماوات, بانكاج.

الدار الدولٌة للنشر 
  والتوزٌع,

مصر 
  الجدٌدة :

ٕ1ٗٔ  ٙ٘15ٖٗٓ  ٔ66ٗ.  

ٙٙٗ) 
اإللتزام واستراتٌجٌة إتخاذ 

  المرارات اإلدارٌة =
  جٌماوات, بانكاج.

الدار الدولٌة للنشر 
  والتوزٌع,

مصر 
  الجدٌدة :

ٕ1ٕٗ  ٙ٘15ٖٗٓ  ٔ66ٗ.  

ٙٙ٘) 
نظرٌات ومسائل فى 
  البرمـجة بلغة الكوبل :

  نٌوكومر, لورنس.
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٖٔ  ٙ.ٔٓٓ  1ٖٕٗ  الماهرة :

ٙٙٙ) 
نظرٌات ومسائل فى 
  البرمـجة بلغة الكوبل :

  نٌوكومر, لورنس.
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٖٔ  ٙ.ٔٓٓ  1ٕٗٗ  الماهرة :

ٙٙ9) 

ملخصات شوم نظرٌات 
ومسائل فى البرمجة 
بالفورتران ٌتضمن 
  الفورتران الهٌكلى /

  .66ٖٔ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  1ٕٗ٘  :الماهرة   ماكجروهٌل للنشر,  لٌبشتز, سٌمور.

ٙٙ1) 

ملخصات شوم نظرٌات 
ومسائل فى البرمجة 
بالفورتران ٌتضمن 
  الفورتران الهٌكلى /

  .66ٖٔ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  1ٕٗٙ  الماهرة :  ماكجروهٌل للنشر,  لٌبشتز, سٌمور.

ٙٙ6) 
نظرٌات ومسائل فً 

  / Cالبرمـجة بلغة 
جوتفرٌد, باٌرون 

  س.
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٖٔ  ٙ.ٔٓٓ  1ٗ9ٕ  الماهرة :

ٙ9ٓ) 
نظرٌات ومسائل فً 

  / Cالبرمـجة بلغة 
جوتفرٌد, باٌرون 

  س.
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٖٔ  ٙ.ٔٓٓ  1ٗ1ٕ  الماهرة :

ٙ9ٔ) 
نظرٌات ومسائل فً 

  / Cالبرمـجة بلغة 
جوتفرٌد, باٌرون 

  س.
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٖٔ  ٙ.ٔٓٓ  1ٗ6ٕ  الماهرة :

ٙ9ٕ) 
نظرٌات ومسائل فً 

  / Cالبرمـجة بلغة 
جوتفرٌد, باٌرون 

  س.
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٖٔ  ٙ.ٔٓٓ  1ٕ٘ٓ  الماهرة :

  حنفى, عبدالغفار.  تنظٌم وإدارة األعمال / (9ٖٙ
المكتب العربى 

  الحدٌث,
  .66ٖٔ  ٕٓٗ.1٘ٙ  1ٕ٘ٔ  الماهرة ؛

  حنفى, عبدالغفار.  تنظٌم وإدارة األعمال / (9ٗٙ
المكتب العربى 

  الحدٌث,
  .66ٖٔ  ٕٓٗ.1٘ٙ  1ٕٕ٘  الماهرة ؛

ٙ9٘) 
الحاسب اآللى والتطبٌمات 
  االحصائٌة بلغة بٌسن /

  .66ٓٔ  ٕٓ٘.6ٔ٘  1ٖٕ٘  الرٌاض :  معهد اإلدارة العامة,  البشٌر, دمحم عثمان.

ٙ9ٙ) 
الحاسب اآللى والتطبٌمات 
  االحصائٌة بلغة بٌسن /

  .66ٓٔ  ٕٓ٘.6ٔ٘  1ٕ٘ٗ  الرٌاض :  معهد اإلدارة العامة,  البشٌر, دمحم عثمان.

ٙ99) 
إدارة مشارٌع التشغٌل 
  اآللى فى المكتبات /

  .66ٕٔ  6.9ٕٓ  1ٕ٘٘  الرٌاض :  معهد االدارة العامة,  كالٌتون, مارلٌن,

ٙ91) 
مشارٌع التشغٌل إدارة 

  اآللى فى المكتبات /
  .66ٕٔ  6.9ٕٓ  1ٕ٘ٙ  الرٌاض :  معهد االدارة العامة,  كالٌتون, مارلٌن,

  .66ٔٔ  ٕٙ٘.1٘ٙ  1ٕٙٓ  الرٌاض :  معهد اإلدارة العامة,  مور, ولٌام ل.  حلمات الجودة : (96ٙ

  .66ٔٔ  ٕٙ٘.1٘ٙ  1ٕٙٔ  الرٌاض :  معهد اإلدارة العامة,  مور, ولٌام ل.  حلمات الجودة : (1ٓٙ

ٙ1ٔ) 
المدٌر ذو أسلوب الدلٌمه 

  الواحده :
  .66ٓٔ  ٗٓٔ.ٖٓ٘  1ٕٕٙ  الرٌاض :  معهد اإلدارة العامة,  بالنتشارد, كٌنٌث.

ٙ1ٕ) 
المدٌر ذو أسلوب الدلٌمه 

  الواحده :
  .66ٓٔ  ٗٓٔ.ٖٓ٘  1ٖٕٙ  الرٌاض :  معهد اإلدارة العامة,  بالنتشارد, كٌنٌث.

ٙ1ٖ) 
المدٌر ذو أسلوب الدلٌمه 

  الواحده :
  .66ٓٔ  ٗٓٔ.ٖٓ٘  1ٕٙٗ  الرٌاض :  معهد اإلدارة العامة,  بالنتشارد, كٌنٌث.

ٙ1ٗ) 
تحلٌل و تصمٌم نظم 

  معالجة البٌانات /
كوندون, روبرت 

  ج.
  .6ٙٔٔ  ٙ.ٔٓٓ  1ٕٙ٘  السعودٌة :  معهد االدارة العامة,

ٙ1٘) 
نظم تحلٌل و تصمٌم 
  معالجة البٌانات /

كوندون, روبرت 
  ج.

  .6ٙٔٔ  ٙ.ٔٓٓ  1ٕٙٙ  السعودٌة :  معهد االدارة العامة,

ٙ1ٙ) 
استخدام الحاسب االلى فى 

البحث العلمى واتخاذ 
  المرارات/

عبدالوهاب, احمد 
  جاد.

  .66ٗٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  1ٙ9ٕ  الماهرة :  ] د. ن. [,



ٙ19) 
استخدام الحاسب االلى فى 

البحث العلمى واتخاذ 
  المرارات/

عبدالوهاب, احمد 
  جاد.

  .66ٗٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  1ٙ9.1ٕ  الماهرة :  ] د. ن. [,

ٙ11) 
استخدام الحاسب االلى فى 

البحث العلمى واتخاذ 
  المرارات/

عبدالوهاب, احمد 
  جاد.

  .66ٗٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  1ٙ9.6ٕ  الماهرة :  ] د. ن. [,

ٙ16) 
االلى فى استخدام الحاسب 

البحث العلمى واتخاذ 
  المرارات/

عبدالوهاب, احمد 
  جاد.

  .66ٗٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  ٓٔ.1ٙ9ٕ  الماهرة :  ] د. ن. [,

ٙ6ٓ) 
استخدام الحاسب االلى فى 

البحث العلمى واتخاذ 
  المرارات/

عبدالوهاب, احمد 
  جاد.

  .66ٗٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  ٔٔ.1ٙ9ٕ  الماهرة :  ] د. ن. [,

ٙ6ٔ) 
الحاسب االلى فى  استخدام

البحث العلمى واتخاذ 
  المرارات/

عبدالوهاب, احمد 
  جاد.

  .66ٗٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  ٖٔ.1ٙ9ٕ  الماهرة :  ] د. ن. [,

ٙ6ٕ) 
استخدام الحاسب االلى فى 

البحث العلمى واتخاذ 
  المرارات/

عبدالوهاب, احمد 
  جاد.

  .66ٗٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  ٗٔ.1ٙ9ٕ  الماهرة :  ] د. ن. [,

ٙ6ٖ) 
استخدام الحاسب االلى فى 

البحث العلمى واتخاذ 
  المرارات/

عبدالوهاب, احمد 
  جاد.

  .66ٗٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  ٘ٔ.1ٙ9ٕ  الماهرة :  ] د. ن. [,

ٙ6ٗ) 
استخدام الحاسب االلى فى 

البحث العلمى واتخاذ 
  المرارات/

عبدالوهاب, احمد 
  جاد.

  .66ٗٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  ٙٔ.1ٙ9ٕ  الماهرة :  ] د. ن. [,

ٙ6٘) 
استخدام الحاسب االلى فى 

البحث العلمى واتخاذ 
  المرارات/

عبدالوهاب, احمد 
  جاد.

  .66ٗٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  9ٔ.1ٙ9ٕ  الماهرة :  ] د. ن. [,

ٙ6ٙ) 
استخدام الحاسب االلى فى 

البحث العلمى واتخاذ 
  المرارات/

عبدالوهاب, احمد 
  جاد.

  .66ٗٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  ٕٔ.1ٙ9ٕ  الماهرة :  ] د. ن. [,

ٙ69) 
استخدام الحاسب االلى فى 

البحث العلمى واتخاذ 
  المرارات/

عبدالوهاب, احمد 
  جاد.

  .66ٗٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  ٔ.1ٙ9ٕ  الماهرة :  ] د. ن. [,

ٙ61) 
استخدام الحاسب االلى فى 

البحث العلمى واتخاذ 
  المرارات/

عبدالوهاب, احمد 
  جاد.

  .66ٗٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  ٕ.1ٙ9ٕ  الماهرة :  ] د. ن. [,

ٙ66) 
استخدام الحاسب االلى فى 

البحث العلمى واتخاذ 
  المرارات/

عبدالوهاب, احمد 
  جاد.

  .66ٗٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  ٖ.1ٙ9ٕ  الماهرة :  ] د. ن. [,

9ٓٓ) 
استخدام الحاسب االلى فى 

البحث العلمى واتخاذ 
  المرارات/

عبدالوهاب, احمد 
  جاد.

  .66ٗٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  ٗ.1ٙ9ٕ  الماهرة :  ] د. ن. [,

9ٓٔ) 
استخدام الحاسب االلى فى 

البحث العلمى واتخاذ 
  المرارات/

عبدالوهاب, احمد 
  جاد.

  .66ٗٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  ٘.1ٙ9ٕ  الماهرة :  ] د. ن. [,

9ٕٓ) 
استخدام الحاسب االلى فى 

البحث العلمى واتخاذ 
  المرارات/

عبدالوهاب, احمد 
  جاد.

  .66ٗٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  ٙ.1ٙ9ٕ  الماهرة :  ن. [,] د. 

9ٖٓ) 
استخدام الحاسب االلى فى 

البحث العلمى واتخاذ 
  المرارات/

عبدالوهاب, احمد 
  جاد.

  .66ٗٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  1ٙ9.9ٕ  الماهرة :  ] د. ن. [,

9ٓٗ) 
المنهج المحاسبى فى 

  شركات التؤمٌن /
الناغى, محمود 

  السٌد.
  .66ٓٔ  9.6٘ٗ٘ٙ  1ٙ1ٕ  دبى :  دار الملم,

9ٓ٘) 
المنهج المحاسبى فى 

  شركات التؤمٌن /
الناغى, محمود 

  السٌد.
  .66ٓٔ  9.6٘ٗ٘ٙ  1ٙ6ٕ  دبى :  دار الملم,

9ٓٙ) 
المنهج المحاسبى فى 

  شركات التؤمٌن /
الناغى, محمود 

  السٌد.
  .66ٓٔ  9.6٘ٗ٘ٙ  19ٕٓ  دبى :  دار الملم,

9ٓ9) 
معجم مصطلحات 

  الحاسبات اإللكترونٌة :
  

مركز األهرام 
  للترجمة والنشر,

  . 619ٔ  ٓٗٓٗٙ.ٔٓٓ  19ٕٕ  الماهرة :



  س, وادٌن.  االستثمار فى التنمٌة : (9ٓ1
مركز األهرام 
  للترجمة والنشر,

  .66ٗٔ  ٙ.ٕٖٖ  19ٖٕ  الماهرة :

  س, وادٌن.  االستثمار فى التنمٌة : (9ٓ6
مركز األهرام 

  والنشر,للترجمة 
  .66ٗٔ  ٙ.ٕٖٖ  19ٕٗ  الماهرة :

  س, وادٌن.  االستثمار فى التنمٌة : (9ٔٓ
مركز األهرام 
  للترجمة والنشر,

  .66ٗٔ  ٙ.ٕٖٖ  19ٕ٘  الماهرة :

  س, وادٌن.  االستثمار فى التنمٌة : (9ٔٔ
مركز األهرام 
  للترجمة والنشر,

  .66ٗٔ  ٙ.ٕٖٖ  19ٕٙ  الماهرة :

  طلبه, دمحم فهمى.  الحاسبات االلكترونٌه : (9ٕٔ
مطابع المكتب 

  المصرى الحدٌث,
  .66ٕٔ  ٙ.ٔٓٓ  199ٕ  الماهرة :

  طلبه, دمحم فهمى.  الحاسبات االلكترونٌه : (9ٖٔ
مطابع المكتب 

  المصرى الحدٌث,
  .66ٕٔ  ٙ.ٔٓٓ  191ٕ  الماهرة :

9ٔٗ) 
محاسبة المإسسات الفندلٌه 

:  
  .66ٔٔ  9.1ٖ9٘ٙ  196ٕ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  نبٌل.عالم, دمحم 

9ٔ٘) 
محاسبة المإسسات الفندلٌه 

:  
  .66ٔٔ  9.1ٖ9٘ٙ  11ٕٓ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  عالم, دمحم نبٌل.

9ٔٙ) 
الفكر المعاصر فً التنظٌم 

  واإلدارة/
  عامر, سعٌد ٌس.

مركز واٌد سٌرفبس 
لإلستشارات 

  والتطوٌر اإلداري,
  .66ٗٔ  ٖٖ.9ٖٔ  11ٕٔ  الماهرة :

9ٔ9) 
الفكر المعاصر فً التنظٌم 

  واإلدارة/
  عامر, سعٌد ٌس.

مركز واٌد سٌرفبس 
لإلستشارات 

  والتطوٌر اإلداري,
  .66ٗٔ  ٖٖ.9ٖٔ  11ٕٕ  الماهرة :

9ٔ1) 
الفكر المعاصر فً التنظٌم 

  واإلدارة/
  عامر, سعٌد ٌس.

مركز واٌد سٌرفبس 
لإلستشارات 

  والتطوٌر اإلداري,
  .66ٗٔ  ٖٖ.9ٖٔ  11ٖٕ  الماهرة :

9ٔ6) 
الفكر المعاصر فً التنظٌم 

  واإلدارة/
  عامر, سعٌد ٌس.

مركز واٌد سٌرفبس 
لإلستشارات 

  والتطوٌر اإلداري,
  .66ٗٔ  ٖٖ.9ٖٔ  11ٕٗ  الماهرة :

9ٕٓ) 
الفكر المعاصر فً التنظٌم 

  واإلدارة/
  عامر, سعٌد ٌس.

سٌرفبس مركز واٌد 
لإلستشارات 

  والتطوٌر اإلداري,
  .66ٗٔ  ٖٖ.9ٖٔ  11ٕ٘  الماهرة :

9ٕٔ) 
الفكر المعاصر فً التنظٌم 

  واإلدارة/
  عامر, سعٌد ٌس.

مركز واٌد سٌرفبس 
لإلستشارات 

  والتطوٌر اإلداري,
  .66ٗٔ  ٖٖ.9ٖٔ  11ٕٙ  الماهرة :

9ٕٕ) 

حاالت تطبٌمٌه فى االداره 
 االستراتٌجٌه والفكر
المعاصر فى التنظٌم 

  واالداره /

  .66ٗٔ  ٗ.1٘ٙ  6ٖٕٓ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,  خطاب, عاٌده سٌد.

9ٕٖ) 

حاالت تطبٌمٌه فى االداره 
االستراتٌجٌه والفكر 
المعاصر فى التنظٌم 

  واالداره /

  .66ٗٔ  ٗ.1٘ٙ  6ٕٓٗ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,  خطاب, عاٌده سٌد.

9ٕٗ) 

تطبٌمٌه فى االداره حاالت 
االستراتٌجٌه والفكر 
المعاصر فى التنظٌم 

  واالداره /

  .66ٗٔ  ٗ.1٘ٙ  6ٕٓ٘  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,  خطاب, عاٌده سٌد.

9ٕ٘) 

حاالت تطبٌمٌه فى االداره 
االستراتٌجٌه والفكر 
المعاصر فى التنظٌم 

  واالداره /

  .66ٗٔ  ٗ.1٘ٙ  6ٕٓٙ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,  خطاب, عاٌده سٌد.

9ٕٙ) 

حاالت تطبٌمٌه فى االداره 
االستراتٌجٌه والفكر 
المعاصر فى التنظٌم 

  واالداره /

  .66ٗٔ  ٗ.1٘ٙ  6ٓ9ٕ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,  خطاب, عاٌده سٌد.

9ٕ9) 

حاالت تطبٌمٌه فى االداره 
االستراتٌجٌه والفكر 
المعاصر فى التنظٌم 

  / واالداره

  .66ٗٔ  ٗ.1٘ٙ  6ٓ1ٕ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,  خطاب, عاٌده سٌد.

  . 66ٕٔ  ٙٓٗ.1٘ٙ  6ٔ6ٕ  الماهرة :مركز واٌد سٌرفٌس   عامر, سعٌد ٌس.لضاٌا هامة إلدارة  (9ٕ1



لإلستشارات   التغٌٌر/
  والتطوٌر اإلدارى,

9ٕ6) 
لضاٌا هامة إلدارة 

  التغٌٌر/
  عامر, سعٌد ٌس.

واٌد سٌرفٌس مركز 
لإلستشارات 

  والتطوٌر اإلدارى,
  . 66ٕٔ  ٙٓٗ.1٘ٙ  6ٕٕٓ  الماهرة :

9ٖٓ) 
لضاٌا هامة إلدارة 

  التغٌٌر/
  عامر, سعٌد ٌس.

مركز واٌد سٌرفٌس 
لإلستشارات 

  والتطوٌر اإلدارى,
  . 66ٕٔ  ٙٓٗ.1٘ٙ  6ٕٕٔ  الماهرة :

9ٖٔ) 
لضاٌا هامة إلدارة 

  التغٌٌر/
  عامر, سعٌد ٌس.

مركز واٌد سٌرفٌس 
لإلستشارات 

  والتطوٌر اإلدارى,
  . 66ٕٔ  ٙٓٗ.1٘ٙ  6ٕٖٕ  الماهرة :

9ٖٕ) 
لضاٌا هامة إلدارة 

  التغٌٌر/
  عامر, سعٌد ٌس.

مركز واٌد سٌرفٌس 
لإلستشارات 

  والتطوٌر اإلدارى,
  . 66ٕٔ  ٙٓٗ.1٘ٙ  6ٕٕٗ  الماهرة :

9ٖٖ) 
لضاٌا هامة إلدارة 

  التغٌٌر/
  سعٌد ٌس.عامر, 

مركز واٌد سٌرفٌس 
لإلستشارات 

  والتطوٌر اإلدارى,
  . 66ٕٔ  ٙٓٗ.1٘ٙ  6ٕٕ٘  الماهرة :

9ٖٗ) 
لضاٌا هامة إلدارة 

  التغٌٌر/
  عامر, سعٌد ٌس.

مركز واٌد سٌرفٌس 
لإلستشارات 

  والتطوٌر اإلدارى,
  . 66ٕٔ  ٙٓٗ.1٘ٙ  6ٕٕٙ  الماهرة :

9ٖ٘) 
لضاٌا هامة إلدارة 

  التغٌٌر/
  عامر, سعٌد ٌس.

مركز واٌد سٌرفٌس 
لإلستشارات 

  والتطوٌر اإلدارى,
  . 66ٕٔ  ٙٓٗ.1٘ٙ  6ٕ9ٕ  الماهرة :

9ٖٙ) 
لضاٌا هامة إلدارة 

  التغٌٌر/
  عامر, سعٌد ٌس.

مركز واٌد سٌرفٌس 
لإلستشارات 

  والتطوٌر اإلدارى,
  . 66ٕٔ  ٙٓٗ.1٘ٙ  6ٕ1ٕ  الماهرة :

  عامر, سعٌد ٌس.  إستراتٌجٌات التغٌٌر / (9ٖ9
مركز واٌد 
  سٌرفٌس,

  .66ٗٔ  ٕٔٓٗ.1٘ٙ  6ٕ6ٕ  الماهره :

  عامر, سعٌد ٌس.  إستراتٌجٌات التغٌٌر / (9ٖ1
مركز واٌد 
  سٌرفٌس,

  .66ٗٔ  ٕٔٓٗ.1٘ٙ  6ٖٕٓ  الماهره :

  عامر, سعٌد ٌس.  إستراتٌجٌات التغٌٌر / (9ٖ6
مركز واٌد 
  سٌرفٌس,

  .66ٗٔ  ٕٔٓٗ.1٘ٙ  6ٖٕٔ  الماهره :

  عامر, سعٌد ٌس.  إستراتٌجٌات التغٌٌر / (9ٗٓ
مركز واٌد 
  سٌرفٌس,

  .66ٗٔ  ٕٔٓٗ.1٘ٙ  6ٖٖٕ  الماهره :

9ٗٔ) 
محاسبة التكالٌف فى 
  شركات المماوالت /

الغندور, فاروق 
  عبدالحلٌم.

  .66ٖٔ  ٕٗ.9٘ٙ  6ٖ1ٕ  الماهرة :  دار الكتب العلمٌة,

9ٕٗ) 
التكالٌف فى محاسبة 

  شركات المماوالت /
الغندور, فاروق 

  عبدالحلٌم.
  .66ٖٔ  ٕٗ.9٘ٙ  6ٖ6ٕ  الماهرة :  دار الكتب العلمٌة,

9ٖٗ) 
محاسبة التكالٌف فى 
  شركات المماوالت /

الغندور, فاروق 
  عبدالحلٌم.

  .66ٖٔ  ٕٗ.9٘ٙ  6ٕٗٓ  الماهرة :  دار الكتب العلمٌة,

ٌلٌة (9ٗٗ   : الهٌاكل التمو
فضالة, ابو الفتوح 

  على.
دار الكتب العلمٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  . 66ٗٔ  ٗٔٓ.ٖٖٙ  6ٖٕٗ  الماهرة :

ٌلٌة : (9ٗ٘   الهٌاكل التمو
فضالة, ابو الفتوح 

  على.
دار الكتب العلمٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  . 66ٗٔ  ٗٔٓ.ٖٖٙ  6ٕٗٗ  الماهرة :

9ٗٙ) 

المراسلة العامة 
ومراسالت التجارة 

واألعمال باللغة اإلنجلٌزٌه 
:  

  .66ٗٔ  9٘.ٔ٘ٙ  6ٕ٘ٓ  الماهره :  دار الطالئع,  جوده, دمحم غرٌب.

9ٗ9) 

المراسلة العامة 
ومراسالت التجارة 

واألعمال باللغة اإلنجلٌزٌه 
:  

  .66ٗٔ  9٘.ٔ٘ٙ  6ٕ٘ٔ  الماهره :  دار الطالئع,  جوده, دمحم غرٌب.

9ٗ1) 
إدارة االزمات فى عالم 

  متغٌر /
العمارى, عباس 

  رشدى.
مركز االهرام 
  للترجمة والنشر,

  .66ٖٔ  ٙٔ.9ٕٖ  6ٕٕ٘  الماهرة :

9ٗ6) 
إدارة االزمات فى عالم 

  متغٌر /
العمارى, عباس 

  رشدى.
مركز االهرام 
  للترجمة والنشر,

  .66ٖٔ  ٙٔ.9ٕٖ  6ٖٕ٘  الماهرة :

9٘ٓ) 
نظرٌات ومسائل فى 

نظرٌة الفئة وموضوعات 
  مرتبطة بها :

  لٌبشتز, سٌمور.
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٗٔ  ٕٔ٘  6ٕ٘ٗ  الماهره :



9٘ٔ) 
نظرٌات ومسائل فى 

نظرٌة الفئة وموضوعات 
  مرتبطة بها :

  لٌبشتز, سٌمور.
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٗٔ  ٕٔ٘  6ٕ٘٘  الماهره :

9ٕ٘) 
نظرٌات ومسائل فى 

الفئة وموضوعات نظرٌة 
  مرتبطة بها :

  لٌبشتز, سٌمور.
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٗٔ  ٕٔ٘  6ٕ٘ٙ  الماهره :

  غنٌم, حسٌن عطا.  بحوث العملٌات / (9ٖ٘
مطبعة كلٌة 
  الزراعة,

  .66ٗٔ  ٘.1٘ٙ  66ٕٕ  الماهرة :

  غنٌم, حسٌن عطا.  بحوث العملٌات / (9٘ٗ
مطبعة كلٌة 
  الزراعة,

  .66ٗٔ  ٘.1٘ٙ  66ٖٕ  الماهرة :

  غنٌم, حسٌن عطا.  بحوث العملٌات / (9٘٘
مطبعة كلٌة 
  الزراعة,

  .66ٗٔ  ٘.1٘ٙ  66ٕٗ  الماهرة :

  غنٌم, حسٌن عطا.  بحوث العملٌات / (9٘ٙ
مطبعة كلٌة 
  الزراعة,

  .66ٗٔ  ٘.1٘ٙ  66ٕٙ  الماهرة :

9٘9) 
بحوث العملٌات فى 

  / المحاسبه
البشبٌشى, حلمى 

  عبدالفتاح.
جامعة الماهرة, 
  التعلٌم المفتوح,

  .66ٖٔ  ٘.1٘ٙ  669ٕ  الماهره :

9٘1) 
بحوث العملٌات فى 

  المحاسبه /
البشبٌشى, حلمى 

  عبدالفتاح.
جامعة الماهرة, 
  التعلٌم المفتوح,

  .66ٖٔ  ٘.1٘ٙ  661ٕ  الماهره :

9٘6) 
بحوث العملٌات فى 

  المحاسبه /
البشبٌشى, حلمى 

  عبدالفتاح.
جامعة الماهرة, 
  التعلٌم المفتوح,

  .66ٖٔ  ٘.1٘ٙ  666ٕ  الماهره :

9ٙٓ) 
بحوث العملٌات فى 

  المحاسبه /
البشبٌشى, حلمى 

  عبدالفتاح.
جامعة الماهرة, 
  التعلٌم المفتوح,

  .66ٖٔ  ٘.1٘ٙ  ٖٓٓٓ  الماهره :

9ٙٔ) 
بحوث العملٌات فى 

  المحاسبه /
البشبٌشى, حلمى 

  عبدالفتاح.
جامعة الماهرة, 
  التعلٌم المفتوح,

  .66ٖٔ  ٘.1٘ٙ  ٖٔٓٓ  الماهره :

9ٕٙ) 
تحلٌل اخطار التموٌل 

  واالسثمار /
  غنٌم, حسٌن عطا.

مركز التعلٌم 
  المفتوح,

  . 66ٖٔ  5ٕٖٖٙ  ٕٖٓٓ  الماهرة :

9ٖٙ) 
تحلٌل اخطار التموٌل 

  واالسثمار /
  عطا.غنٌم, حسٌن 

مركز التعلٌم 
  المفتوح,

  . 66ٖٔ  5ٕٖٖٙ  ٖٖٓٓ  الماهرة :

9ٙٗ) 
تحلٌل اخطار التموٌل 

  واالسثمار /
  غنٌم, حسٌن عطا.

مركز التعلٌم 
  المفتوح,

  . 66ٖٔ  5ٕٖٖٙ  ٖٗٓٓ  الماهرة :

9ٙ٘) 
تحلٌل اخطار التموٌل 

  واالسثمار /
  غنٌم, حسٌن عطا.

مركز التعلٌم 
  المفتوح,

  . 66ٖٔ  5ٕٖٖٙ  ٖ٘ٓٓ  الماهرة :

9ٙٙ) 
تحلٌل اخطار التموٌل 

  واالسثمار /
  غنٌم, حسٌن عطا.

مركز التعلٌم 
  المفتوح,

  . 66ٖٔ  5ٕٖٖٙ  ٖٙٓٓ  الماهرة :

  غنٌم, حسٌن عطا.  بحوث العملٌات / (9ٙ9
مطبعة كلٌة 
  الزراعة,

  .66ٗٔ  ٘.1٘ٙ  9ٖٓٓ  الماهرة :

  غنٌم, حسٌن عطا.  /بحوث العملٌات  (9ٙ1
مطبعة كلٌة 
  الزراعة,

  .66ٗٔ  ٘.1٘ٙ  1ٖٓٓ  الماهرة :

  غنٌم, حسٌن عطا.  بحوث العملٌات / (9ٙ6
مطبعة كلٌة 
  الزراعة,

  .66ٗٔ  ٘.1٘ٙ  6ٖٓٓ  الماهرة :

  غنٌم, حسٌن عطا.  بحوث العملٌات / (99ٓ
مطبعة كلٌة 
  الزراعة,

  .66ٗٔ  ٘.1٘ٙ  ٖٓٔٓ  الماهرة :

  غنٌم, حسٌن عطا.  بحوث العملٌات / (99ٔ
مطبعة كلٌة 
  الزراعة,

  .66ٗٔ  ٘.1٘ٙ  ٖٔٔٓ  الماهرة :

99ٕ) 
دراسه محاسبٌه لجدوى 

  المشروعات /
  .66٘ٔ  ٔٓ.ٖٖٓ  ٕٖٔٓ  الماهرة :  جامعة الماهرة,  عٌد, حنفى زكى.

99ٖ) 
دراسه محاسبٌه لجدوى 

  المشروعات /
  .66٘ٔ  ٔٓ.ٖٖٓ  ٖٖٔٓ  الماهرة :  الماهرة,جامعة   عٌد, حنفى زكى.

99ٗ) 
دراسه محاسبٌه لجدوى 

  المشروعات /
  .66٘ٔ  ٔٓ.ٖٖٓ  ٖٗٔٓ  الماهرة :  جامعة الماهرة,  عٌد, حنفى زكى.

99٘) 
دراسه محاسبٌه لجدوى 

  المشروعات /
  .66٘ٔ  ٔٓ.ٖٖٓ  ٖ٘ٔٓ  الماهرة :  جامعة الماهرة,  عٌد, حنفى زكى.

99ٙ) 
دراسه محاسبٌه لجدوى 

  المشروعات /
  .66٘ٔ  ٔٓ.ٖٖٓ  ٖٙٔٓ  الماهرة :  جامعة الماهرة,  عٌد, حنفى زكى.

  االحصاء السكانى / (999
صدلى, دمحم صالح 

  الدٌن.
مركز التعلٌم المفتوح 

  بجامعة الماهرة,
  .66ٖٔ  ٕٖٔ  9ٖٔٓ  الماهرة :



  االحصاء السكانى / (991
صدلى, دمحم صالح 

  الدٌن.
مركز التعلٌم المفتوح 

  بجامعة الماهرة,
  .66ٖٔ  ٕٖٔ  1ٖٔٓ  الماهرة :

  االحصاء السكانى / (996
صدلى, دمحم صالح 

  الدٌن.
مركز التعلٌم المفتوح 

  بجامعة الماهرة,
  .66ٖٔ  ٕٖٔ  6ٖٔٓ  الماهرة :

  االحصاء السكانى / (91ٓ
صدلى, دمحم صالح 

  الدٌن.
المفتوح مركز التعلٌم 

  بجامعة الماهرة,
  .66ٖٔ  ٕٖٔ  ٕٖٓٓ  الماهرة :

  االحصاء السكانى / (91ٔ
صدلى, دمحم صالح 

  الدٌن.
مركز التعلٌم المفتوح 

  بجامعة الماهرة,
  .66ٖٔ  ٕٖٔ  ٕٖٔٓ  الماهرة :

91ٕ) 
اساسٌات الرٌاضه 

  للتجارٌٌن /
المنصورى, دمحم 

  توفٌك.

جامعة الماهرة, 
مركز التعلٌم 

  المفتوح,
  .66ٖٔ  1ٗ.9٘ٙ  ٕٕٖٓ  الماهرة :

91ٖ) 
اساسٌات الرٌاضه 

  للتجارٌٌن /
المنصورى, دمحم 

  توفٌك.

جامعة الماهرة, 
مركز التعلٌم 

  المفتوح,
  .66ٖٔ  1ٗ.9٘ٙ  ٖٕٖٓ  الماهرة :

91ٗ) 
اساسٌات الرٌاضه 

  للتجارٌٌن /
المنصورى, دمحم 

  توفٌك.

جامعة الماهرة, 
مركز التعلٌم 

  المفتوح,
  .66ٖٔ  1ٗ.9٘ٙ  ٕٖٗٓ  الماهرة :

91٘) 
اساسٌات الرٌاضه 

  للتجارٌٌن /
المنصورى, دمحم 

  توفٌك.

جامعة الماهرة, 
مركز التعلٌم 

  المفتوح,
  .66ٖٔ  1ٗ.9٘ٙ  ٕٖ٘ٓ  الماهرة :

91ٙ) 
اساسٌات الرٌاضه 

  للتجارٌٌن /
المنصورى, دمحم 

  توفٌك.

جامعة الماهرة, 
مركز التعلٌم 

  المفتوح,
  .66ٖٔ  1ٗ.9٘ٙ  ٕٖٙٓ  الماهرة :

919) 
اساسٌات الرٌاضة 

  للتجارٌٌن /
عز, عادل 
  عبدالحمٌد.

  .66ٔٔ  ٓٔ٘  9ٕٖٓ  الماهرة :  جامعة الماهرة,

911) 
اساسٌات الرٌاضة 

  للتجارٌٌن /
عز, عادل 
  عبدالحمٌد.

  .66ٔٔ  ٓٔ٘  1ٕٖٓ  الماهرة :  جامعة الماهرة,

916) 
اساسٌات الرٌاضة 

  للتجارٌٌن /
عز, عادل 
  عبدالحمٌد.

  .66ٔٔ  ٓٔ٘  6ٕٖٓ  الماهرة :  جامعة الماهرة,

96ٓ) 
اساسٌات الرٌاضة 

  للتجارٌٌن /
عز, عادل 
  عبدالحمٌد.

  .66ٔٔ  ٓٔ٘  ٖٖٓٓ  الماهرة :  جامعة الماهرة,

96ٔ) 
اساسٌات الرٌاضة 

  للتجارٌٌن /
عز, عادل 
  عبدالحمٌد.

  .66ٔٔ  ٓٔ٘  ٖٖٔٓ  الماهرة :  جامعة الماهرة,

96ٕ) 
اساسٌات الرٌاضه 

  للتجارٌٌن /
المنصورى, دمحم 

  توفٌك.
جامعة الماهرة, 
  التعلٌم المفتوح,

  .66ٕٔ  1ٗ.9٘ٙ  ٕٖٖٓ  الماهرة :

96ٖ) 
اساسٌات الرٌاضه 

  للتجارٌٌن /
المنصورى, دمحم 

  توفٌك.
جامعة الماهرة, 

  المفتوح,التعلٌم 
  .66ٕٔ  1ٗ.9٘ٙ  ٖٖٖٓ  الماهرة :

96ٗ) 
اساسٌات الرٌاضه 

  للتجارٌٌن /
المنصورى, دمحم 

  توفٌك.
جامعة الماهرة, 
  التعلٌم المفتوح,

  .66ٕٔ  1ٗ.9٘ٙ  ٖٖٗٓ  الماهرة :

96٘) 
اساسٌات الرٌاضه 

  للتجارٌٌن /
المنصورى, دمحم 

  توفٌك.
جامعة الماهرة, 
  التعلٌم المفتوح,

  .66ٕٔ  1ٗ.9٘ٙ  ٖٖ٘ٓ  الماهرة :

96ٙ) 
اساسٌات الرٌاضه 

  للتجارٌٌن /
المنصورى, دمحم 

  توفٌك.
جامعة الماهرة, 
  التعلٌم المفتوح,

  .66ٕٔ  1ٗ.9٘ٙ  ٖٖٙٓ  الماهرة :

969) 
التؤمٌنات التجارٌة 

  واإلجتماعٌة /
  شاكر, على احمد.

مطبعة كلٌة 
  الزراعة,

  .66ٖٔ  6ٓ.ٖٙٗ  9ٖٖٓ  الماهرة :

961) 
التؤمٌنات التجارٌة 

  واإلجتماعٌة /
  شاكر, على احمد.

مطبعة كلٌة 
  الزراعة,

  .66ٖٔ  6ٓ.ٖٙٗ  1ٖٖٓ  الماهرة :

966) 
التؤمٌنات التجارٌة 

  واإلجتماعٌة /
  شاكر, على احمد.

مطبعة كلٌة 
  الزراعة,

  .66ٖٔ  6ٓ.ٖٙٗ  6ٖٖٓ  الماهرة :

1ٓٓ) 
التجارٌة التؤمٌنات 

  واإلجتماعٌة /
  شاكر, على احمد.

مطبعة كلٌة 
  الزراعة,

  .66ٖٔ  6ٓ.ٖٙٗ  ٖٓٗٓ  الماهرة :

1ٓٔ) 
التؤمٌنات التجارٌة 

  واإلجتماعٌة /
  شاكر, على احمد.

مطبعة كلٌة 
  الزراعة,

  .66ٖٔ  6ٓ.ٖٙٗ  ٖٔٗٓ  الماهرة :

  االسالٌب الكمٌه / (1ٕٓ
صدلى, دمحم صالح 

  الدٌن.
  .66ٕٔ  ٗ.1٘ٙ  ٕٖٗٓ  الماهرة :  جامعة الماهرة,

  االسالٌب الكمٌه / (1ٖٓ
صدلى, دمحم صالح 

  الدٌن.
  .66ٕٔ  ٗ.1٘ٙ  ٖٖٗٓ  الماهرة :  جامعة الماهرة,



  االسالٌب الكمٌه / (1ٓٗ
صدلى, دمحم صالح 

  الدٌن.
  .66ٕٔ  ٗ.1٘ٙ  ٖٗٗٓ  الماهرة :  جامعة الماهرة,

  الكمٌه /االسالٌب  (1ٓ٘
صدلى, دمحم صالح 

  الدٌن.
  .66ٕٔ  ٗ.1٘ٙ  ٖ٘ٗٓ  الماهرة :  جامعة الماهرة,

  االسالٌب الكمٌه / (1ٓٙ
صدلى, دمحم صالح 

  الدٌن.
  .66ٕٔ  ٗ.1٘ٙ  ٖٙٗٓ  الماهرة :  جامعة الماهرة,

  .66ٖٔ  ٖٖٓٗ.1٘ٙ  9ٖٗٓ  ] د. م. :  د. ن. [,  صابر, دمحم غازي.  اسالٌب كمٌة / (1ٓ9

  .66ٖٔ  ٖٖٓٗ.1٘ٙ  1ٖٗٓ  ] د. م. :  د. ن. [,  صابر, دمحم غازي.  اسالٌب كمٌة / (1ٓ1

  .66ٖٔ  ٖٖٓٗ.1٘ٙ  6ٖٗٓ  ] د. م. :  د. ن. [,  صابر, دمحم غازي.  اسالٌب كمٌة / (1ٓ6

  .66ٖٔ  ٖٖٓٗ.1٘ٙ  ٖٓ٘ٓ  ] د. م. :  د. ن. [,  صابر, دمحم غازي.  اسالٌب كمٌة / (1ٔٓ

  .66ٖٔ  ٖٖٓٗ.1٘ٙ  ٖٔ٘ٓ  ] د. م. :  د. ن. [,  صابر, دمحم غازي.  اسالٌب كمٌة / (1ٔٔ

1ٕٔ) 
تؤمٌن حرٌك وحوادث 

  متحالفة /
احمد, ممدوح 

  حمزة.
  [ 66ٔ-]   ٔٔ.1ٖٙ  ٕٖ٘ٓ  الماهرة :  جامعة الماهرة,

1ٖٔ) 
تؤمٌن حرٌك وحوادث 

  متحالفة /
احمد, ممدوح 

  حمزة.
  [ 66ٔ-]   ٔٔ.1ٖٙ  ٖٖ٘ٓ  الماهرة :  الماهرة,جامعة 

1ٔٗ) 
تؤمٌن حرٌك وحوادث 

  متحالفة /
احمد, ممدوح 

  حمزة.
  [ 66ٔ-]   ٔٔ.1ٖٙ  ٖ٘٘ٓ  الماهرة :  جامعة الماهرة,

1ٔ٘) 
تؤمٌن حرٌك وحوادث 

  متحالفة /
احمد, ممدوح 

  حمزة.
  [ 66ٔ-]   ٔٔ.1ٖٙ  ٖٙ٘ٓ  الماهرة :  جامعة الماهرة,

  صابر, دمحم غازي.  تؤمٌن الحوادث / (1ٔٙ
 -جامعة الماهرة 
  التعلٌم المفتوح,

  .66ٖٔ  ٕٗ.1ٖٙ  9ٖ٘ٓ  الماهرة :

  صابر, دمحم غازي.  تؤمٌن الحوادث / (1ٔ9
 -جامعة الماهرة 
  التعلٌم المفتوح,

  .66ٖٔ  ٕٗ.1ٖٙ  1ٖ٘ٓ  الماهرة :

  صابر, دمحم غازي.  تؤمٌن الحوادث / (1ٔ1
 -جامعة الماهرة 
  التعلٌم المفتوح,

  .66ٖٔ  ٕٗ.1ٖٙ  6ٖ٘ٓ  الماهرة :

  صابر, دمحم غازي.  تؤمٌن الحوادث / (1ٔ6
 -جامعة الماهرة 
  التعلٌم المفتوح,

  .66ٖٔ  ٕٗ.1ٖٙ  ٖٓٙٓ  الماهرة :

  صابر, دمحم غازي.  تؤمٌن الحوادث / (1ٕٓ
 -جامعة الماهرة 
  التعلٌم المفتوح,

  .66ٖٔ  ٕٗ.1ٖٙ  ٖٔٙٓ  :الماهرة 

  الدٌب, على السٌد.  تؤمٌن السٌارات / (1ٕٔ
مركز كمبٌوتر كلٌة 

  الصٌدلة,
  .66ٖٔ  9ٕ٘.1ٖٙ  ٕٖٙٓ  الماهرة :

  الدٌب, على السٌد.  تؤمٌن السٌارات / (1ٕٕ
مركز كمبٌوتر كلٌة 

  الصٌدلة,
  .66ٖٔ  9ٕ٘.1ٖٙ  ٖٖٙٓ  الماهرة :

  الدٌب, على السٌد.  تؤمٌن السٌارات / (1ٕٖ
مركز كمبٌوتر كلٌة 

  الصٌدلة,
  .66ٖٔ  9ٕ٘.1ٖٙ  ٖٗٙٓ  الماهرة :

  الدٌب, على السٌد.  تؤمٌن السٌارات / (1ٕٗ
مركز كمبٌوتر كلٌة 

  الصٌدلة,
  .66ٖٔ  9ٕ٘.1ٖٙ  ٖ٘ٙٓ  الماهرة :

  الدٌب, على السٌد.  تؤمٌن السٌارات / (1ٕ٘
مركز كمبٌوتر كلٌة 

  الصٌدلة,
  .66ٖٔ  9ٕ٘.1ٖٙ  ٖٙٙٓ  الماهرة :

1ٕٙ) 
رٌاضٌات بحوث العملٌات 

/  
  الفمى, السباعى دمحم.

دار الكتب 
  المصرٌة,

  .66ٗٔ  ٗ.1٘ٙ  9ٖٙٓ  الماهرة :

1ٕ9) 
رٌاضٌات بحوث العملٌات 

/  
  الفمى, السباعى دمحم.

دار الكتب 
  المصرٌة,

  .66ٗٔ  ٗ.1٘ٙ  1ٖٙٓ  الماهرة :

1ٕ1) 
بحوث العملٌات رٌاضٌات 

/  
  الفمى, السباعى دمحم.

دار الكتب 
  المصرٌة,

  .66ٗٔ  ٗ.1٘ٙ  6ٖٙٓ  الماهرة :

1ٕ6) 
رٌاضٌات بحوث العملٌات 

/  
  الفمى, السباعى دمحم.

دار الكتب 
  المصرٌة,

  .66ٗٔ  ٗ.1٘ٙ  9ٖٓٓ  الماهرة :

1ٖٓ) 
رٌاضٌات بحوث العملٌات 

/  
  الفمى, السباعى دمحم.

 دار الكتب
  المصرٌة,

  .66ٗٔ  ٗ.1٘ٙ  9ٖٔٓ  الماهرة :

1ٖٔ) 
اداره ومحاسبه منشآت 

  التامٌن /
  .66ٗٔ  9.1ٖٙ٘ٙ  9ٕٖٓ  الماهرة :  الدار العربٌة للنشر,  شاكر, على احمد.

1ٖٕ) 
اداره ومحاسبه منشآت 

  التامٌن /
  .66ٗٔ  9.1ٖٙ٘ٙ  9ٖٖٓ  الماهرة :  الدار العربٌة للنشر,  شاكر, على احمد.



1ٖٖ) 
اداره ومحاسبه منشآت 

  التامٌن /
  .66ٗٔ  9.1ٖٙ٘ٙ  9ٖٗٓ  الماهرة :  الدار العربٌة للنشر,  شاكر, على احمد.

1ٖٗ) 
اداره ومحاسبه منشآت 

  التامٌن /
  .66ٗٔ  9.1ٖٙ٘ٙ  9ٖ٘ٓ  الماهرة :  الدار العربٌة للنشر,  شاكر, على احمد.

1ٖ٘) 
اداره ومحاسبه منشآت 

  التامٌن /
  .66ٗٔ  9.1ٖٙ٘ٙ  9ٖٙٓ  الماهرة :  الدار العربٌة للنشر,  شاكر, على احمد.

  شاكر, على أحمد.  تؤمٌن المسئولٌة المدٌنة / (1ٖٙ
مركز التعلٌم 

  المفتوح,
  .66ٗٔ  1ٓ.1ٖٙ  99ٖٓ  الماهرة :

  شاكر, على أحمد.  تؤمٌن المسئولٌة المدٌنة / (1ٖ9
مركز التعلٌم 

  المفتوح,
  .66ٗٔ  1ٓ.1ٖٙ  91ٖٓ  الماهرة :

  شاكر, على أحمد.  تؤمٌن المسئولٌة المدٌنة / (1ٖ1
مركز التعلٌم 

  المفتوح,
  .66ٗٔ  1ٓ.1ٖٙ  96ٖٓ  الماهرة :

  شاكر, على أحمد.  تؤمٌن المسئولٌة المدٌنة / (1ٖ6
مركز التعلٌم 

  المفتوح,
  .66ٗٔ  1ٓ.1ٖٙ  1ٖٓٓ  الماهرة :

  شاكر, على أحمد.  تؤمٌن المسئولٌة المدٌنة / (1ٗٓ
مركز التعلٌم 

  المفتوح,
  .66ٗٔ  1ٓ.1ٖٙ  1ٖٔٓ  الماهرة :

  إدارة األخطار / (1ٗٔ
عبدالسالم, ناشد 

  محمود.
مركز التعلٌم المفتوح 

  بجامعة الماهره,
  .66ٕٔ  1ٖٙ  1ٕٖٓ  الماهرة :

  إدارة األخطار / (1ٕٗ
 عبدالسالم, ناشد

  محمود.
مركز التعلٌم المفتوح 

  بجامعة الماهره,
  .66ٕٔ  1ٖٙ  1ٖٗٓ  الماهرة :

  إدارة األخطار / (1ٖٗ
عبدالسالم, ناشد 

  محمود.
مركز التعلٌم المفتوح 

  بجامعة الماهره,
  .66ٕٔ  1ٖٙ  1ٖ٘ٓ  الماهرة :

  الفمى, السباعى دمحم.  إدارة األخطار / (1ٗٗ
مركز التعلٌم المفتوح 

  بجامعة الماهره,
  .66ٗٔ  1ٖٙ  19ٖٓ  الماهرة :

  الفمى, السباعى دمحم.  إدارة األخطار / (1ٗ٘
مركز التعلٌم المفتوح 

  بجامعة الماهره,
  .66ٗٔ  1ٖٙ  11ٖٓ  الماهرة :

  الفمى, السباعى دمحم.  إدارة األخطار / (1ٗٙ
مركز التعلٌم المفتوح 

  بجامعة الماهره,
  .66ٗٔ  1ٖٙ  16ٖٓ  الماهرة :

  الفمى, السباعى دمحم.  إدارة األخطار / (1ٗ9
مركز التعلٌم المفتوح 

  بجامعة الماهره,
  .66ٗٔ  1ٖٙ  6ٖٓٓ  الماهرة :

  الفمى, السباعى دمحم.  إدارة األخطار / (1ٗ1
مركز التعلٌم المفتوح 

  بجامعة الماهره,
  .66ٗٔ  1ٖٙ  6ٖٔٓ  الماهرة :

1ٗ6) 
وثائك التؤمٌن على تسوٌك 
  الحٌاه /

  عرالى, احمد دمحم.
مركز كمبٌوتر كلٌة 

  الصٌدلة,
  .66ٗٔ  1ٖٙ  6ٕٖٓ  الماهره :

1٘ٓ) 
تسوٌك وثائك التؤمٌن على 

  الحٌاه /
  عرالى, احمد دمحم.

مركز كمبٌوتر كلٌة 
  الصٌدلة,

  .66ٗٔ  1ٖٙ  6ٖٖٓ  الماهره :

1٘ٔ) 
تسوٌك وثائك التؤمٌن على 

  / الحٌاه
  عرالى, احمد دمحم.

مركز كمبٌوتر كلٌة 
  الصٌدلة,

  .66ٗٔ  1ٖٙ  6ٖٗٓ  الماهره :

1ٕ٘) 
تسوٌك وثائك التؤمٌن على 

  الحٌاه /
  عرالى, احمد دمحم.

مركز كمبٌوتر كلٌة 
  الصٌدلة,

  .66ٗٔ  1ٖٙ  6ٖ٘ٓ  الماهره :

1ٖ٘) 
تسوٌك وثائك التؤمٌن على 

  الحٌاه /
  عرالى, احمد دمحم.

مركز كمبٌوتر كلٌة 
  الصٌدلة,

  .66ٗٔ  1ٖٙ  6ٖٙٓ  الماهره :

1٘ٗ) 
رٌاضٌات التؤمٌنات العامة 

/  
احمد, ممدوح 

  حمزة.
مركز التعلٌم المفتوح 

  بجامعة الماهره,
  .66ٗٔ  ٓٔ٘  69ٖٓ  الماهرة :

1٘٘) 
رٌاضٌات التؤمٌنات العامة 

/  
احمد, ممدوح 

  حمزة.
مركز التعلٌم المفتوح 

  بجامعة الماهره,
  .66ٗٔ  ٓٔ٘  61ٖٓ  الماهرة :

1٘ٙ) 
رٌاضٌات التؤمٌنات العامة 

/  
احمد, ممدوح 

  حمزة.
مركز التعلٌم المفتوح 

  بجامعة الماهره,
  .66ٗٔ  ٓٔ٘  66ٖٓ  الماهرة :

1٘9) 
رٌاضٌات التؤمٌنات العامة 

/  
احمد, ممدوح 

  حمزة.
مركز التعلٌم المفتوح 

  بجامعة الماهره,
  .66ٗٔ  ٓٔ٘  ٖٓٓٔ  الماهرة :

1٘1) 
رٌاضٌات التؤمٌنات العامة 

/  
احمد, ممدوح 

  حمزة.
مركز التعلٌم المفتوح 

  بجامعة الماهره,
  .66ٗٔ  ٓٔ٘  ٖٔٓٔ  الماهرة :

1٘6) 
الطرق األساسٌة فً 
  اإللتصاد الرٌاضً /

  .66٘ٔ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  ٕٖٓٔ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  شٌانج, ألفا.

1ٙٓ) 
الطرق األساسٌة فً 
  اإللتصاد الرٌاضً /

  .66٘ٔ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  ٖٖٓٔ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  شٌانج, ألفا.



1ٙٔ) 
مبادىء حساب التفاضل 

  والتكامل /
نخبه من االساتذه 

  المتخصصٌن.
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع؛
  .66ٓٔ  ٓٔ٘  ٖٙٓٔ  الماهرة :

1ٕٙ) 
حساب التفاضل  مبادىء

  والتكامل /
نخبه من االساتذه 

  المتخصصٌن.
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع؛
  .66ٓٔ  ٓٔ٘  9ٖٓٔ  الماهرة :

1ٖٙ) 
مبادىء حساب التفاضل 

  والتكامل /
نخبه من االساتذه 

  المتخصصٌن.
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع؛
  .66ٓٔ  ٓٔ٘  1ٖٓٔ  الماهرة :

1ٙٗ) 
محلولة فى مبادىء مسائل 

حساب التفاضل والتكامل 
/  

  
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٗٔ  ٘ٔ٘  6ٖٓٔ  الماهرة :

1ٙ٘) 
مسائل محلولة فى مبادىء 
حساب التفاضل والتكامل 

/  
  

الدار الدولٌة للنشر 
  والتوزٌع,

  .66ٗٔ  ٘ٔ٘  ٖٓٔٔ  الماهرة :

1ٙٙ) 
لضاء التجرٌم الضرٌبى 

الموحده على والضرٌبة 
  الدخل /

  توحٌد, هشام على.
المكتب االستشارى 

  الحدٌث,
  .66ٗٔ  ٕٕٕٗ.ٖٖٙ  ٖٗٔٔ  المنصورة :

1ٙ9) 
لضاء التجرٌم الضرٌبى 
والضرٌبة الموحده على 

  الدخل /
  توحٌد, هشام على.

المكتب االستشارى 
  الحدٌث,

  .66ٗٔ  ٕٕٕٗ.ٖٖٙ  ٖ٘ٔٔ  المنصورة :

1ٙ1) 
الضرٌبى أحكام التهرب 

والالئحة التنفٌذٌة للضرٌبة 
  الموحده على الدخل :

  توحٌد, هشام على.
المكتب اإلستشارى 

  الحدٌث,
األسكندرٌة 

:  
ٖٔٔٙ  ٖٖٙ.ٕٗ  ٔ66٘.  

1ٙ6) 
أحكام التهرب الضرٌبى 

والالئحة التنفٌذٌة للضرٌبة 
  الموحده على الدخل :

  توحٌد, هشام على.
المكتب اإلستشارى 

  الحدٌث,
األسكندرٌة 

:  
ٖٔٔ9  ٖٖٙ.ٕٗ  ٔ66٘.  

19ٓ) 
 DOSنظام التشغٌل 

6.22 /  
طنطاوى, صالح 

  مهدى.
مطابع أٌان كوبى 

  سنتر,
  .66٘ٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  1ٖٔٔ  المنصوره :

19ٔ) 
 DOSنظام التشغٌل 

6.22 /  
طنطاوى, صالح 

  مهدى.
مطابع أٌان كوبى 

  سنتر,
  .66٘ٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  ٕٖٓٔ  المنصوره :

19ٕ) 
 DOSنظام التشغٌل 

6.22 /  
طنطاوى, صالح 

  مهدى.
مطابع أٌان كوبى 

  سنتر,
  .66٘ٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  ٕٖٔٔ  المنصوره :

19ٖ) 
 DOSنظام التشغٌل 

6.22 /  
طنطاوى, صالح 

  مهدى.
مطابع أٌان كوبى 

  سنتر,
  .66٘ٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  ٕٕٖٔ  المنصوره :

19ٗ) 
 windowsنظام النوافذ 

3.11 /  
طنطاوى, صالح 

  مهدى.
مركز كمبٌوتر نمابة 

  المهندسٌن,
  .66٘ٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  ٕٖ٘ٔ  المنصورة :

19٘) 
 windowsنظام النوافذ 

3.11 /  
طنطاوى, صالح 

  مهدى.
مركز كمبٌوتر نمابة 

  المهندسٌن,
  .66٘ٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  ٕٖٙٔ  المنصورة :

19ٙ) 
 windowsنظام النوافذ 

3.11 /  
طنطاوى, صالح 

  مهدى.
مركز كمبٌوتر نمابة 

  المهندسٌن,
  .66٘ٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  9ٕٖٔ  المنصورة :

199) 
 windowsنظام النوافذ 

3.11 /  
طنطاوى, صالح 

  مهدى.
مركز كمبٌوتر نمابة 

  المهندسٌن,
  .66٘ٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  1ٕٖٔ  المنصورة :

191) 
 windowsنظام النوافذ 

3.11 /  
طنطاوى, صالح 

  مهدى.
كمبٌوتر نمابة مركز 

  المهندسٌن,
  .66٘ٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  6ٕٖٔ  المنصورة :

  تخطٌط عملٌة المراجعه/ (196
لطفى, أمٌن السٌد 

  أحمد.
دار النهضة 

  العربٌه,
  . 66ٖٔ  ٘ٗ.9٘ٙ  ٖٖٓٔ  الماهره:

  دنكان, و. جان.  أفكار عظٌمة فى اإلدارة : (11ٓ
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .611ٔ  9.ٖٔ٘  ٖٖٖٔ  الماهرة :

  دنكان, و. جان.  أفكار عظٌمة فى اإلدارة : (11ٔ
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .611ٔ  9.ٖٔ٘  ٖٖٗٔ  الماهرة :

  لٌفٌت, ثٌودور.  االدارة الحدٌثة / (11ٕ
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٗٔ  6ٓٗ.1٘ٙ  ٖٖ٘ٔ  الماهرة :

  لٌفٌت, ثٌودور.  الحدٌثة /االدارة  (11ٖ
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٗٔ  6ٓٗ.1٘ٙ  ٖٖٙٔ  الماهرة :

  دراكر, بٌترف.  االداره للمستمبل : (11ٗ
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .66٘ٔ  1٘ٙ  9ٖٖٔ  الماهرة :

  دراكر, بٌترف.  االداره للمستمبل : (11٘
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .66٘ٔ  1٘ٙ  1ٖٖٔ  الماهرة :

  .66ٗٔ  15ٖٗٓ٘ٙ  6ٖٖٔمصر الدار الدولٌة للنشر   جٌماوات, بانكاج.اإللتزام واستراتٌجٌة إتخاذ  (11ٙ



  الجدٌدة :  والتوزٌع,  المرارات اإلدارٌة =

119) 
اإللتزام واستراتٌجٌة إتخاذ 

  المرارات اإلدارٌة =
  جٌماوات, بانكاج.

الدار الدولٌة للنشر 
  والتوزٌع,

مصر 
  الجدٌدة :

ٖٔٗٓ  ٙ٘15ٖٗٓ  ٔ66ٗ.  

  بٌترز, توم.  ثوره فى عالم األداره : (111
الدر الدولٌه للنشر 

  والتوزٌع,
  . 66٘ٔ  ٔ.1٘ٙ  ٖٗٗٔ  الماهره :

  بٌترز, توم.  ثوره فى عالم األداره : (116
الدر الدولٌه للنشر 

  والتوزٌع,
  . 66٘ٔ  ٔ.1٘ٙ  ٖٙٗٔ  الماهره :

ٌلٌام.  فن التفاوض : (16ٓ   أورى, و
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٗٔ  ٕ.9ٕٖ  9ٖٗٔ  الماهرة :

ٌلٌام.  فن التفاوض : (16ٔ   أورى, و
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٗٔ  ٕ.9ٕٖ  1ٖٗٔ  الماهرة :

16ٕ) 
كٌف تنجح فى صنع 

  الصفمات العالمٌه
ساالكٌوز, جٌوالد 

  و.
  66ٖٔ  1ٕٖ  6ٖٗٔ  الماهره  الدار الدولٌه

16ٖ) 
كٌف تنجح فى صنع 

  الصفمات العالمٌه
ساالكٌوز, جٌوالد 

  و.
  66ٖٔ  1ٕٖ  ٖٓ٘ٔ  الماهره  الدار الدولٌه

16ٗ) 
ماذا ٌعرف االلتصادٌون 
عن التسعٌنٌات وما بعدها 

/  

كارسون, ب. 
  روبرت.

للنشر الدار الدولٌة 
  والتوزٌع,

  .66ٗٔ  ٖٖٓ  ٖٔ٘ٔ  الماهرة :

16٘) 
ماذا ٌعرف االلتصادٌون 
عن التسعٌنٌات وما بعدها 

/  

كارسون, ب. 
  روبرت.

الدار الدولٌة للنشر 
  والتوزٌع,

  .66ٗٔ  ٖٖٓ  ٕٖ٘ٔ  الماهرة :

  بٌرجر, برٌجٌت.  ثمافة تنظٌم العمل = (16ٙ
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .66٘ٔ  ٖٖٔ  ٖٖ٘ٔ  الماهرة :

  بٌرجر, برٌجٌت.  ثمافة تنظٌم العمل = (169
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .66٘ٔ  ٖٖٔ  ٖٗ٘ٔ  الماهرة :

161) 
الباحث فً األحكام 

  الضرٌبٌة /
  توحٌد, هشام على.

المكتب االستشارى 
  الحدٌث,

  .66ٙٔ  ٕٙٓ.ٖٖٙ  6ٖ٘ٔ  المنصورة :

166) 
الباحث فً األحكام 

  الضرٌبٌة /
  توحٌد, هشام على.

المكتب االستشارى 
  الحدٌث,

  .66ٙٔ  ٕٙٓ.ٖٖٙ  ٖٓٙٔ  المنصورة :

6ٓٓ) 
علم نفسن بنفسن لغات 
  الجٌل الرابع للكمبٌوتر :

  .66٘ٔ  ٔٓٓ  ٕٖٙٔ  الماهرة :  مكتبة ابن سٌنا,  الحسٌنى, أسامة.

6ٓٔ) 
علم نفسن بنفسن لغات 

  الرابع للكمبٌوتر :الجٌل 
  .66٘ٔ  ٔٓٓ  ٖٖٙٔ  الماهرة :  مكتبة ابن سٌنا,  الحسٌنى, أسامة.

6ٕٓ) 
تعلم ماٌكروسوفت وورد 

:  
أبوالعطا, مجدى 

  دمحم.
كمبٌوساٌنس العربٌه 

  لعلوم الحاسب,
  .66٘ٔ  ٕٕ.٘ٓٓ  ٖٗٙٔ  الماهرة :

6ٖٓ) 
تعلم ماٌكروسوفت وورد 

:  
أبوالعطا, مجدى 

  دمحم.
كمبٌوساٌنس العربٌه 

  لعلوم الحاسب,
  .66٘ٔ  ٕٕ.٘ٓٓ  ٖ٘ٙٔ  الماهرة :

6ٓٗ) 
تعلم ماٌكروسوفت وورد 

:  
أبوالعطا, مجدى 

  دمحم.
كمبٌوساٌنس العربٌه 

  لعلوم الحاسب,
  .66٘ٔ  ٕٕ.٘ٓٓ  ٖٙٙٔ  الماهرة :

  .66ٗٔ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  9ٖٙٔ  الماهرة :  مكتبة بن سٌنا,  الحسٌنى, أسامة.  : ٓ.٘اكسٌل الطراز  (6ٓ٘

  .66ٗٔ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  1ٖٙٔ  الماهرة :  مكتبة بن سٌنا,  الحسٌنى, أسامة.  : ٓ.٘اكسٌل الطراز  (6ٓٙ

  .66ٗٔ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  6ٖٙٔ  الماهرة :  مكتبة بن سٌنا,  الحسٌنى, أسامة.  : ٓ.٘اكسٌل الطراز  (6ٓ9

6ٓ1) 
دلٌل مصطلحات الحاسب 

:  
  براٌان.بفافتبرجر, 

شعاع للنشر 
  والعلوم,

  .66ٗٔ  ٙ.ٔٓٓ  9ٖٓٔ  الماهرة :

6ٓ6) 
دلٌل مصطلحات الحاسب 

:  
  بفافتبرجر, براٌان.

شعاع للنشر 
  والعلوم,

  .66ٗٔ  ٙ.ٔٓٓ  9ٖٔٔ  الماهرة :

6ٔٓ) 
دلٌل مصطلحات الحاسب 

:  
  بفافتبرجر, براٌان.

شعاع للنشر 
  والعلوم,

  .66ٗٔ  ٙ.ٔٓٓ  9ٕٖٔ  الماهرة :

  / ٙماٌكروسوفت وورد  (6ٔٔ
الشناوي, دمحم 

  رفعت.
  .66ٗٔ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  9ٖٖٔ  الرٌاض :  السروات,

  / ٙماٌكروسوفت وورد  (6ٕٔ
الشناوي, دمحم 

  رفعت.
  .66ٗٔ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  9ٖٗٔ  الرٌاض :  السروات,

  / ٙماٌكروسوفت وورد  (6ٖٔ
الشناوي, دمحم 

  رفعت.
  .66ٗٔ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  9ٖ٘ٔ  الرٌاض :  السروات,



6ٔٗ) 

مدخلن الً 
MICROSOFT 

WORD  باللغة العربٌة
وإمكانٌاتة المتمدمة 

  / ٙاالصدارة 

فضالة,خالد 
  ابوالفتوح .

دار الكتب العلمٌة 
  للنشر والتوزٌع ,

  .  66ٙٔ  . ٘ٓٓ  9ٖٙٔ  الماهرة :

6ٔ٘) 

مدخلن الً 
MICROSOFT 

WORD  باللغة العربٌة
وإمكانٌاتة المتمدمة 

  / ٙاالصدارة 

فضالة,خالد 
  ابوالفتوح .

دار الكتب العلمٌة 
  للنشر والتوزٌع ,

  .  66ٙٔ  . ٘ٓٓ  99ٖٔ  الماهرة :

6ٔٙ) 

مدخلن الً 
MICROSOFT 

WORD  باللغة العربٌة
وإمكانٌاتة المتمدمة 

  / ٙاالصدارة 

فضالة,خالد 
  ابوالفتوح .

العلمٌة  دار الكتب
  للنشر والتوزٌع ,

  .  66ٙٔ  . ٘ٓٓ  91ٖٔ  الماهرة :

6ٔ9) 
 CorelDraw X5تعلم 

/  
  عٌد, أٌمن.

شعاع للنشر 
  والتوزٌع,

  .66٘ٔ  5ٙ1ٙٓٓ  96ٖٔ  الماهرة :

6ٔ1) 
 CorelDraw X5تعلم 

/  
  عٌد, أٌمن.

شعاع للنشر 
  والتوزٌع,

  .66٘ٔ  5ٙ1ٙٓٓ  1ٖٓٔ  الماهرة :

6ٔ6) 
 CorelDraw X5تعلم 

/  
  عٌد, أٌمن.

شعاع للنشر 
  والتوزٌع,

  .66٘ٔ  5ٙ1ٙٓٓ  1ٖٔٔ  الماهرة :

6ٕٓ) 
البسٌط فى استخدام وورد 

=  
بركات, حسٌن 

  حسن.

شركة الصفا 
للحاسبات االلٌة 

  والكمبٌوتر,
  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  ٔ.1ٕٖٔ  الماهرة :

 <ٔ66ٗ  ,
ٕٓٓٓ >  

6ٕٔ) 
البسٌط فى استخدام وورد 

=  
بركات, حسٌن 

  حسن.

شركة الصفا 
للحاسبات االلٌة 

  والكمبٌوتر,
  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  1ٕٖٔ  الماهرة :

 <ٔ66ٗ  ,
ٕٓٓٓ >  

6ٕٕ) 
البسٌط فى استخدام وورد 

=  
بركات, حسٌن 

  حسن.

شركة الصفا 
للحاسبات االلٌة 

  والكمبٌوتر,
  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  1ٖٖٔ  الماهرة :

 <ٔ66ٗ  ,
ٕٓٓٓ >  

6ٕٖ) 
استخدام وورد البسٌط فى 

=  
بركات, حسٌن 

  حسن.

شركة الصفا 
للحاسبات االلٌة 

  والكمبٌوتر,
  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  ٔ.1ٖٖٔ  الماهرة :

 <ٔ66ٗ  ,
ٕٓٓٓ >  

6ٕٗ) 
البسٌط فى استخدام وورد 

=  
بركات, حسٌن 

  حسن.

شركة الصفا 
للحاسبات االلٌة 

  والكمبٌوتر,
  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  ٔ.1ٖٗٔ  الماهرة :

 <ٔ66ٗ  ,
ٕٓٓٓ >  

6ٕ٘) 
البسٌط فى استخدام وورد 

=  
بركات, حسٌن 

  حسن.

شركة الصفا 
للحاسبات االلٌة 

  والكمبٌوتر,
  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  1ٖٗٔ  الماهرة :

 <ٔ66ٗ  ,
ٕٓٓٓ >  

6ٕٙ) 
مدخلن الى النسخ 

  اإلحتٌاطى /
فضاله, خالد 
  ابوالفتوح.

  .66ٗٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  1ٖ٘ٔ  الماهرة :  دار الكتب العلمٌة,

6ٕ9) 
مدخلن الى النسخ 

  اإلحتٌاطى /
فضاله, خالد 
  ابوالفتوح.

  .66ٗٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  1ٖٙٔ  الماهرة :  دار الكتب العلمٌة,

6ٕ1) 
مدخلن الى النسخ 

  اإلحتٌاطى /
فضاله, خالد 
  ابوالفتوح.

  .66ٗٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  19ٖٔ  الماهرة :  دار الكتب العلمٌة,

6ٕ6) 
مدخلن الى تحسٌن عمل 

  =اإلسطوانه 
فضاله, خالد أبو 

  الفتوح.
  .66ٗٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  11ٖٔ  الماهره :  دار الكتب العلمٌه,

6ٖٓ) 
مدخلن الى تحسٌن عمل 

  اإلسطوانه =
فضاله, خالد أبو 

  الفتوح.
  .66ٗٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  16ٖٔ  الماهره :  دار الكتب العلمٌه,

6ٖٔ) 
مدخلن الى تحسٌن عمل 

  اإلسطوانه =
فضاله, خالد أبو 

  الفتوح.
  .66ٗٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  6ٖٓٔ  الماهره :  دار الكتب العلمٌه,

6ٖٕ) 
المحاسبة الدولٌة فً 

  المنشآت متعددة الجنسٌة /
زاٌد, دمحم عصام 

  الدٌن.
  .66ٖٔ  9.6٘ٙ٘ٙ  6ٖٔٔ  المنصورة :  دار الجالء,

6ٖٖ) 
المحاسبة الدولٌة فً 

  المنشآت متعددة الجنسٌة /
زاٌد, دمحم عصام 

  الدٌن.
  .66ٖٔ  9.6٘ٙ٘ٙ  6ٕٖٔ  المنصورة :  دار الجالء,

6ٖٗ) 
المحاسبة الدولٌة فً 

  المنشآت متعددة الجنسٌة /
زاٌد, دمحم عصام 

  الدٌن.
  .66ٖٔ  9.6٘ٙ٘ٙ  6ٖٖٔ  المنصورة :  دار الجالء,

  نظرٌة المعرفة / (6ٖ٘
تشٌزهولم, رودرن 

  م.
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .66٘ٔ  ٘ٔ.9ٖٓ  6ٖٗٔ  الماهرة :



  نظرٌة المعرفة / (6ٖٙ
تشٌزهولم, رودرن 

  م.
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .66٘ٔ  ٘ٔ.9ٖٓ  6ٖ٘ٔ  الماهرة :

  نظرٌة المعرفة / (6ٖ9
تشٌزهولم, رودرن 

  م.
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .66٘ٔ  ٘ٔ.9ٖٓ  6ٖٙٔ  الماهرة :

  .66٘ٔ  1٘ٙ  69ٖٔ  الماهرة :  مكتبة المرآن,  جـمال الدٌن, أحمد.  االداره بالسإال /فن  (6ٖ1

  .66٘ٔ  1٘ٙ  61ٖٔ  الماهرة :  مكتبة المرآن,  جـمال الدٌن, أحمد.  فن االداره بالسإال / (6ٖ6

  .66٘ٔ  1٘ٙ  66ٖٔ  الماهرة :  مكتبة المرآن,  جـمال الدٌن, أحمد.  فن االداره بالسإال / (6ٗٓ

6ٗٔ) 
الجوانب المحاسبٌة 
والمالٌة لمانون لطاع 

  االعمال العام :

الغندور, فاروق 
  عبدالحلٌم.

  .66٘ٔ  9.6٘٘٘ٙ  ٕٖٓٓ  الماهرة :  دار الكتب العلمٌة,

6ٕٗ) 
الجوانب المحاسبٌة 
والمالٌة لمانون لطاع 

  االعمال العام :

الغندور, فاروق 
  عبدالحلٌم.

  .66٘ٔ  9.6٘٘٘ٙ  ٕٖٔٓ  الماهرة :  العلمٌة,دار الكتب 

6ٖٗ) 
الجوانب المحاسبٌة 
والمالٌة لمانون لطاع 

  االعمال العام :

الغندور, فاروق 
  عبدالحلٌم.

  .66٘ٔ  9.6٘٘٘ٙ  ٕٕٖٓ  الماهرة :  دار الكتب العلمٌة,

  دراكر, بٌترف.  االداره للمستمبل : (6ٗٗ
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .66٘ٔ  1٘ٙ  ٖٕٖٓ  الماهرة :

  دراكر, بٌترف.  االداره للمستمبل : (6ٗ٘
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .66٘ٔ  1٘ٙ  ٕٖٗٓ  الماهرة :

  إلتصادٌات النمود : (6ٗٙ
عبدالمجٌد, عبدالفتاح 

  عبدالرحمن.
النسر الذهبى 

  للطباعة,
  .66ٙٔ  ٗ.ٕٖٖ  ٕٖٙٓ  الماهرة :

  إلتصادٌات النمود : (6ٗ9
عبدالمجٌد, عبدالفتاح 

  عبدالرحمن.
النسر الذهبى 

  للطباعة,
  .66ٙٔ  ٗ.ٕٖٖ  9ٕٖٓ  الماهرة :

  إلتصادٌات النمود : (6ٗ1
عبدالمجٌد, عبدالفتاح 

  عبدالرحمن.
النسر الذهبى 

  للطباعة,
  .66ٙٔ  ٗ.ٕٖٖ  1ٕٖٓ  الماهرة :

  إلتصادٌات النمود : (6ٗ6
عبدالفتاح  عبدالمجٌد,
  عبدالرحمن.

النسر الذهبى 
  للطباعة,

  .66ٙٔ  ٗ.ٕٖٖ  6ٕٖٓ  الماهرة :

  إلتصادٌات النمود : (6٘ٓ
عبدالمجٌد, عبدالفتاح 

  عبدالرحمن.
النسر الذهبى 

  للطباعة,
  .66ٙٔ  ٗ.ٕٖٖ  ٕٖٓٔ  الماهرة :

  أصول علم االلتصاد : (6٘ٔ
عبد المجٌد, عبد 

  الفتاح عبد الرحمن.
  . 66٘ٔ  1ٓ.ٖٖٓ  ٕٖٔٔ  ]د.م. :  د.ن.[,

  أصول علم االلتصاد : (6ٕ٘
عبد المجٌد, عبد 

  الفتاح عبد الرحمن.
  . 66٘ٔ  1ٓ.ٖٖٓ  ٕٕٖٔ  ]د.م. :  د.ن.[,

  أصول علم االلتصاد : (6ٖ٘
عبد المجٌد, عبد 

  الفتاح عبد الرحمن.
  . 66٘ٔ  1ٓ.ٖٖٓ  ٖٕٖٔ  ]د.م. :  د.ن.[,

  علم االلتصاد :أصول  (6٘ٗ
عبد المجٌد, عبد 

  الفتاح عبد الرحمن.
  . 66٘ٔ  1ٓ.ٖٖٓ  ٕٖٗٔ  ]د.م. :  د.ن.[,

  أصول علم االلتصاد : (6٘٘
عبد المجٌد, عبد 

  الفتاح عبد الرحمن.
  . 66٘ٔ  1ٓ.ٖٖٓ  ٕٖ٘ٔ  ]د.م. :  د.ن.[,

6٘ٙ) 
الربح الضرٌبى فى ضوء 
  لانون الضرٌبه الموحده /

  مطبعة الشنهابى,  حامد.عطا, دمحم 
االسكندرٌة 

:  
ٖٕٔٙ  ٖٖٙ.ٕٗ  ٔ66٘.  

6٘9) 
الربح الضرٌبى فى ضوء 
  لانون الضرٌبه الموحده /

  مطبعة الشنهابى,  عطا, دمحم حامد.
االسكندرٌة 

:  
ٖٕٔ9  ٖٖٙ.ٕٗ  ٔ66٘.  

6٘1) 
الربح الضرٌبى فى ضوء 
  لانون الضرٌبه الموحده /

  الشنهابى,مطبعة   عطا, دمحم حامد.
االسكندرٌة 

:  
ٖٕٔ1  ٖٖٙ.ٕٗ  ٔ66٘.  

6٘6) 
الربح الضرٌبى فى ضوء 
  لانون الضرٌبه الموحده /

  مطبعة الشنهابى,  عطا, دمحم حامد.
االسكندرٌة 

:  
ٖٕٔ6  ٖٖٙ.ٕٗ  ٔ66٘.  

6ٙٓ) 
الربح الضرٌبى فى ضوء 
  لانون الضرٌبه الموحده /

  مطبعة الشنهابى,  عطا, دمحم حامد.
االسكندرٌة 

:  
ٖٕٕٓ  ٖٖٙ.ٕٗ  ٔ66٘.  

6ٙٔ) 
موسوعة التؤمٌنات 

االجنماعٌه فى تشرٌعات 
  تؤمٌن اصابات العمل :

  عبٌد, دمحم طه.
شركة ناس 
  للطباعة,

  .66ٙٔ  ٖٗٗ  ٕٕٖٔ  الماهرة :

6ٕٙ) 
موسوعة التؤمٌنات 

االجنماعٌه فى تشرٌعات 
  عبٌد, دمحم طه.

ناس شركة 
  للطباعة,

  .66ٙٔ  ٖٗٗ  ٕٕٕٖ  الماهرة :



  تؤمٌن اصابات العمل :

6ٖٙ) 
موسوعة التؤمٌنات 

االجنماعٌه فى تشرٌعات 
  تؤمٌن اصابات العمل :

  عبٌد, دمحم طه.
شركة ناس 
  للطباعة,

  .66ٙٔ  ٖٗٗ  ٖٕٕٖ  الماهرة :

6ٙٗ) 
موسوعة التؤمٌنات 

االجنماعٌه فى تشرٌعات 
  تؤمٌن اصابات العمل :

  عبٌد, دمحم طه.
شركة ناس 
  للطباعة,

  .66ٙٔ  ٖٗٗ  ٕٕٖٗ  الماهرة :

6ٙ٘) 
موسوعة التؤمٌنات 

االجنماعٌه فى تشرٌعات 
  تؤمٌن اصابات العمل :

  عبٌد, دمحم طه.
شركة ناس 
  للطباعة,

  .66ٙٔ  ٖٗٗ  ٕٕٖ٘  الماهرة :

6ٙٙ) 
بحوث التسوٌك للتخطٌط 
والرلابة وإتخاذ المرارات 

  التسوٌمٌة /

محمود بازرعة, 
  صادق.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .6ٙ9ٔ  ٕٕ٘.1٘ٙ  ٕٕٖٙ  الماهرة :

6ٙ9) 
بحوث التسوٌك للتخطٌط 
والرلابة وإتخاذ المرارات 

  التسوٌمٌة /

بازرعة, محمود 
  صادق.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .6ٙ9ٔ  ٕٕ٘.1٘ٙ  9ٕٕٖ  الماهرة :

6ٙ1) 
بحوث التسوٌك للتخطٌط 

المرارات والرلابة وإتخاذ 
  التسوٌمٌة /

بازرعة, محمود 
  صادق.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .6ٙ9ٔ  ٕٕ٘.1٘ٙ  1ٕٕٖ  الماهرة :

6ٙ6) 
بحوث التسوٌك للتخطٌط 
والرلابة وإتخاذ المرارات 

  التسوٌمٌة /

بازرعة, محمود 
  صادق.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .6ٙ9ٔ  ٕٕ٘.1٘ٙ  ٖٕٖٓ  الماهرة :

69ٓ) 
للتخطٌط بحوث التسوٌك 

والرلابة وإتخاذ المرارات 
  التسوٌمٌة /

بازرعة, محمود 
  صادق.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .6ٙ9ٔ  ٕٕ٘.1٘ٙ  ٖٕٖٔ  الماهرة :

69ٔ) 
بحوث التسوٌك للتخطٌط 
والرلابة وإتخاذ المرارات 

  التسوٌمٌة /

بازرعة, محمود 
  صادق.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .6ٙ9ٔ  ٕٕ٘.1٘ٙ  ٕٖٕٖ  الماهرة :

69ٕ) 
بحوث التسوٌك للتخطٌط 
والرلابة وإتخاذ المرارات 

  التسوٌمٌة /

بازرعة, محمود 
  صادق.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .6ٙ9ٔ  ٕٕ٘.1٘ٙ  ٖٖٕٖ  الماهرة :

69ٖ) 
بحوث التسوٌك للتخطٌط 
والرلابة وإتخاذ المرارات 

  التسوٌمٌة /

بازرعة, محمود 
  صادق.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .6ٙ9ٔ  ٕٕ٘.1٘ٙ  ٖٕٖ٘  الماهرة :

69ٗ) 
كٌف تعالب مرإسٌن 
  وتكسب احترامهم /

جوده, عبد 
  المحسن.

دار االصدلاء 
  للطباعه,

  . 669ٔ  ٖ.1٘ٙ  ٖٕ.ٕٕٖ٘  المنصوره :

69٘) 
كٌف تعالب مرإسٌن 
  وتكسب احترامهم /

جوده, عبد 
  المحسن.

دار االصدلاء 
  للطباعه,

  . 669ٔ  ٖ.1٘ٙ  ٕٗ.ٕٕٖ٘  المنصوره :

69ٙ) 
كٌف تعالب مرإسٌن 
  وتكسب احترامهم /

جوده, عبد 
  المحسن.

دار االصدلاء 
  للطباعه,

  . 669ٔ  ٖ.1٘ٙ  ٙٔ.ٕٕٖ٘  المنصوره :

699) 
كٌف تعالب مرإسٌن 
  وتكسب احترامهم /

جوده, عبد 
  المحسن.

دار االصدلاء 
  للطباعه,

  . 669ٔ  ٖ.1٘ٙ  9ٔ.ٕٕٖ٘  المنصوره :

691) 
كٌف تعالب مرإسٌن 
  وتكسب احترامهم /

جوده, عبد 
  المحسن.

دار االصدلاء 
  للطباعه,

  . 669ٔ  ٖ.1٘ٙ  1ٔ.ٕٕٖ٘  المنصوره :

696) 
كٌف تعالب مرإسٌن 
  وتكسب احترامهم /

جوده, عبد 
  المحسن.

دار االصدلاء 
  للطباعه,

  . 669ٔ  ٖ.1٘ٙ  ٔ.ٕٕٖ٘  المنصوره :

61ٓ) 
مرإسٌن كٌف تعالب 

  وتكسب احترامهم /
جوده, عبد 
  المحسن.

دار االصدلاء 
  للطباعه,

  . 669ٔ  ٖ.1٘ٙ  6ٔ.ٕٕٖ٘  المنصوره :

61ٔ) 
كٌف تعالب مرإسٌن 
  وتكسب احترامهم /

جوده, عبد 
  المحسن.

دار االصدلاء 
  للطباعه,

  . 669ٔ  ٖ.1٘ٙ  ٕٓ.ٕٕٖ٘  المنصوره :

61ٕ) 
كٌف تعالب مرإسٌن 

  احترامهم /وتكسب 
جوده, عبد 
  المحسن.

دار االصدلاء 
  للطباعه,

  . 669ٔ  ٖ.1٘ٙ  ٕٔ.ٕٕٖ٘  المنصوره :

61ٖ) 
كٌف تعالب مرإسٌن 
  وتكسب احترامهم /

جوده, عبد 
  المحسن.

دار االصدلاء 
  للطباعه,

  . 669ٔ  ٖ.1٘ٙ  ٕٕ.ٕٕٖ٘  المنصوره :

61ٗ) 
كٌف تعالب مرإسٌن 
  وتكسب احترامهم /

عبد جوده, 
  المحسن.

دار االصدلاء 
  للطباعه,

  . 669ٔ  ٖ.1٘ٙ  ٕٕٖ٘  المنصوره :

61٘) 
كٌف تعالب مرإسٌن 
  وتكسب احترامهم /

جوده, عبد 
  المحسن.

دار االصدلاء 
  للطباعه,

  . 669ٔ  ٖ.1٘ٙ  ٕ.ٕٕٖ٘  المنصوره :



61ٙ) 
كٌف تعالب مرإسٌن 
  وتكسب احترامهم /

جوده, عبد 
  المحسن.

االصدلاء دار 
  للطباعه,

  . 669ٔ  ٖ.1٘ٙ  ٖ.ٕٕٖ٘  المنصوره :

619) 
كٌف تعالب مرإسٌن 
  وتكسب احترامهم /

جوده, عبد 
  المحسن.

دار االصدلاء 
  للطباعه,

  . 669ٔ  ٖ.1٘ٙ  ٗ.ٕٕٖ٘  المنصوره :

611) 
كٌف تعالب مرإسٌن 
  وتكسب احترامهم /

جوده, عبد 
  المحسن.

دار االصدلاء 
  للطباعه,

  . 669ٔ  ٖ.1٘ٙ  ٘.ٕٕٖ٘  المنصوره :

616) 
كٌف تعالب مرإسٌن 
  وتكسب احترامهم /

جوده, عبد 
  المحسن.

دار االصدلاء 
  للطباعه,

  . 669ٔ  ٖ.1٘ٙ  ٙ.ٕٕٖ٘  المنصوره :

66ٓ) 
كٌف تعالب مرإسٌن 
  وتكسب احترامهم /

جوده, عبد 
  المحسن.

دار االصدلاء 
  للطباعه,

  . 669ٔ  ٖ.1٘ٙ  9.ٕٕٖ٘  المنصوره :

66ٔ) 
كٌف تعالب مرإسٌن 
  وتكسب احترامهم /

جوده, عبد 
  المحسن.

دار االصدلاء 
  للطباعه,

  . 669ٔ  ٖ.1٘ٙ  1.ٕٕٖ٘  المنصوره :

66ٕ) 
كٌف تعالب مرإسٌن 
  وتكسب احترامهم /

جوده, عبد 
  المحسن.

دار االصدلاء 
  للطباعه,

  . 669ٔ  ٖ.1٘ٙ  6.ٕٕٖ٘  المنصوره :

66ٖ) 
كٌف تعالب مرإسٌن 
  وتكسب احترامهم /

جوده, عبد 
  المحسن.

دار االصدلاء 
  للطباعه,

  . 669ٔ  ٖ.1٘ٙ  ٓٔ.ٕٕٖ٘  المنصوره :

66ٗ) 
كٌف تعالب مرإسٌن 
  وتكسب احترامهم /

جوده, عبد 
  المحسن.

دار االصدلاء 
  للطباعه,

  . 669ٔ  ٖ.1٘ٙ  ٔٔ.ٕٕٖ٘  المنصوره :

66٘) 
كٌف تعالب مرإسٌن 
  وتكسب احترامهم /

جوده, عبد 
  المحسن.

دار االصدلاء 
  للطباعه,

  . 669ٔ  ٖ.1٘ٙ  ٕٔ.ٕٕٖ٘  المنصوره :

66ٙ) 
كٌف تعالب مرإسٌن 
  وتكسب احترامهم /

جوده, عبد 
  المحسن.

دار االصدلاء 
  للطباعه,

  . 669ٔ  ٖ.1٘ٙ  ٖٔ.ٕٕٖ٘  المنصوره :

669) 
كٌف تعالب مرإسٌن 
  وتكسب احترامهم /

جوده, عبد 
  المحسن.

دار االصدلاء 
  للطباعه,

  . 669ٔ  ٖ.1٘ٙ  ٗٔ.ٕٕٖ٘  المنصوره :

661) 
كٌف تعالب مرإسٌن 
  وتكسب احترامهم /

جوده, عبد 
  المحسن.

دار االصدلاء 
  للطباعه,

  . 669ٔ  ٖ.1٘ٙ  ٘ٔ.ٕٕٖ٘  المنصوره :

666) 

أحكام المضاء الضرٌبً 
فى الضرٌبه الموحدة على 

والضرٌبه على الدخل 
  المبٌعات /

  توحٌد, هشام على.
المكتب االستشارى 

  الحدٌث,
  .669ٔ  ٕٗ.ٖٖٙ  ٖٕٖ٘  المنصورة :

ٔٓٓٓ) 

أحكام المضاء الضرٌبً 
فى الضرٌبه الموحدة على 

الدخل والضرٌبه على 
  المبٌعات /

  توحٌد, هشام على.
المكتب االستشارى 

  الحدٌث,
  .669ٔ  ٕٗ.ٖٖٙ  ٕٖٗ٘  المنصورة :

  .66ٗٔ  ٔ.1ٖٖ  ٕٖٙ٘  الماهرة :  المكتبة االكادٌمٌة,  توفٌك, عبدالرحمن.  التدرٌب : (ٔٓٓٔ

  توفٌك, عبدالرحمن.  التدرٌب : (ٕٓٓٔ
مركز الخبرات 
  المهنٌة لالدارة,

  .66ٗٔ  ٕٖٗٓٗٔ.1٘ٙ  9ٕٖ٘  الماهرة :

ٖٔٓٓ) 
كٌف تصبح مدرباً فعاالً؟ 

/  
توفٌك, عبد 

  الرحمن.
مركز الخبراء 

  المهنٌه,
  .66٘ٔ  ٕٖٗٔ.1٘ٙ  1ٕٖ٘  الماهرة :

  برود, مارى إل.  تحوٌل التدرٌب : (ٗٓٓٔ
مركز الخبرات 

المهنٌة 
  لإلداره)بمٌن(,

  .66٘ٔ  ٘ٔ.ٖٓ٘  6ٕٖ٘  الجٌزة :

  برود, مارى إل.  تحوٌل التدرٌب : (٘ٓٓٔ
مركز الخبرات 

المهنٌة 
  لإلداره)بمٌن(,

  .66٘ٔ  ٘ٔ.ٖٓ٘  ٕٖٓٙ  الجٌزة :

ٌلٌب.  ادارة الجوده الشامله / (ٙٓٓٔ   اتكنسون, ف
مركز الخبرات 

المهنٌه واالشراف 
  العلمى,

  .66ٙٔ  9ٙ٘.1٘ٙ  ٕٖٔٙ  الماهره :

ٌلٌب.  ادارة الجوده الشامله / (9ٓٓٔ   اتكنسون, ف
مركز الخبرات 

المهنٌه واالشراف 
  العلمى,

  .66ٙٔ  9ٙ٘.1٘ٙ  ٕٕٖٙ  الماهره :

ٌلٌب.  ادارة الجوده الشامله / (1ٓٓٔ   اتكنسون, ف
مركز الخبرات 

المهنٌه واالشراف 
  العلمى,

  .66ٙٔ  9ٙ٘.1٘ٙ  ٖٕٖٙ  الماهره :

ٌلٌب.  ادارة الجوده الشامله / (6ٓٓٔ   اتكنسون, ف
مركز الخبرات 

المهنٌه واالشراف 
  العلمى,

  .66ٙٔ  9ٙ٘.1٘ٙ  ٕٖٙٙ  الماهره :



ٔٓٔٓ) 
إستراتٌجٌات اإلستثمار 

  البشرى =
  

مركز الخبرات 
المهنٌة لإلدارة 

  بمٌن,
  .66ٙٔ  ٙ.ٕٖٖ  6ٕٖٙ  الماهرة :

ٔٓٔٔ) 
إستراتٌجٌات اإلستثمار 

  البشرى =
  

مركز الخبرات 
المهنٌة لإلدارة 

  بمٌن,
  .66ٙٔ  ٙ.ٕٖٖ  9ٕٖٓ  الماهرة :

ٕٔٓٔ) 
التخطٌط لمواجهة االزمات 

:  
دمحم الحمالوى, 

  رشاد.
  .66٘ٔ  6,ٖٖٓ  9ٕٖ٘  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,

ٖٔٓٔ) 
التخطٌط لمواجهة االزمات 

:  
الحمالوى, دمحم 

  رشاد.
  .66٘ٔ  6,ٖٖٓ  9ٕٖٙ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,

ٔٓٔٗ) 

تنظٌم وإدارة مراكز 
المعلومات والحاسبات 
األلكترونٌة من منظور 

  عملى تطبٌمى /

  حسٌن.سراٌا, 
مركز اإلسكندرٌة 
للوسائط الثمافٌة 

  والمكتبات,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖٕ99  ٓٓٔ.ٙ  ٔ661.  

ٔٓٔ٘) 

تنظٌم وإدارة مراكز 
المعلومات والحاسبات 
األلكترونٌة من منظور 

  عملى تطبٌمى /

  سراٌا, حسٌن.
مركز اإلسكندرٌة 
للوسائط الثمافٌة 

  والمكتبات,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖٕ91  ٓٓٔ.ٙ  ٔ661.  

ٔٓٔٙ) 
المنهج العملً لتطبٌك 

ادارة الجودة الشاملة فً 
  المإسسات العربٌة /

زٌن الدٌن, فرٌد 
  عبدالفتاح.

  .66ٙٔ  16ٖ  96ٕٖ  الماهرة :  المإلف,

ٔٓٔ9) 
المنهج العملً لتطبٌك 

ادارة الجودة الشاملة فً 
  المإسسات العربٌة /

زٌن الدٌن, فرٌد 
  عبدالفتاح.

  .66ٙٔ  16ٖ  1ٕٖٓ  الماهرة :  المإلف,

ٔٓٔ1) 
المنهج العملً لتطبٌك 

ادارة الجودة الشاملة فً 
  المإسسات العربٌة /

زٌن الدٌن, فرٌد 
  عبدالفتاح.

  .66ٙٔ  16ٖ  1ٕٖٔ  الماهرة :  المإلف,

ٔٓٔ6) 
المنهج العملً لتطبٌك 

ادارة الجودة الشاملة فً 
  المإسسات العربٌة /

زٌن الدٌن, فرٌد 
  عبدالفتاح.

  .66ٙٔ  16ٖ  1ٕٕٖ  الماهرة :  المإلف,

ٕٔٓٓ) 
المنهج العملً لتطبٌك 

ادارة الجودة الشاملة فً 
  المإسسات العربٌة /

زٌن الدٌن, فرٌد 
  عبدالفتاح.

  .66ٙٔ  16ٖ  1ٖٕٖ  الماهرة :  المإلف,

  هندسة التغٌٌر : (ٕٔٓٔ
سلطان, تركى 

  إبراهٌم.
  .66ٙٔ  ٖٓٔ.ٖٓ٘  1ٕٖٗ  ]د.م. :  د.ن.[,

  هندسة التغٌٌر : (ٕٕٓٔ
سلطان, تركى 

  إبراهٌم.
  .66ٙٔ  ٖٓٔ.ٖٓ٘  1ٕٖ٘  ]د.م. :  د.ن.[,

ٕٖٔٓ) 
إستراتٌجٌة الموائم المالٌة 

/  
فضالة, أبو الفتوح 

  على.
دار الكتب العلمٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .66٘ٔ  ٘ٔ.1٘ٙ  1ٕٖٙ  الماهرة :

ٕٔٓٗ) 
إتجاهات جدٌده فى 

  التسوٌك =
ٌلسون, أوبرى.   و

الدار الدولٌة للنشر و 
  التوزٌع,

  .66ٙٔ  1.1٘ٙ  19ٕٖ  الماهرة :

  ٖٕ.9ٖٔ  11ٕٖ  الماهرة :  المكتبةاالكادٌمٌة,  احمد, زاهر.  تكنولوجٌا التعلٌم : (ٕ٘ٓٔ
 <ٔ66ٗ ,

ٔ66ٙ ,
ٔ669 >  

  ٖٕ.9ٖٔ  16ٕٖ  الماهرة :  المكتبةاالكادٌمٌة,  احمد, زاهر.  تكنولوجٌا التعلٌم : (ٕٙٓٔ
 <ٔ66ٗ ,

ٔ66ٙ ,
ٔ669 >  

  ٖٕ.9ٖٔ  6ٕٖٓ  الماهرة :  المكتبةاالكادٌمٌة,  احمد, زاهر.  تكنولوجٌا التعلٌم : (9ٕٓٔ
 <ٔ66ٗ ,

ٔ66ٙ ,
ٔ669 >  

  ٖٕ.9ٖٔ  6ٕٖٔ  الماهرة :  المكتبةاالكادٌمٌة,  احمد, زاهر.  تكنولوجٌا التعلٌم : (1ٕٓٔ
 <ٔ66ٗ ,

ٔ66ٙ ,
ٔ669 >  

ٕٔٓ6) 
التمٌٌم المالى و االلتصادى 
و االجتماعى للمشروعات 

/  
  .66٘ٔ  ٘ٔ.1٘ٙ  6ٕٕٖ  الماهرة :  المكتبة االكادٌمٌة,  نصار, سعد زكى.

ٖٔٓٓ) 
التمٌٌم المالى و االلتصادى 
و االجتماعى للمشروعات 

/  
  .66٘ٔ  ٘ٔ.1٘ٙ  6ٖٕٖ  الماهرة :  المكتبة االكادٌمٌة,  نصار, سعد زكى.



  البحث العلمى : (ٖٔٓٔ
مبارن, دمحم الصاوى 

  دمحم.
  .66ٕٔ  ٖٗ.ٔٓٓ  6ٕٖٗ  الماهرة :  المكتبه األكادٌمٌه,

  البحث العلمى : (ٕٖٓٔ
مبارن, دمحم الصاوى 

  دمحم.
  .66ٕٔ  ٖٗ.ٔٓٓ  6ٕٖ٘  الماهرة :  المكتبه األكادٌمٌه,

  :البحث العلمى  (ٖٖٓٔ
مبارن, دمحم الصاوى 

  دمحم.
  .66ٕٔ  ٖٗ.ٔٓٓ  6ٕٖٙ  الماهرة :  المكتبه األكادٌمٌه,

ٖٔٓٗ) 
نحو مستمبل أفضل 

  لتكنولوجٌا المعلومات =
  .66٘ٔ  ٘ٗ.ٖٓٓ  69ٕٖ  الماهره :  المكتبة األكادٌمٌة,  

ٖٔٓ٘) 
نحو مستمبل أفضل 

  لتكنولوجٌا المعلومات =
  .66٘ٔ  ٘ٗ.ٖٓٓ  61ٕٖ  الماهره :  المكتبة األكادٌمٌة,  

  .66ٓٔ  5ٕٔ٘ٓ  66ٕٖ  الماهرة :  المكتبة االكادٌمٌة,  الهادى, دمحم دمحم.  اإلدارة العلمٌة : (ٖٙٓٔ

  .66ٓٔ  5ٕٔ٘ٓ  ٖٖٓٓ  الماهرة :  المكتبة االكادٌمٌة,  الهادى, دمحم دمحم.  اإلدارة العلمٌة : (9ٖٓٔ

ٖٔٓ1) 
أصول البحث العلمى 

  ومناهجه /
  .61ٙٔ  ٕٗ.ٔٓٓ  ٖٖٔٓ  الماهره :  المكتبة األكادٌمٌة,  بدر, أحمد.

ٖٔٓ6) 
أصول البحث العلمى 

  ومناهجه /
  .61ٙٔ  ٕٗ.ٔٓٓ  ٕٖٖٓ  الماهره :  المكتبة األكادٌمٌة,  بدر, أحمد.

ٔٓٗٓ) 
أصول البحث العلمى 

  ومناهجه /
  .61ٙٔ  ٕٗ.ٔٓٓ  ٖٖٖٓ  الماهره :  المكتبة األكادٌمٌة,  بدر, أحمد.

  أصول البحث العلمى / (ٔٗٓٔ
حسن, أحمد 
  عبدالمنعم.

  .66ٙٔ  ٕٗ.ٔٓٓ  ٔ.ٖٖٗٓ  الماهره :  المكتبة األكادٌمٌة,

  أصول البحث العلمى / (ٕٗٓٔ
حسن, أحمد 
  عبدالمنعم.

  .66ٙٔ  ٕٗ.ٔٓٓ  ٖٖٗٓ  الماهره :  المكتبة األكادٌمٌة,

  /أصول البحث العلمى  (ٖٗٓٔ
حسن, أحمد 
  عبدالمنعم.

  .66ٙٔ  ٕٗ.ٔٓٓ  ٖٖ٘ٓ  الماهره :  المكتبة األكادٌمٌة,

  أصول البحث العلمى / (ٗٗٓٔ
حسن, أحمد 
  عبدالمنعم.

  .66ٙٔ  ٕٗ.ٔٓٓ  ٔ.ٖٖ٘ٓ  الماهره :  المكتبة األكادٌمٌة,

  أصول البحث العلمى / (٘ٗٓٔ
حسن, أحمد 
  عبدالمنعم.

  .66ٙٔ  ٕٗ.ٔٓٓ  ٔ.ٖٖٙٓ  الماهره :  المكتبة األكادٌمٌة,

  أصول البحث العلمى / (ٙٗٓٔ
حسن, أحمد 
  عبدالمنعم.

  .66ٙٔ  ٕٗ.ٔٓٓ  ٖٖٙٓ  الماهره :  المكتبة األكادٌمٌة,

ٔٓٗ9) 
أسالٌب إعداد وتوثٌك 

  البحوث العلمٌة /
  .66٘ٔ  ٗ.ٔٓٓ  9ٖٖٓ  الماهرة :  المكتبة االكادٌمٌة,  الهادى, دمحم دمحم.

ٔٓٗ1) 
أسالٌب إعداد وتوثٌك 

  البحوث العلمٌة /
  .66٘ٔ  ٗ.ٔٓٓ  1ٖٖٓ  الماهرة :  المكتبة االكادٌمٌة,  الهادى, دمحم دمحم.

ٔٓٗ6) 
أسالٌب إعداد وتوثٌك 

  البحوث العلمٌة /
  .66٘ٔ  ٗ.ٔٓٓ  6ٖٖٓ  الماهرة :  المكتبة االكادٌمٌة,  الهادى, دمحم دمحم.

ٔٓ٘ٓ) 
وتوثٌك أسالٌب إعداد 

  البحوث العلمٌة /
  .66٘ٔ  ٗ.ٔٓٓ  ٖٖٓٔ  الماهرة :  المكتبة االكادٌمٌة,  الهادى, دمحم دمحم.

ٔٓ٘ٔ) 
مناهج استخدام التمنٌة 
الحدٌثة فى التحلٌل 

  االلتصادى.
  .66ٕٔ  ٕٔٓٗ.1٘ٙ  ٖٖٔٔ  الماهرة :  المكتبة االكادٌمٌة,  

ٕٔٓ٘) 
مناهج استخدام التمنٌة 

التحلٌل الحدٌثة فى 
  االلتصادى.

  .66ٕٔ  ٕٔٓٗ.1٘ٙ  ٕٖٖٔ  الماهرة :  المكتبة االكادٌمٌة,  

ٖٔٓ٘) 
نحو توظٌف تكنولوجٌا 

المعلومات لتطوٌر التعلٌم 
  فى مصر :

  . 66٘ٔ  ٖٖ.9ٖٔ  ٖٖٖٔ  الماهرة :  المكتبة االكادٌمٌة,  

ٔٓ٘ٗ) 
نحو توظٌف تكنولوجٌا 

المعلومات لتطوٌر التعلٌم 
  فى مصر :

  . 66٘ٔ  ٖٖ.9ٖٔ  ٖٖٗٔ  الماهرة :  المكتبة االكادٌمٌة,  

ٌلد, دال بستر.  الرلابه على الجوده / (٘٘ٓٔ   .66٘ٔ  ٕٙ٘.1٘ٙ  ٖٖ٘ٔ  الماهره :  المكتبة األكادٌمٌة,  ف

ٌلد, دال بستر.  الرلابه على الجوده / (ٙ٘ٓٔ   .66٘ٔ  ٕٙ٘.1٘ٙ  ٖٖٙٔ  الماهره :  المكتبة األكادٌمٌة,  ف

ٔٓ٘9) 
الحموق العٌنٌة التبعٌة فى 

  المانون المصرى /
البٌه, محسن 
  عبدالحمٌد.

  .669ٔ  1ٗٓ.ٖٙٗ  9ٖٖٔ  المنصورة :  مكتبة الجالء,



ٔٓ٘1) 
غسٌل االموال فى مصر و 

  العالم :
  ٖٖٕٓ.ٖ٘ٗ  1ٖٖٔ  طنطا ؛  الدار الجامعٌة,  عبدالعظٌم, حمدى.

ٔ669 ,
ٕٓٓٓ ,
ٕٖٓٓ ,
ٕٓٓ9.  

ٔٓ٘6) 
غسٌل االموال فى مصر و 

  العالم :
  ٖٖٕٓ.ٖ٘ٗ  6ٖٖٔ  طنطا ؛  الدار الجامعٌة,  عبدالعظٌم, حمدى.

ٔ669 ,
ٕٓٓٓ ,
ٕٖٓٓ ,
ٕٓٓ9.  

ٔٓٙٓ) 
دراسات الجدوى 
االلتصادٌة وتمٌٌم 

  المشروعات /
  عبدالعظٌم, حمدى.

مكتبة النهضة 
  المصرٌة,

  .66٘ٔ  1ٖٖ  ٕٖٖٓ  الماهرة :

ٔٓٙٔ) 
الفكر  اإللتصاد فى
  اإلسالمى /

  شلبى, أحمد.
مكتبة النهضة 

  المصرٌة,
  .66ٖٔ  ٕٔٔ.ٖٖٓ  ٕٕٖٖ  الماهرة :

ٕٔٓٙ) 
اإللتصاد فى الفكر 

  اإلسالمى /
  شلبى, أحمد.

مكتبة النهضة 
  المصرٌة,

  .66ٖٔ  ٕٔٔ.ٖٖٓ  ٖٕٖٖ  الماهرة :

ٖٔٓٙ) 
االلتصاد الخفً فً مصر 

/  
السما, دمحم ابراهٌم 

  طه.
النهضة  مكتبة

  العربٌة,
  .66ٙٔ  ٔ.ٖٖٓ  ٕٖٖٗ  الماهرة :

ٔٓٙٗ) 
االلتصاد الخفً فً مصر 

/  
السما, دمحم ابراهٌم 

  طه.
مكتبة النهضة 

  العربٌة,
  .66ٙٔ  ٔ.ٖٖٓ  ٕٖٖ٘  الماهرة :

ٔٓٙ٘) 
التصنٌع والتنمٌة فى العالم 

  الثالث /
  .66ٗٔ  6ٓ.1ٖٖ  ٕٖٖٙ  ]د. م. :  د. ن.[,  شاندرا, راجٌش.

ٔٓٙٙ) 
التصنٌع والتنمٌة فى العالم 

  الثالث /
  .66ٗٔ  6ٓ.1ٖٖ  9ٕٖٖ  ]د. م. :  د. ن.[,  شاندرا, راجٌش.

ٔٓٙ9) 
فمر الشعوب بٌن اإللتصاد 

الوضعى واإللتصاد 
  اإلسالمى /

  عبدالعظٌم, حمدى.
مطبعة العمرانٌة 

  لألوفست,
  .66٘ٔ  ٙٗ.6ٖٖ  1ٕٖٖ  الماهرة :

ٔٓٙ1) 
الشعوب بٌن اإللتصاد فمر 

الوضعى واإللتصاد 
  اإلسالمى /

  عبدالعظٌم, حمدى.
مطبعة العمرانٌة 

  لألوفست,
  .66٘ٔ  ٙٗ.6ٖٖ  6ٕٖٖ  الماهرة :

ٔٓٙ6) 
نظرات فً الوالع 

  المصري /
  حجى, طارق.

الدار المصرٌة 
  اللبنانٌة,

  .66٘ٔ  1.6ٖٖ  ٖٖٓٗ  الماهرة :

ٔٓ9ٓ) 
نظرات فً الوالع 

  / المصري
  حجى, طارق.

الدار المصرٌة 
  اللبنانٌة,

  .66٘ٔ  1.6ٖٖ  ٖٖٔٗ  الماهرة :

ٔٓ9ٔ) 
صنادٌك اإلستثمار للبنون 

  والمستثمرٌن /
  لاسم, منى.

الدار المصرٌة 
  اللبنانٌة,

  .66٘ٔ  9ٙ.ٕٖٖ  ٕٖٖٗ  الماهره :

ٔٓ9ٕ) 
صنادٌك اإلستثمار للبنون 

  والمستثمرٌن /
  لاسم, منى.

المصرٌة الدار 
  اللبنانٌة,

  .66٘ٔ  9ٙ.ٕٖٖ  ٖٖٖٗ  الماهره :

ٔٓ9ٖ) 
أصول المصرفٌة 

اإلسالمٌة ولضاٌا التشغٌل 
/  

  .66ٙٔ  ٕٕٔٔ.ٕٖٖ  ٖٖٗٗ  الماهرة :  دار أبوللو,  ناصر, الغرٌب.

ٔٓ9ٗ) 
أصول المصرفٌة 

اإلسالمٌة ولضاٌا التشغٌل 
/  

  .66ٙٔ  ٕٕٔٔ.ٕٖٖ  ٖٖ٘ٗ  الماهرة :  دار أبوللو,  ناصر, الغرٌب.

  أصول علم االلتصاد : (9٘ٓٔ
عبد المجٌد, عبد 

  الفتاح عبد الرحمن.
  . 66٘ٔ  1ٓ.ٖٖٓ  ٖٖٙٗ  ]د.م. :  د.ن.[,

  أصول علم االلتصاد : (9ٙٓٔ
عبد المجٌد, عبد 

  الفتاح عبد الرحمن.
  . 66٘ٔ  1ٓ.ٖٖٓ  9ٖٖٗ  ]د.م. :  د.ن.[,

  اصول علم االلتصاد : (99ٓٔ
عبدالمجٌد, عبدالفتاح 

  عبدالرحمن.
النسر الذهبً 

  للطباعة,
  .669ٔ  1ٓ.ٖٖٓ  1ٖٖٗ  الماهرة :

  اصول علم االلتصاد : (91ٓٔ
عبدالمجٌد, عبدالفتاح 

  عبدالرحمن.
النسر الذهبً 

  للطباعة,
  .669ٔ  1ٓ.ٖٖٓ  6ٖٖٗ  الماهرة :

  لضاٌا التخلف والتنمٌه / (96ٓٔ
ابراهٌم, عبدالرحمن 

  زكى.
دار الجامعات 

  المصرٌة,
االسكندرٌه 

:  
ٖٖٕ٘  ٖٖ1.6  ٔ66ٗ.  

  لضاٌا التخلف والتنمٌه / (1ٓٓٔ
ابراهٌم, عبدالرحمن 

  زكى.
دار الجامعات 

  المصرٌة,
االسكندرٌه 

:  
ٖٖٖ٘  ٖٖ1.6  ٔ66ٗ.  

ٔٓ1ٔ) 
موسوعة التارٌخ اإلسالمى 

  والحضارة اإلسالمٌة /
  .69ٓٔ  6ٖ٘  ٖٖٗ٘  الماهره :  النهضة,مكتبة   شلبى, أحمد.



ٔٓ1ٕ) 
موسوعة التارٌخ اإلسالمى 

  والحضارة اإلسالمٌة /
  .69ٓٔ  6ٖ٘  ٖٖ٘٘  الماهره :  مكتبة النهضة,  شلبى, أحمد.

  .66ٗٔ  ٖٖٔ  ٖٖٙ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  إٌرنبرج, رونالد.  التصادٌات العمل / (1ٖٓٔ

  .66ٗٔ  ٖٖٔ  9ٖٖ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  إٌرنبرج, رونالد.  العمل /التصادٌات  (1ٗٓٔ

ٔٓ1٘) 
الحضارة المادٌة 

  وااللتصاد والرأسمالٌة :
  برودل, فرنان.

دار الفكر للدراسات 
  والنشر والتوزٌع,

  ٕ.6ٗٓ  1ٖٖ٘  الماهرة :
<ٔ66ٖ-

ٔ66٘.>  

ٔٓ1ٙ) 
الحضارة المادٌة 

  : وااللتصاد والرأسمالٌة
  برودل, فرنان.

دار الفكر للدراسات 
  والنشر والتوزٌع,

  ٕ.6ٗٓ  6ٖٖ٘  الماهرة :
<ٔ66ٖ-

ٔ66٘.>  

ٔٓ19) 
الحضارة المادٌة 

  وااللتصاد والرأسمالٌة :
  برودل, فرنان.

دار الفكر للدراسات 
  والنشر والتوزٌع,

  ٕ.6ٗٓ  ٖٖٓٙ  الماهرة :
<ٔ66ٖ-

ٔ66٘.>  

  دمحم, ٌوسف كمال.  :فمه التصاد السوق  (11ٓٔ
دار النشر للجامعات 

  المصرٌة,
  .66٘ٔ  ٕٔٔ.ٖٖٓ  ٖٖٔٙ  الماهره :

  دمحم, ٌوسف كمال.  فمه التصاد السوق : (16ٓٔ
دار النشر للجامعات 

  المصرٌة,
  .66٘ٔ  ٕٔٔ.ٖٖٓ  ٕٖٖٙ  الماهره :

ٔٓ6ٓ) 
مبادىء فى التنمٌه 

  والتخطٌط االلتصادى /
عرٌمات, حربى دمحم 

  موسى.
دار الفكر للنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٕٔ  1.6ٖٖ  ٖٖٖٙ  عمان :

ٔٓ6ٔ) 
مبادىء فى التنمٌه 

  والتخطٌط االلتصادى /
عرٌمات, حربى دمحم 

  موسى.
دار الفكر للنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٕٔ  1.6ٖٖ  ٖٖٗٙ  عمان :

ٔٓ6ٕ) 
فى تارٌخ العرب الحدٌث 

  والمعاصر :
  .66٘ٔ  6ٖ٘  ٖٖ٘ٙ  حلوان :  المإلف,  الدسولى, عاصم.

ٔٓ6ٖ) 
فى تارٌخ العرب الحدٌث 

  والمعاصر :
  .66٘ٔ  6ٖ٘  ٖٖٙٙ  حلوان :  المإلف,  الدسولى, عاصم.

ٔٓ6ٗ) 
كٌف تكتب بحثا أو رسالة 

:  
  شلبى, أحمد.

مكتبة النهضة 
  المصرٌة,

  .66ٙٔ  ٓ٘ٔ  9ٖٖٙ  الماهرة :

ٔٓ6٘) 
كٌف تكتب بحثا أو رسالة 

:  
  أحمد. شلبى,

مكتبة النهضة 
  المصرٌة,

  .66ٙٔ  ٓ٘ٔ  1ٖٖٙ  الماهرة :

ٔٓ6ٙ) 
التصادٌات البنون 

  االسالمٌه /
  .66٘ٔ  ٕٕٔٔ.ٕٖٖ  6ٖٖٙ  الماهرة :  دار الكتاب الحدٌث,  عمر, حسٌن.

ٔٓ69) 
التصادٌات البنون 

  االسالمٌه /
  .66٘ٔ  ٕٕٔٔ.ٕٖٖ  9ٖٖٓ  الماهرة :  دار الكتاب الحدٌث,  عمر, حسٌن.

  االلتصاد الدولى / (61ٓٔ
أحمد, عبدالرحمن 

  ٌسرى.
دار الجامعات 

  المصرٌة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٖٖ9ٗ  ٖٖ9  ٔ66ٖ.  

ٔٓ66) 
التصادٌات الصناعات 
الصغٌرة ودورها فً 

  تحمٌك التصنٌع والتنمٌة /

عوض هللا, صفوت 
  عبدالسالم.

دار النهضة 
  العربٌه,

  .66ٖٔ  1ٖٖ  9ٖٖ٘  الماهره :

ٔٔٓٓ) 
التصادٌات الصناعات 
الصغٌرة ودورها فً 

  تحمٌك التصنٌع والتنمٌة /

عوض هللا, صفوت 
  عبدالسالم.

دار النهضة 
  العربٌه,

  .66ٖٔ  1ٖٖ  9ٖٖٙ  الماهره :

  خٌر الدٌن, هناء.  االلتصاد الرٌاضً / (ٔٓٔٔ
مكتبة نهضة 

  الشرق,
  .66ٔٔ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  91ٖٖ  الماهرة :

  الطحاوى, منى.  التصادٌات العمل / (ٕٓٔٔ
مكتبة نهضة 

  الشرق,
  .66٘ٔ  ٕٔ.ٖٖٔ  96ٖٖ  الماهرة :

  الطحاوى, منى.  التصادٌات العمل / (ٖٓٔٔ
مكتبة نهضة 

  الشرق,
  .66٘ٔ  ٕٔ.ٖٖٔ  1ٖٖٓ  الماهرة :

ٔٔٓٗ) 
الجذور اإلسالمٌة 
 - 9ٙٓٔللرأسمالٌة مصر 

ٔ1ٗٓ =  
  جان, بٌتر.

الفكر للدراسات دار 
  والنشر والتوزٌع,

  .66ٖٔ  ٕٓ.6ٕٙ  1ٖٖٖ  الماهرة :

ٔٔٓ٘) 
الجذور اإلسالمٌة 
 - 9ٙٓٔللرأسمالٌة مصر 

ٔ1ٗٓ =  
  جان, بٌتر.

دار الفكر للدراسات 
  والنشر والتوزٌع,

  .66ٖٔ  ٕٓ.6ٕٙ  1ٖٖٗ  الماهرة :

  التصادٌات الموارد : (ٙٓٔٔ
حسن, حسن 
  عبدالعزٌز.

  .66٘ٔ  9.ٖٖٖ  6ٖٖٔ  ] د. م. :  [,د. ن. 

  التصادٌات الموارد : (9ٓٔٔ
حسن, حسن 
  عبدالعزٌز.

  .66٘ٔ  9.ٖٖٖ  6ٕٖٖ  ] د. م. :  د. ن. [,

ٔٔٓ1) 
أفكار جدٌدة من 

  االلتصادٌون راحلون :
  .66ٙٔ  ٔٓ.ٖٖٓ  6ٖٖٖ  الماهرة :  المكتبة األكادٌمٌة,  بوشهولز, تودج ج.



ٔٔٓ6) 
جدٌدة من أفكار 

  االلتصادٌون راحلون :
  .66ٙٔ  ٔٓ.ٖٖٓ  6ٖٖٗ  الماهرة :  المكتبة األكادٌمٌة,  بوشهولز, تودج ج.

ٔٔٔٓ) 
اضواء على االلتصادٌات 

  العربٌه /
  بسٌسو, عدنان.

دار العرب 
  للبستانى,

  .66ٕٔ  6ٔ9٘ٔ.ٖٖٓ  66ٖٖ  الماهره :

ٔٔٔٔ) 
اضواء على االلتصادٌات 

  العربٌه /
  بسٌسو, عدنان.

دار العرب 
  للبستانى,

  .66ٕٔ  6ٔ9٘ٔ.ٖٖٓ  ٖٓٓٗ  الماهره :

ٕٔٔٔ) 
بعض المشكالت 

المعاصره فى التنمٌه 
  االلتصادٌه /

  الصعٌدى, عبدهللا.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .66ٕٔ  1.6ٖٖ  ٖٙٓٗ  الماهرة :

ٖٔٔٔ) 
بعض المشكالت 

المعاصره فى التنمٌه 
  االلتصادٌه /

  الصعٌدى, عبدهللا.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .66ٕٔ  1.6ٖٖ  9ٖٓٗ  الماهرة :

ٔٔٔٗ) 
دروس فى العاللات 
  اإللتصادٌة الدولٌه :

  جامع, أحمد.
دار النهضة 

  العربٌه,
  .66ٖٔ  ٔ.1ٕٖ  ٕٖٔٗ  الماهرة :

ٔٔٔ٘) 
دروس فى العاللات 
  اإللتصادٌة الدولٌه :

  جامع, أحمد.
دار النهضة 

  العربٌه,
  .66ٖٔ  ٔ.1ٕٖ  ٖٖٔٗ  الماهرة :

ٔٔٔٙ) 
معالم االلتصاد االسالمى 

/  
ابراهٌم, عبدالرحمن 

  زكى.
دار الجامعات 

  المصرٌة,
االسكندرٌة 

:  
ٖٗٔٙ  ٖٖٓ.ٕٔٔ  ٔ66ٔ.  

ٔٔٔ9) 
معالم االلتصاد االسالمى 

/  
ابراهٌم, عبدالرحمن 

  زكى.
دار الجامعات 

  المصرٌة,
االسكندرٌة 

:  
ٖٗٔ9  ٖٖٓ.ٕٔٔ  ٔ66ٔ.  

  الصعٌدى, عبد هللا.  االلتصاد والبٌئه : (1ٔٔٔ
دار النهضة 

  العربٌة,
  .66ٖٔ  ٖٖٓ  1ٖٔٗ  الماهره :

  الصعٌدى, عبد هللا.  االلتصاد والبٌئه : (6ٔٔٔ
دار النهضة 

  العربٌة,
  .66ٖٔ  ٖٖٓ  6ٖٔٗ  الماهره :

  عبدهللا.الصعٌدي,   البٌئة والتنمٌة : (ٕٓٔٔ
دار النهضة 

  العربٌة,
  .66ٕٔ  ٔ.1ٖٖ  ٕٖٓٗ  الماهرة :

  الصعٌدي, عبدهللا.  البٌئة والتنمٌة : (ٕٔٔٔ
دار النهضة 

  العربٌة,
  .66ٕٔ  ٔ.1ٖٖ  ٕٖٔٗ  الماهرة :

  التصادٌات الموارد : (ٕٕٔٔ
حسن, حسن 
  عبدالعزٌز.

  .66ٙٔ  6ٗ.6ٖٖ  ٖٕٖٗ  الماهرة :  زهراء الشرق,

  التصادٌات الموارد : (ٖٕٔٔ
حسن, حسن 
  عبدالعزٌز.

  .66ٙٔ  6ٗ.6ٖٖ  ٕٖٗٗ  الماهرة :  زهراء الشرق,

ٕٔٔٗ) 
االلتصاد المصرى فى 
  المرن التاسع عشر :

الدماصى, أحمد دمحم 
  حسن.

الهٌئة المصرٌة 
  العامة للكتاب,

  .66ٗٔ  6ٕٙ.ٖٖٓ  ٕٖٙٗ  الماهرة :

ٕٔٔ٘) 
االلتصاد المصرى فى 
  المرن التاسع عشر :

الدماصى, أحمد دمحم 
  حسن.

الهٌئة المصرٌة 
  العامة للكتاب,

  .66ٗٔ  6ٕٙ.ٖٖٓ  9ٕٖٗ  الماهرة :

ٕٔٔٙ) 
محاضرات فى التحلٌل 

  االلتصادى الكلى /
  .66ٕٔ  1ٓ.ٖٖٓ  1ٕٖٗ  الماهرة :  ]د. ن.[,  الصعٌدى, عبد هللا.

ٕٔٔ9) 
محاضرات فى التحلٌل 

  الكلى /االلتصادى 
  .66ٕٔ  1ٓ.ٖٖٓ  6ٕٖٗ  الماهرة :  ]د. ن.[,  الصعٌدى, عبد هللا.

  دمحم, لطب إبراهٌم.  النظم المالٌة فى اإلسالم / (1ٕٔٔ
الهٌئة المصرٌة 
  العامة للكتاب,

  .66٘ٔ  ٕٓ.ٖٖٙ  ٖٖٓٗ  الماهره :

ٕٔٔ6) 
الفكر االلتصادى الغربى 

  فى التنمٌه :
  الخضرى, سعٌد.

النهضة مكتبة 
  المصرٌة,

  .66ٓٔ  ٘ٔ.ٖٖٓ  ٖٖٔٗ  الماهره :

ٖٔٔٓ) 
االنفتاح وتغٌر المٌم فى 

  مصر /
  أنور, أحمد.

مصر العربٌة للنشر 
  والتوزٌع,

  .66ٖٔ  ٔ.ٖٖٓ  ٖٖٖٗ  الماهرة :

  .66ٓٔ  ٘ٔ٘  ٖٖٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  كتكت, محمود دمحم.  مبادىء التحلٌل الحمٌمى / (ٖٔٔٔ

ٖٕٔٔ) 
البنن الدولى ومشكالت 

التنمٌة اإللتصادٌة فى دول 
  العالم الثالث /

عوض هللا, صفوت 
  عبدالسالم.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .66ٖٔ  5ٕٖٖٔ٘  ٖٖ٘ٗ  الماهرة :

ٖٖٔٔ) 
التصادٌات التجارة الدولٌة 

/  
  .66ٙٔ  1ٕٖ  9ٖٖٗ  الماهرة :  مكتبة زهراءالشرق,  عبدالعظٌم, حمدى.

ٖٔٔٗ) 
التصادٌات التجارة الدولٌة 

/  
  .66ٙٔ  1ٕٖ  1ٖٖٗ  الماهرة :  مكتبة زهراءالشرق,  عبدالعظٌم, حمدى.

  .66ٖٔ  ٕٙٔ.ٕٖٓ  ٖٓٗٗ  الماهرة :  سٌناء للنشـر,  أمٌن, جالل.  الدولة الرخوة فى مصر / (ٖ٘ٔٔ



  اإللتصاد اإلداري : (ٖٙٔٔ
عبدالعزٌز, سمٌر 

  دمحم.

اإلشعاع  مكتبة
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖٗٗٔ  ٖ٘ٗ  ٔ669.  

ٖٔٔ9) 
التخطٌط اإللتصادى على 

  المستوى الجمعى /
  . 66ٗٔ  ٖٖٓ  ٖٖٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  باولز, روجر أ.

ٖٔٔ1) 
الطرق األساسٌة فً 
  اإللتصاد الرٌاضً /

  .66٘ٔ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  ٖٗٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  شٌانج, ألفا.

  دار الطباعة الحرة,  عطا, دمحم حامد.  أحكام النمض الضرٌبى : (6ٖٔٔ
االسكندرٌة 

:  
ٖٗٗ٘  ٖٖٙ.ٕٗ  ٔ66ٙ.  

  دار الطباعة الحرة,  عطا, دمحم حامد.  أحكام النمض الضرٌبى : (ٓٗٔٔ
االسكندرٌة 

:  
ٖٗٗٙ  ٖٖٙ.ٕٗ  ٔ66ٙ.  

  دار الطباعة الحرة,  عطا, دمحم حامد.  الضرٌبى :أحكام النمض  (ٔٗٔٔ
االسكندرٌة 

:  
ٖٗٗ9  ٖٖٙ.ٕٗ  ٔ66ٙ.  

  دار الطباعة الحرة,  عطا, دمحم حامد.  أحكام النمض الضرٌبى : (ٕٗٔٔ
االسكندرٌة 

:  
ٖٗٗ9.ٔ  ٖٖٙ.ٕٗ  ٔ66ٙ.  

  إلتصادٌات النمود : (ٖٗٔٔ
عبدالمجٌد, عبدالفتاح 

  عبدالرحمن.
الذهبى النسر 

  للطباعة,
  .66ٙٔ  ٗ.ٕٖٖ  1ٖٗٗ  الماهرة :

  إلتصادٌات النمود : (ٗٗٔٔ
عبدالمجٌد, عبدالفتاح 

  عبدالرحمن.
النسر الذهبى 

  للطباعة,
  .66ٙٔ  ٗ.ٕٖٖ  6ٖٗٗ  الماهرة :

  أصول علم االلتصاد : (٘ٗٔٔ
عبد المجٌد, عبد 

  الفتاح عبد الرحمن.
  . 66٘ٔ  1ٓ.ٖٖٓ  ٖٓ٘ٗ  ]د.م. :  د.ن.[,

  أصول علم االلتصاد : (ٙٗٔٔ
عبد المجٌد, عبد 

  الفتاح عبد الرحمن.
  . 66٘ٔ  1ٓ.ٖٖٓ  ٖٔ٘ٗ  ]د.م. :  د.ن.[,

  لطفى, على.  دراسات التصادٌه / (9ٗٔٔ
دار أبو المجد 

  للطباعه,
  .66٘ٔ  ٖٖٓ  ٕٖ٘ٗ  الماهره :

  لطفى, على.  دراسات التصادٌه / (1ٗٔٔ
دار أبو المجد 

  للطباعه,
  .66٘ٔ  ٖٖٓ  ٖٖ٘ٗ  الماهره :

ٔٔٗ6) 
ممدمه فى االلتصاد الدولى 

/  
أبادٌر, عطا هللا 

  أبوسٌف.
  .669ٔ  9ٖٖ  ٖٗ٘ٗ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,

ٔٔ٘ٓ) 
ممدمه فى االلتصاد الدولى 

/  
أبادٌر, عطا هللا 

  أبوسٌف.
  .669ٔ  9ٖٖ  ٖ٘٘ٗ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,

ٔٔ٘ٔ) 
محاضرات فى التحلٌل 
  االلتصادى الجزئى /

العنانى, حمدى 
  احمد.

حمدي أحمد 
  العنانً,

  .669ٔ  ٖٖٓ  ٖٙ٘ٗ  الماهرة :

ٕٔٔ٘) 
محاضرات فى التحلٌل 
  االلتصادى الجزئى /

العنانى, حمدى 
  احمد.

حمدي أحمد 
  العنانً,

  .669ٔ  ٖٖٓ  9ٖ٘ٗ  الماهرة :

ٖٔٔ٘) 
التكامل اإللتصادى 
  اإلللٌمى والدولى /

  .66ٙٔ  ٕ.9ٖٖ  1ٖ٘ٗ  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,  صمر, عمر.

ٔٔ٘ٗ) 
التكامل اإللتصادى 
  اإلللٌمى والدولى /

  .66ٙٔ  ٕ.9ٖٖ  6ٖ٘ٗ  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,  صمر, عمر.

  .669ٔ  ٗ.ٕٖٖ  ٖٓٙٗ  الماهره :  ]د. ن.[,  راضى, عبدالمنعم.  النمود والبنون / (٘٘ٔٔ

  .669ٔ  ٗ.ٕٖٖ  ٖٔٙٗ  الماهره :  ]د. ن.[,  راضى, عبدالمنعم.  النمود والبنون / (ٙ٘ٔٔ

  .66ٙٔ  9ٓ.ٖٖٓ  ٕٖٙٗ  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,  زهران, حمدٌه.  النظرٌه االلتصادٌه : (9٘ٔٔ

  .66ٙٔ  9ٓ.ٖٖٓ  ٖٖٙٗ  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,  زهران, حمدٌه.  النظرٌه االلتصادٌه : (1٘ٔٔ

  .66ٙٔ  6ٗ.6ٖٖ  ٖٙٙٗ  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,  عزت, فرج.  الموارد االلتصادٌه / (6٘ٔٔ

  .66ٙٔ  6ٗ.6ٖٖ  9ٖٙٗ  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,  عزت, فرج.  الموارد االلتصادٌه / (ٓٙٔٔ

  .66ٙٔ  6ٓ.ٖٖٓ  1ٖٙٗ  الماهره :  شمس, مكتبة عٌن  لطفى, على.  التطور االلتصادى : (ٔٙٔٔ

  .66ٙٔ  6ٓ.ٖٖٓ  6ٖٙٗ  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,  لطفى, على.  التطور االلتصادى : (ٕٙٔٔ

  المالٌه العامه : (ٖٙٔٔ
عبدهللا, أمٌنه عز 

  الدٌن.
  .66ٙٔ  ٖٖٙ  9ٖٓٗ  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,

  المالٌه العامه : (ٗٙٔٔ
أمٌنه عز عبدهللا, 
  الدٌن.

  .66ٙٔ  ٖٖٙ  9ٖٔٗ  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,



  .66ٙٔ  1.6ٖٖ  9ٕٖٗ  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,  متولى, ابوبكر.  التصاد التنمٌه / (٘ٙٔٔ

  .66ٙٔ  1.6ٖٖ  9ٖٖٗ  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,  متولى, ابوبكر.  التصاد التنمٌه / (ٙٙٔٔ

ٔٔٙ9) 
المشروع والنظم توازن 

  االلتصادٌه /
  .669ٔ  ٖٖٓ  9ٖٗٗ  الماهرة :  د. ن. [,  راضى, عبدالمنعم.

ٔٔٙ1) 
توازن المشروع والنظم 

  االلتصادٌه /
  .669ٔ  ٖٖٓ  9ٖ٘ٗ  الماهرة :  د. ن. [,  راضى, عبدالمنعم.

  .669ٔ  ٔٓ.ٖٖٓ  9ٖٙٗ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,  راضى, عبدالمنعم.  مبادئ اإللتصاد : (6ٙٔٔ

  .669ٔ  ٔٓ.ٖٖٓ  91ٖٗ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,  راضى, عبدالمنعم.  مبادئ اإللتصاد : (9ٓٔٔ

  التطور االلتصادى / (9ٔٔٔ
معتوق, سهٌر 

  محمود.
  .66٘ٔ  6ٓ.ٖٖٓ  1ٖٓٗ  الجٌزة :  ]د. ن.[,

  التطور االلتصادى / (9ٕٔٔ
معتوق, سهٌر 

  محمود.
  .66٘ٔ  6ٓ.ٖٖٓ  1ٖٔٗ  الجٌزة :  ]د. ن.[,

  االلتصاد الكلى : (9ٖٔٔ
العدل, دمحم رضا 

  على.
  .66ٙٔ  1ٓ.ٖٖٓ  1ٖٙٗ  الماهره :  ]د. ن.[,

  االلتصاد الكلى : (9ٗٔٔ
العدل, دمحم رضا 

  على.
  .66ٙٔ  1ٓ.ٖٖٓ  19ٖٗ  الماهره :  ]د. ن.[,

ٔٔ9٘) 
مشكالت التجارة الدولٌه 

اإللتصاد مع دراسة عن 
  المصرى /

  .661ٔ  1ٕٖ  11ٖٗ  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,  زهران, حمدٌه.

ٔٔ9ٙ) 
مشكالت التجارة الدولٌه 
مع دراسة عن اإللتصاد 

  المصرى /
  .661ٔ  1ٕٖ  16ٖٗ  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,  زهران, حمدٌه.

  البنون والسٌاسة النمدٌة / (99ٔٔ
معتوق, سهٌر 

  محمود.
  .66ٙٔ  ٔ.ٕٖٖ  6ٖٓٗ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,

  البنون والسٌاسة النمدٌة / (91ٔٔ
معتوق, سهٌر 

  محمود.
  .66ٙٔ  ٔ.ٕٖٖ  6ٖٔٗ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,

ٔٔ96) 
دراسات فى التنمٌه 

  االلتصادٌه فى مصر /
  .66٘ٔ  1.6ٖٖ  6ٖٗٗ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,  زهران, حمدٌه.

ٔٔ1ٓ) 
دراسات فى التنمٌه 

  االلتصادٌه فى مصر /
  .66٘ٔ  1.6ٖٖ  6ٖ٘ٗ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,  زهران, حمدٌه.

ٔٔ1ٔ) 
إلتصادٌات الدول العربٌه 

/  
  .66ٙٔ  6ٔ9٘ٔ.ٖٖٓ  6ٖٙٗ  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,  هندى, عادل.

ٔٔ1ٕ) 
إلتصادٌات الدول العربٌه 

/  
  .66ٙٔ  6ٔ9٘ٔ.ٖٖٓ  69ٖٗ  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,  هندى, عادل.

ٔٔ1ٖ) 
المعارف الرئٌسٌه لعلم 
  االلتصاد الزراعى /

  .669ٔ  ٖ.ٖٖٖ  61ٖٗ  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,  هندى, عادل.

ٔٔ1ٗ) 
المعارف الرئٌسٌه لعلم 
  االلتصاد الزراعى /

  .669ٔ  ٖ.ٖٖٖ  66ٖٗ  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,  هندى, عادل.

ٔٔ1٘) 

السٌاسات التكٌٌفٌه 
لصندوق النمد والبنن 

الدولٌٌن واثرها على عالج 
االختالالت االلتصادٌه فى 

  الدول النامٌه /

عوض هللا, صفوت 
  عبدالسالم.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .66ٖٔ  ٘ٔ.ٕٖٖ  ٖٓٓ٘  الماهره :

ٔٔ1ٙ) 

السٌاسات التكٌٌفٌه 
لصندوق النمد والبنن 

الدولٌٌن واثرها على عالج 
االختالالت االلتصادٌه فى 

  الدول النامٌه /

عوض هللا, صفوت 
  عبدالسالم.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .66ٖٔ  ٘ٔ.ٕٖٖ  ٖٔٓ٘  الماهره :

ٔٔ19) 
التصادٌات الصناعات 
الصغٌرة ودورها فً 

  تحمٌك التصنٌع والتنمٌة /

عوض هللا, صفوت 
  عبدالسالم.

دار النهضة 
  العربٌه,

  .66ٖٔ  1ٖٖ  ٕٖٓ٘  الماهره :

ٔٔ11) 
التصادٌات الصناعات 
الصغٌرة ودورها فً 

  تحمٌك التصنٌع والتنمٌة /

عوض هللا, صفوت 
  عبدالسالم.

دار النهضة 
  العربٌه,

  .66ٖٔ  1ٖٖ  ٖٖٓ٘  الماهره :



ٔٔ16) 
البنن الدولى ومشكالت 

التنمٌة اإللتصادٌة فى دول 
  العالم الثالث /

عوض هللا, صفوت 
  عبدالسالم.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .66ٖٔ  5ٕٖٖٔ٘  ٖٗٓ٘  الماهرة :

ٔٔ6ٓ) 
البنن الدولى ومشكالت 

التنمٌة اإللتصادٌة فى دول 
  العالم الثالث /

عوض هللا, صفوت 
  عبدالسالم.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .66ٖٔ  5ٕٖٖٔ٘  ٖ٘ٓ٘  الماهرة :

ٔٔ6ٔ) 
المشروعات التصادٌات 
  المشتركه /

  الفار, ابراهٌم دمحم.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .66٘ٔ  9ٖٖ  ٖٙٓ٘  الماهرة :

ٔٔ6ٕ) 
التصادٌات المشروعات 

  المشتركه /
  الفار, ابراهٌم دمحم.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .66٘ٔ  9ٖٖ  9ٖٓ٘  الماهرة :

  الموازنه العامه للدوله : (6ٖٔٔ
عبدالواحد, السٌد 

  عطٌه.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .66ٙٔ  9ٕٕ.ٖٓ٘  1ٖٓ٘  الماهرة :

  الموازنه العامه للدوله : (6ٗٔٔ
عبدالواحد, السٌد 

  عطٌه.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .66ٙٔ  9ٕٕ.ٖٓ٘  6ٖٓ٘  الماهرة :

  أسس علم االلتصاد : (6٘ٔٔ
إبراهٌم, نعمةهللا 

  نجٌب.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
ٖ٘ٔٓ  ٖٖٓ  ٔ66٘.  

  أسس علم االلتصاد : (6ٙٔٔ
إبراهٌم, نعمةهللا 

  نجٌب.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
ٖ٘ٔٔ  ٖٖٓ  ٔ66٘.  

  .66ٔٔ  ٖٖٓ  ٕٖٔ٘  الماهرة :  الناسخ السرٌع,  نصر, زكرٌا.  نحو نمد جدى للماركسٌه / (69ٔٔ

  .66ٔٔ  ٖٖٓ  ٖٖٔ٘  الماهرة :  الناسخ السرٌع,  زكرٌا.نصر,   نحو نمد جدى للماركسٌه / (61ٔٔ

ٔٔ66) 

المساعدات االلتصادٌة 
الخارجٌة لمصر بٌن 
التنمٌة واالصالح 

  االلتصادى :

مصطفى, دمحم 
  مصطفى أحمد.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .66٘ٔ  1.6ٖٖٔ  ٖٗٔ٘  الماهرة :

ٕٔٓٓ) 

المساعدات االلتصادٌة 
الخارجٌة لمصر بٌن 
التنمٌة واالصالح 

  االلتصادى :

مصطفى, دمحم 
  مصطفى أحمد.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .66٘ٔ  1.6ٖٖٔ  ٖ٘ٔ٘  الماهرة :

ٕٔٓٔ) 
الدخول إلى األسواق 

  الدولٌه /
  رتٌب, رابح.

دار النهضة 
  العربٌه,

  .66ٙٔ  1ٕٖ  ٖٙٔ٘  الماهره :

ٕٕٔٓ) 
الدخول إلى األسواق 

  الدولٌه /
  رابح.رتٌب, 

دار النهضة 
  العربٌه,

  .66ٙٔ  1ٕٖ  9ٖٔ٘  الماهره :

ٕٖٔٓ) 
اآلثار االلتصادٌة 

  واالجتماعٌة للمعلوماتٌة :
عبدالواحد, السٌد 

  عطٌة.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .66٘ٔ  ٕٗ.ٖٙٓ  1ٖٔ٘  الماهره :

ٕٔٓٗ) 
اآلثار االلتصادٌة 

  واالجتماعٌة للمعلوماتٌة :
عبدالواحد, السٌد 

  عطٌة.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .66٘ٔ  ٕٗ.ٖٙٓ  6ٖٔ٘  الماهره :

ٕٔٓ٘) 
نماذج من تجارب التنمٌة 
االلتصادٌة فى العصر 

  الحدٌث :

الرهوان, دمحم حافظ 
  عبده.

مطابع الطوبجى 
  التجارٌة,

  .66٘ٔ  1.6ٖٖ  ٕٖٓ٘  الماهرة :

ٕٔٓٙ) 
نماذج من تجارب التنمٌة 
االلتصادٌة فى العصر 

  الحدٌث :

الرهوان, دمحم حافظ 
  عبده.

مطابع الطوبجى 
  التجارٌة,

  .66٘ٔ  1.6ٖٖ  ٕٖٔ٘  الماهرة :

  الصعٌدى, عبد هللا.  تطور النظم االلتصادٌه : (9ٕٓٔ
دار النهضة 

  العربٌة,
  .66ٕٔ  ٕٔ.ٖٖٓ  ٕٕٖ٘  الماهره :

  الصعٌدى, عبد هللا.  تطور النظم االلتصادٌه : (1ٕٓٔ
النهضة دار 

  العربٌة,
  .66ٕٔ  ٕٔ.ٖٖٓ  ٖٕٖ٘  الماهره :

ٕٔٓ6) 
التحول من المطاع العام 

  إلى المطاع الخاص :
عبدالخالك, السٌد 

  أحمد.
دار النهضة 

  العربٌه,
  .66ٖٔ  ٔٗ.ٖٗ٘  ٕٖٙ٘  الماهره :

ٕٔٔٓ) 
التحول من المطاع العام 

  إلى المطاع الخاص :
عبدالخالك, السٌد 

  أحمد.
النهضة دار 

  العربٌه,
  .66ٖٔ  ٔٗ.ٖٗ٘  9ٕٖ٘  الماهره :

ٕٔٔٔ) 
المنافسة الدولٌة وتحرٌر 
التجارة العالمٌة واسواق 

  العالم الثالث /

عبد الخالك, السٌد 
  أحمد.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  .66ٙٔ  1ٕٖ  1ٕٖ٘  المنصورة :

ٕٕٔٔ) 
المنافسة الدولٌة وتحرٌر 
التجارة العالمٌة واسواق 

  العالم الثالث /

عبد الخالك, السٌد 
  أحمد.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  .66ٙٔ  1ٕٖ  6ٕٖ٘  المنصورة :



ٕٖٔٔ) 
السٌاسات البٌئٌة والتجارة 

  الدولٌه
عبد الخالك, السٌد 

  أحمد
  66ٗٔ  1ٕٖ  ٖٖٓ٘  ]د.م[  ]د.ن[

ٕٔٔٗ) 
السٌاسات البٌئٌة والتجارة 

  الدولٌه
عبد الخالك, السٌد 

  أحمد
  66ٗٔ  1ٕٖ  ٖٖٔ٘  ]د.م[  ]د.ن[

ٕٔٔ٘) 
البنون التجارٌة الدولٌة 
  وأزمة المدٌونٌة العالمٌة /

عبدالخالك, السٌد 
  أحمد.

  .66ٕٔ  ٕٔ.ٕٖٖ  ٕٖٖ٘  المنصوره :  مكتبة الجالء,

ٕٔٔٙ) 
التحلٌل المالً واإللتصادي 

  لألسواق المالٌة /
  .66ٙٔ  ٕٗٙ.ٕٖٖ  ٖٖٗ٘  الماهرة :  محمود صبح,  صبح, محمود.

ٕٔٔ9) 
التحلٌل المالً واإللتصادي 

  لألسواق المالٌة /
  .66ٙٔ  ٕٗٙ.ٕٖٖ  ٖٖ٘٘  الماهرة :  محمود صبح,  صبح, محمود.

  خلٌل, سامى.  نظرٌة التصادٌة جزئٌة / (1ٕٔٔ
دار النهضة 

  العربٌة,
  .66ٖٔ  ٔ.ٖٖٓ  ٖٖٙ٘  الماهرة :

  .669ٔ  1٘ٙ  9ٖٖ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,  غنٌم, احمد دمحم.  المضاده :الثوره االدارٌه  (6ٕٔٔ

  .669ٔ  1٘ٙ  1ٖٖ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,  غنٌم, احمد دمحم.  الثوره االدارٌه المضاده : (ٕٕٓٔ

  .669ٔ  1٘ٙ  6ٖٖ٘  :المنصورة   المكتبة العصرٌة,  غنٌم, احمد دمحم.  الثوره االدارٌه المضاده : (ٕٕٔٔ

  .669ٔ  1٘ٙ  ٖٓٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,  غنٌم, احمد دمحم.  الثوره االدارٌه المضاده : (ٕٕٕٔ

  .669ٔ  1٘ٙ  ٖٔٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,  غنٌم, احمد دمحم.  الثوره االدارٌه المضاده : (ٖٕٕٔ

  .669ٔ  ٔ.ٖٓ٘  ٕٖٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,  دمحم. غنٌم, أحمد  صدمات المدٌرٌن / (ٕٕٗٔ

  .669ٔ  ٔ.ٖٓ٘  ٖٖٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,  غنٌم, أحمد دمحم.  صدمات المدٌرٌن / (ٕٕ٘ٔ

  .669ٔ  ٔ.ٖٓ٘  ٖٗٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,  غنٌم, أحمد دمحم.  صدمات المدٌرٌن / (ٕٕٙٔ

  .669ٔ  ٔ.ٖٓ٘  ٖ٘ٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,  غنٌم, أحمد دمحم.  المدٌرٌن / صدمات (9ٕٕٔ

  .669ٔ  ٔ.ٖٓ٘  ٖٙٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,  غنٌم, أحمد دمحم.  صدمات المدٌرٌن / (1ٕٕٔ

ٕٕٔ6) 
أصول االحكام االسالمٌة 

/  
موسى, أبوالسعود 

  عبدالعزٌز.
  .661ٔ  ٕٓ٘  ٕٖ٘٘  المنصورة :  مكتبة دار الملم,

ٕٖٔٓ) 
أصول االحكام االسالمٌة 

/  
موسى, أبوالسعود 

  عبدالعزٌز.
  .661ٔ  ٕٓ٘  ٔ.ٕٖ٘٘  المنصورة :  مكتبة دار الملم,

ٕٖٔٔ) 
ادارة االزمات والكوارث 

:  
  علٌوه, السٌد.

مركز المرار 
  لالستشارات,

  .669ٔ  ٗٔٓٗ.1٘ٙ  1ٖ٘٘  الماهرة :

ٕٖٕٔ) 
ادارة االزمات والكوارث 

:  
  علٌوه, السٌد.

مركز المرار 
  لالستشارات,

  .669ٔ  ٗٔٓٗ.1٘ٙ  6ٖ٘٘  الماهرة :

ٕٖٖٔ) 
ادارة االزمات والكوارث 

:  
  علٌوه, السٌد.

مركز المرار 
  لالستشارات,

  .669ٔ  ٗٔٓٗ.1٘ٙ  ٖٓٙ٘  الماهرة :

ٕٖٔٗ) 
ادارة االزمات والكوارث 

:  
  علٌوه, السٌد.

مركز المرار 
  لالستشارات,

  .669ٔ  ٗٔٓٗ.1٘ٙ  ٖٔٙ٘  الماهرة :

ٕٖٔ٘) 
معجم اداره الموارد 

  البشرٌه وشئون العاملٌن :
  .669ٔ  ٔ.ٖٖٔ  ٕٖٙ٘  بٌروت :  مكتبة لبنان,  الصحاف, حبٌب.

ٕٖٔٙ) 
معجم اداره الموارد 

  البشرٌه وشئون العاملٌن :
  .669ٔ  ٔ.ٖٖٔ  ٖٖٙ٘  :بٌروت   مكتبة لبنان,  الصحاف, حبٌب.

ٕٖٔ9) 
معالجة متمدمة الستخدام 

  مرالبى الحسابات:
لطفى, أمٌن السٌد 

  احمد.
دار النهضة 

  العربٌة,
  . 669ٔ  ٘ٗ.9٘ٙ  ٖ٘ٙ٘  الماهرة:

ٕٖٔ1) 
معالجة متمدمة الستخدام 

  مرالبى الحسابات:
لطفى, أمٌن السٌد 

  احمد.
دار النهضة 

  العربٌة,
  . 669ٔ  ٘ٗ.9٘ٙ  ٖٙٙ٘  الماهرة:

ٕٖٔ6) 
االتجاهات الحدٌثة فى 
المراجعة والرلابة على 

  الحسابات /

لطفى, أمٌن السٌد 
  احمد.

دار النهضة 
  العربٌة,

  . 669ٔ  ٘ٗ.9٘ٙ  1ٖٙ٘  الماهرة :

ٕٔٗٓ) 

التحلٌل المالً للتمارٌر 
والموائم المحاسبٌة 
إلغراض تمٌٌم أداء 
الشركات وخططها 

واإلستثمار فً المستمبلٌة 

لطفً, أمٌن السٌد 
  احمد.

دار النهضة 
  العربٌة,

  . 661ٔ  9٘ٙ  6ٖٙ٘  الماهرة :



األوراق المالٌة 
  بالبورصة/

ٕٔٗٔ) 
تخطٌط األرباح واألداء 

  المالى المستمبلى :
لطفى, أمٌن السٌد 

  أحمد.
  .661ٔ  ٔٓ.1٘ٙ  9ٖٓ٘  الماهره :  مكتبة األكادٌمٌة,

ٕٕٔٗ) 
األرباح واألداء تخطٌط 

  المالى المستمبلى :
لطفى, أمٌن السٌد 

  أحمد.
  .661ٔ  ٔٓ.1٘ٙ  9ٖٔ٘  الماهره :  مكتبة األكادٌمٌة,

ٕٖٔٗ) 
المراجعة باستخدام التحلٌل 
  الكمى ونظم دعم المرار /

لطفى, أمٌن السٌد 
  أحمد.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .661ٔ  ٘ٗ.1٘ٙ  9ٕٖ٘  الماهرة :

  صبح, محمود.  الصحة المالٌة : (ٕٗٗٔ
جامعة  -كلٌة التجاره 
  عٌن شمس,

  .661ٔ  ٘ٔ.1٘ٙ  9ٖٖ٘  الماهرة :

  صبح, محمود.  الصحة المالٌة : (ٕ٘ٗٔ
جامعة  -كلٌة التجاره 
  عٌن شمس,

  .661ٔ  ٘ٔ.1٘ٙ  9ٖٗ٘  الماهرة :

  .661ٔ  ٘ٔ.1٘ٙ  9ٖ٘٘  الماهره :  المإلف,  صبح, محمود.  العائد على االستثمار : (ٕٙٗٔ

ٕٔٗ9) 
التحلٌل الفنى واالساسى 

  لالوراق المالٌة :
حماد, طارق 

  عبدالعال.
مكتبة امٌر 
  للكمبٌوتر,

  .661ٔ  ٘ٔ.1٘ٙ  9ٖٙ٘  الماهرة :

ٕٔٗ1) 
التحلٌل الفنى واالساسى 

  لالوراق المالٌة :
حماد, طارق 

  عبدالعال.
مكتبة امٌر 
  للكمبٌوتر,

  .661ٔ  ٘ٔ.1٘ٙ  99ٖ٘  الماهرة :

ٕٔٗ6) 
دلٌل المدٌرٌن و رجال 
األعمال و الباحثٌن فى 

  ادارة األفراد /

جودة, عبد المحسن 
  عبد المحسن.

دار األصدلاء 
  للطباعة,

  .661ٔ  15ٖ٘ٙ  91ٖ٘  المنصورة :

ٕٔ٘ٓ) 
دلٌل المدٌرٌن و رجال 
األعمال و الباحثٌن فى 

  ادارة األفراد /

 جودة, عبد المحسن
  عبد المحسن.

دار األصدلاء 
  للطباعة,

  .661ٔ  15ٖ٘ٙ  96ٖ٘  المنصورة :

ٕٔ٘ٔ) 
دلٌل المدٌرٌن و رجال 
األعمال و الباحثٌن فى 

  ادارة األفراد /

جودة, عبد المحسن 
  عبد المحسن.

دار األصدلاء 
  للطباعة,

  .661ٔ  15ٖ٘ٙ  1ٖٓ٘  المنصورة :

ٕٕٔ٘) 
دلٌل المدٌرٌن و رجال 

و الباحثٌن فى  األعمال
  ادارة األفراد /

جودة, عبد المحسن 
  عبد المحسن.

دار األصدلاء 
  للطباعة,

  .661ٔ  15ٖ٘ٙ  1ٖٔ٘  المنصورة :

ٕٖٔ٘) 
دلٌل المدٌرٌن و رجال 
األعمال و الباحثٌن فى 

  ادارة األفراد /

جودة, عبد المحسن 
  عبد المحسن.

دار األصدلاء 
  للطباعة,

  .661ٔ  15ٖ٘ٙ  1ٕٖ٘  المنصورة :

ٕٔ٘ٗ) 

النظام المحاسبى الموحد 
وبدائل التوحٌد المحاسبى 

فى ضوء المتغٌرات 
  االلتصادٌة الدولٌة :

اسماعٌل, عصام 
  عبدالمنعم.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  .669ٔ  9.6٘ٔ٘ٙ  1ٖٖ٘  المنصورة :

ٕٔ٘٘) 
اعادة تنظٌم مهنة المحاسبه 

  والمراجعه فى مصر :
السٌد لطفى, امٌن 

  اْحمد.
دار النهضه 

  العربٌه,
  .66ٙٔ  ٘ٗ.9٘ٙ  1ٖ٘٘  الماهره :

ٕٔ٘ٙ) 

المراحل المتكاملة ألداء 
عملٌة المراجعة بواسطة 
المحاسبٌن والمراجعٌن 

  المانونٌٌن /

لطفى, امٌن السٌد 
  احمد.

  . 66ٙٔ  95ٗ٘٘ٙ  1ٖٙ٘  الماهرة :  دار النهضة العربٌة.

ٕٔ٘9) 
 دراسات متمدمة فى
  المراجعة الخارجٌه /

  الدار الجامعٌه,  الصبان, دمحم سمٌر.
اإلسكندرٌه 

:  
ٖ٘19  ٙ٘9.ٗ٘  ٔ669.  

  التصاد المعلومات : (1ٕ٘ٔ
دمحم, دمحم 

  العمروسى.
  .661ٔ  9٘ٙ  11ٖ٘  الجٌزة :  المإلف,

ٕٔ٘6) 
المراجعة باستخدام التحلٌل 
  الكمى ونظم دعم المرار /

لطفى, أمٌن السٌد 
  أحمد.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .661ٔ  ٘ٗ.1٘ٙ  16ٖ٘  الماهرة :

ٕٔٙٓ) 

التحلٌل المالً للتمارٌر 
والموائم المحاسبٌة 
إلغراض تمٌٌم أداء 
الشركات وخططها 

المستمبلٌة واإلستثمار فً 
األوراق المالٌة 

  بالبورصة/

لطفً, أمٌن السٌد 
  احمد.

دار النهضة 
  العربٌة,

  . 661ٔ  9٘ٙ  6ٖٓ٘  الماهرة :

  .669ٔ  1٘ٙ  61ٖ٘  الماهرة :  دار المعارف,  صبح, محمود.  إعاده هٌكله الشركات : (ٕٔٙٔ

  .66ٗٔ  9.6٘ٔ٘ٙ  66ٖ٘  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,شادى, على النظام المحاسبى الموحد  (ٕٕٙٔ



  محروس.  طبما للمرارات المعدلة :

ٕٖٔٙ) 
المعالجة المحاسبٌة 

مباشرة النشاط لعملٌات 
  بمطاع االعمال /

شادى, على 
  محروس.

  .66ٕٔ  9.6٘٘٘ٙ  ٖٓٓٙ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,

ٕٔٙٗ) 
االتجاهات الحدٌثة فى 

التحلٌل المالى والمحاسبى 
/  

  [.6ٔ--]  9٘ٙ  ٖٔٓٙ  الماهرة :  كمتبة عٌن شمس,  حسبو, هشام أحمد.

ٕٔٙ٘) 
الهندسة المالٌة لشركات 

األعمال العام فً لطاع 
  مصر /

  .66ٗٔ  ٕٖٖ  ٕٖٓٙ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,  حسبو, هشام أحمد.

  .661ٔ  ٕٗ.ٖٖٙ  ٖٗٓٙ  الماهرة :  مكتبة شادى,  توحٌد, هشام على.  مدونة األحكام الضرٌبٌة : (ٕٙٙٔ

  .661ٔ  ٕٗ.ٖٖٙ  ٖ٘ٓٙ  :الماهرة   مكتبة شادى,  توحٌد, هشام على.  مدونة األحكام الضرٌبٌة : (9ٕٙٔ

ٕٔٙ1) 
أساسٌات المحاسبة المالٌة 

  الخاصه /
حمٌدان, عبدالناصر 

  أحمد.
    1ٗ.9٘ٙ  ٖٙٓٙ  عمان :  دار المسٌره,

ٕٔٙ6) 
أساسٌات المحاسبة المالٌة 

  الخاصه /
حمٌدان, عبدالناصر 

  أحمد.
    1ٗ.9٘ٙ  9ٖٓٙ  عمان :  دار المسٌره,

ٕٔ9ٓ) 
فى االسالم  الرلابة المالٌة

/  
الكفراوى, عوف 

  محمود.
مكتبة ومطبعة 
  اإلشعاع الفنٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖٙٓ1  ٙ٘1.ٔ٘  ٔ669.  

ٕٔ9ٔ) 
الرلابة المالٌة فى االسالم 

/  
الكفراوى, عوف 

  محمود.
مكتبة ومطبعة 
  اإلشعاع الفنٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖٙٓ6  ٙ٘1.ٔ٘  ٔ669.  

  محاسبة الزكاة / (9ٕٕٔ
الملٌجى, فإاد 

  السٌد.
مكتبة ومطبعة 
  االشعاع الفنٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٖٙٔٓ  ٙ٘9.ٙ  ٔ669.  

  محاسبة الزكاة / (9ٖٕٔ
الملٌجى, فإاد 

  السٌد.
مكتبة ومطبعة 
  االشعاع الفنٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٖٙٔٔ  ٙ٘9.ٙ  ٔ669.  

ٕٔ9ٗ) 
المنهج العلمى والعلوم 

  االجتماعٌة /
  شتا, السٌد على.

مكتبة ومطبعة 
  االشعاع الفنٌة,

  .669ٔ  9ٕٓ.ٖٔٓ  ٕٖٔٙ  الماهرة ؛

ٕٔ9٘) 
المنهج العلمى والعلوم 

  االجتماعٌة /
  شتا, السٌد على.

مكتبة ومطبعة 
  االشعاع الفنٌة,

  .669ٔ  9ٕٓ.ٖٔٓ  ٖٖٔٙ  الماهرة ؛

ٕٔ9ٙ) 
تطبٌمات فى استخدام 
  الحاسب فى المحاسبه :

  الفٌومى, دمحم.
اإلشعاع مكتبة 

للطباعة والنشر 
  والتوزٌع,

  .661ٔ  ٙ.ٔٓٓ  ٖٗٔٙ  الماهرة :

ٕٔ99) 
تطبٌمات فى استخدام 
  الحاسب فى المحاسبه :

  الفٌومى, دمحم.
مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,
  .661ٔ  ٙ.ٔٓٓ  ٖ٘ٔٙ  الماهرة :

ٕٔ91) 
تطبٌمات فى استخدام 
  الحاسب فى المحاسبه :

  دمحم. الفٌومى,
مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,
  .661ٔ  ٙ.ٔٓٓ  ٖٙٔٙ  الماهرة :

ٕٔ96) 
األسس النظرٌة لمحاسبة 

  التكالٌف /
عبدالحمٌد, على 

  عبدالعلٌم.
مكتبة اإلشعاع 

  الفنٌه,
  .66ٓٔ  ٕٗ.9٘ٙ  9ٖٔٙ  المنصورة :

ٕٔ1ٓ) 
األسس النظرٌة لمحاسبة 

  التكالٌف /
على عبدالحمٌد, 
  عبدالعلٌم.

مكتبة اإلشعاع 
  الفنٌه,

  .66ٓٔ  ٕٗ.9٘ٙ  1ٖٔٙ  المنصورة :

ٕٔ1ٔ) 
نظم المعلومات المحاسبٌه 

:  
حسٌن, احمد حسٌن 

  على.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,
  .669ٔ  1ٗ.ٔ٘ٙ  6ٖٔٙ  الماهرة :

ٕٔ1ٕ) 
نظم المعلومات المحاسبٌه 

:  
حسٌن, احمد حسٌن 

  على.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,
  .669ٔ  1ٗ.ٔ٘ٙ  ٕٖٓٙ  الماهرة :

ٕٔ1ٖ) 
نظم المعلومات المحاسبٌه 

:  
حسٌن, احمد حسٌن 

  على.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,
  .669ٔ  1ٗ.ٔ٘ٙ  ٕٖٔٙ  الماهرة :

ٕٔ1ٗ) 
تصمٌم وتشغٌل نظم 
  المعلومات المحاسبٌة /

  دمحم.الفٌومى, 
مكتبة ومطبعة 
  األشعاع الفنٌة,

األسكندرٌة 
:  

ٖٕٕٙ  ٙ٘95ٕ  ٔ661.  

ٕٔ1٘) 
تصمٌم وتشغٌل نظم 
  المعلومات المحاسبٌة /

  الفٌومى, دمحم.
مكتبة ومطبعة 
  األشعاع الفنٌة,

األسكندرٌة 
:  

ٖٕٖٙ  ٙ٘95ٕ  ٔ661.  

ٕٔ1ٙ) 
المحاسبة االدارٌة المتمدمة 

:  
حسٌن, أحمد حسٌن 

  على.
مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  .669ٔ  9٘ٙ  ٕٖ٘ٙ  الماهره :



  والتوزٌع,

ٕٔ19) 
المحاسبة االدارٌة المتمدمة 

:  
حسٌن, أحمد حسٌن 

  على.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,
  .669ٔ  9٘ٙ  9ٕٖٙ  الماهره :

ٕٔ11) 
نظام الزكاه بٌن النص 

  والتطبٌك /
  مسعد, محٌى دمحم.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,
  .661ٔ  ٗ.ٕٕ٘  1ٕٖٙ  الماهرة :

ٕٔ16) 
نظام الزكاه بٌن النص 

  والتطبٌك /
  مسعد, محٌى دمحم.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,
  .661ٔ  ٗ.ٕٕ٘  6ٕٖٙ  الماهرة :

ٕٔ6ٓ) 
إدارة الموازنة العامة بٌن 

  النظرٌة والتطبٌك /
اللوزى, سلٌمان 

  احمد.
  .669ٔ  1ٗ.ٕٖ٘  ٖٖٓٙ  عمان :  دار المسٌره,

  التموٌل العام : (6ٕٔٔ
عبدالعزٌز, سمٌر 

  دمحم.
مكتبة ومطبعة 
  اإلشعاع الفنٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖٖٙٔ  ٖٖٕ  ٔ661.  

  التموٌل العام : (6ٕٕٔ
عبدالعزٌز, سمٌر 

  دمحم.
مكتبة ومطبعة 
  اإلشعاع الفنٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖٖٕٙ  ٖٖٕ  ٔ661.  

  .669ٔ  9٘ٙ  ٖٖٖٙ  عمان :  دار زهران,  الماضى, حسٌن.  مبادىء المحاسبه/ (6ٖٕٔ

ٕٔ6ٗ) 
محاسبة شركات 

  األشخاص :
  .669ٔ  9.6ٔ٘ٙ  ٖٖٗٙ  عمان :  دار زهران للنشر,  بكرى, على حجاج.

ٕٔ6٘) 
األسواق والمإسسات 

  المالٌة :
  صالح.هندى, منٌر 

مكتبة االشعاع 
  للطباعة والنشر,

األسكندرٌة 
:  

ٖٖٙ٘  ٖٖٕ  ٔ669.  

ٕٔ6ٙ) 
األسواق والمإسسات 

  المالٌة :
  هندى, منٌر صالح.

مكتبة االشعاع 
  للطباعة والنشر,

األسكندرٌة 
:  

ٖٖٙٙ  ٖٖٕ  ٔ669.  

ٕٔ69) 
األسواق والمإسسات 

  المالٌة :
  هندى, منٌر صالح.

مكتبة االشعاع 
  للطباعة والنشر,

األسكندرٌة 
:  

ٖٖٙ9  ٖٖٕ  ٔ669.  

ٕٔ61) 
دراسات الجدوى 
االلتصادٌة وتمٌٌم 

  المشروعات :

عبدالعزٌز, سمٌر 
  دمحم.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,
  .669ٔ  ٖٖٔ  1ٖٖٙ  الماهرة :

ٕٔ66) 
دراسات الجدوى 
االلتصادٌة وتمٌٌم 

  المشروعات :

سمٌر عبدالعزٌز, 
  دمحم.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,
  .669ٔ  ٖٖٔ  6ٖٖٙ  الماهرة :

ٖٔٓٓ) 
المحاسبة فى المنشآت 

  الخاصة:
الراوى, حكمت 

  احمد.
المستمبل للنشر 

  والتوزٌع,
  . 66ٙٔ  9.66٘ٙ  ٖٓٗٙ  عمان:

  كروفورد, شارون.  : 61وٌندوز  (ٖٔٓٔ
دار الفاروق للنشر 

  والتوزٌع,
  . 661ٔ  ٗٙ.ٔٓٓ  ٕٖ٘ٙ  الماهرة :

  كروفورد, شارون.  : 61وٌندوز  (ٕٖٓٔ
دار الفاروق للنشر 

  والتوزٌع,
  . 661ٔ  ٗٙ.ٔٓٓ  ٖٖ٘ٙ  الماهرة :

  كروفورد, شارون.  : 61وٌندوز  (ٖٖٓٔ
دار الفاروق للنشر 

  والتوزٌع,
  . 661ٔ  ٗٙ.ٔٓٓ  ٖٗ٘ٙ  الماهرة :

  / 6٘نوافذ  (ٖٗٓٔ
طنطاوى, صالح 

  مهدى.

الشركة الدولٌة 
لإلستٌراد 
  والتصدٌر,

  .661ٔ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  ٖ٘٘ٙ  الماهره :

  / 6٘نوافذ  (ٖ٘ٓٔ
طنطاوى, صالح 

  مهدى.

الشركة الدولٌة 
لإلستٌراد 
  والتصدٌر,

  .661ٔ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  ٖٙ٘ٙ  الماهره :

  / 6٘نوافذ  (ٖٙٓٔ
طنطاوى, صالح 

  مهدى.

الدولٌة الشركة 
لإلستٌراد 
  والتصدٌر,

  .661ٔ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  9ٖ٘ٙ  الماهره :

ٖٔٓ9) 
خطوة واحدة  61وٌندوز 
  ولتٌة =

  داهل, برٌان أندر.
دار الفاروق للنشر 

  والتوزٌع,
  .661ٔ  ٖٗ.٘ٓٓ  1ٖ٘ٙ  الماهرة :

ٖٔٓ1) 
Microsoft Office 
97 Professional  

Wempen, 
Faithe  

Que  U.S.A  ٖٙٙٔ  ٓٓٔ.ٕٙٗٗ  ٔ661  

ٖٔٓ6) 
موسوعة مصطلحات 

  الكمبٌوتر /
  . 66٘ٔ  ٖٓ.ٗٓٓ  ٕٖٙٙ  الماهرة :  المكتبة األكادٌمٌة,  الشرٌف, محمود.

ٖٔٔٓ) 
فمه احكام التهرب 

  الضرٌبى :
  .666ٔ  ٕٗ.ٖٖٙ  9ٖٔٙ  الماهرة :  مكتبة شادى,  توحٌد, هشام على.



ٖٔٔٔ) 
فمه احكام التهرب 

  الضرٌبى :
  .666ٔ  ٕٗ.ٖٖٙ  9ٕٖٙ  الماهرة :  مكتبة شادى,  توحٌد, هشام على.

  ادارة الجودة الشاملة : (ٕٖٔٔ
بن سعٌد, خالد بن 
  سعد عبدالعزٌز.

مكتبة الملن فهد 
  الوطنٌة ؛

  .669ٔ  ٖٓ٘  9ٖٖٙ  الرٌاض :

  ادارة الجودة الشاملة : (ٖٖٔٔ
بن سعٌد, خالد بن 
  سعد عبدالعزٌز.

الملن فهد مكتبة 
  الوطنٌة ؛

  .669ٔ  ٖٓ٘  9ٖٗٙ  الرٌاض :

  ادارة الجودة الشاملة : (ٖٗٔٔ
بن سعٌد, خالد بن 
  سعد عبدالعزٌز.

مكتبة الملن فهد 
  الوطنٌة ؛

  .669ٔ  ٖٓ٘  9ٖ٘ٙ  الرٌاض :

  دراسه العمل : (ٖ٘ٔٔ
عبٌد, مصطفى 

  احمد.
مطبعة العمرانٌة 

  لالوفست,
  .661ٔ  ٕٗ٘.1٘ٙ  99ٖٙ  الماهرة :

  دراسه العمل : (ٖٙٔٔ
عبٌد, مصطفى 

  احمد.
مطبعة العمرانٌة 

  لالوفست,
  .661ٔ  ٕٗ٘.1٘ٙ  91ٖٙ  الماهرة :

ٖٔٔ9) 
المعامالت االلتصادٌه 

  الدولٌه :
شٌحه, مصطفى 

  رشدى.
دار الجامعة الجدٌدة 

  للنشر,
االسكندرٌه 

:  
ٖٙ1ٕ  ٖٖ9  ٔ661.  

ٖٔٔ1) 
االلتصادٌه المعامالت 
  الدولٌه :

شٌحه, مصطفى 
  رشدى.

دار الجامعة الجدٌدة 
  للنشر,

االسكندرٌه 
:  

ٖٙ1ٖ  ٖٖ9  ٔ661.  

ٖٔٔ6) 
المعامالت االلتصادٌه 

  الدولٌه :
شٌحه, مصطفى 

  رشدى.
دار الجامعة الجدٌدة 

  للنشر,
االسكندرٌه 

:  
ٖٙ1ٗ  ٖٖ9  ٔ661.  

  دمحم حامد.دوٌدار,   االلتصاد النمدى / (ٕٖٓٔ
دار الجامعة الجدٌدة 

  للنشر,
االسكندرٌه 

:  
ٖٙ1٘  ٖٖٕ.ٗ  ٔ661.  

  دوٌدار, دمحم حامد.  االلتصاد النمدى / (ٕٖٔٔ
دار الجامعة الجدٌدة 

  للنشر,
االسكندرٌه 

:  
ٖٙ1ٙ  ٖٖٕ.ٗ  ٔ661.  

  دوٌدار, دمحم حامد.  االلتصاد النمدى / (ٕٕٖٔ
دار الجامعة الجدٌدة 

  للنشر,
االسكندرٌه 

:  
ٖٙ19  ٖٖٕ.ٗ  ٔ661.  

ٖٕٖٔ) 
المالٌة العامة والسٌاسة 

  المالٌة /
    فوزى, عبدالمنعم.

منشؤة 
  المعارف,

ٖٙ11  ٖٖٙ    

ٖٕٔٗ) 
المالٌة العامة والسٌاسة 

  المالٌة /
    فوزى, عبدالمنعم.

منشؤة 
  المعارف,

ٖٙ16  ٖٖٙ    

ٖٕٔ٘) 
المالٌة العامة والسٌاسة 

  /المالٌة 
    فوزى, عبدالمنعم.

منشؤة 
  المعارف,

ٖٙ6ٓ  ٖٖٙ    

  مكتبة االشعاع,  مسعد, محٌى دمحم.  ظاهرة العولمة : (ٕٖٙٔ
االسكندرٌة 

:  
ٖٙ6ٔ  ٖٖ1  ٔ666.  

  مكتبة االشعاع,  مسعد, محٌى دمحم.  ظاهرة العولمة : (9ٕٖٔ
االسكندرٌة 

:  
ٖٙ6ٖ  ٖٖ1  ٔ666.  

ٖٕٔ1) 
إدارة جودة المنتج بٌن 

الجودة الشاملة واألٌزو 
  : ٔٔٓٓٔو  6ٓٓٓ

عبدالعزٌز, سمٌر 
  دمحم.

مكتبة ومطبعة 
  اإلشعاع الفنٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖٙ6ٗ  ٙ٘1.ٖٗٓٔ  ٔ666.  

ٖٕٔ6) 
جودة المنتج بٌن إدارة 
الجودة الشاملة واألٌزو 

  : ٔٔٓٓٔو  6ٓٓٓ

عبدالعزٌز, سمٌر 
  دمحم.

مكتبة ومطبعة 
  اإلشعاع الفنٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖٙ6٘  ٙ٘1.ٖٗٓٔ  ٔ666.  

ٖٖٔٓ) 
جودة المنتج بٌن إدارة 
الجودة الشاملة واألٌزو 

  : ٔٔٓٓٔو  6ٓٓٓ

عبدالعزٌز, سمٌر 
  دمحم.

مكتبة ومطبعة 
  اإلشعاع الفنٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖٙ6ٙ  ٙ٘1.ٖٗٓٔ  ٔ666.  

  االلتصاد االدارى : (ٖٖٔٔ
عبدالعزٌز, سمٌر 

  دمحم.

اإلشعاع مكتبة 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,

اإلسكندرٌه 
:  

ٖٙ69  ٖٖٓ  ٔ661.  

  االلتصاد االدارى : (ٕٖٖٔ
عبدالعزٌز, سمٌر 

  دمحم.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,

اإلسكندرٌه 
:  

ٖٙ61  ٖٖٓ  ٔ661.  

  االلتصاد االدارى : (ٖٖٖٔ
عبدالعزٌز, سمٌر 

  دمحم.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,

اإلسكندرٌه 
:  

ٖٙ66  ٖٖٓ  ٔ661.  

ٖٖٔٗ) 
دراسات فى التطورات 

اإللتصادٌة العالمٌة 
  واإلللٌمٌة المعاصره /

ٌلى, حمٌد.   الجم
أكادٌمٌة الدراسات 
العلٌا والبحوث 

  اإللتصادٌه,
  .661ٔ  6ٓ.ٖٖٓ  9ٖٓٓ  طرابلس :

ٖٖٔ٘) 
التطورات دراسات فى 

اإللتصادٌة العالمٌة 
  واإلللٌمٌة المعاصره /

ٌلى, حمٌد.   الجم
أكادٌمٌة الدراسات 
العلٌا والبحوث 

  اإللتصادٌه,
  .661ٔ  6ٓ.ٖٖٓ  9ٖٓٔ  طرابلس :



ٖٖٔٙ) 
دراسات فى التطورات 

اإللتصادٌة العالمٌة 
  واإلللٌمٌة المعاصره /

ٌلى, حمٌد.   الجم
أكادٌمٌة الدراسات 

البحوث العلٌا و
  اإللتصادٌه,

  .661ٔ  6ٓ.ٖٖٓ  9ٕٖٓ  طرابلس :

ٖٖٔ9) 
التنمٌه الزراعٌه العربٌه 

  وأثر اتفالٌه الجات /
  ناجى, لاسم.

أكادٌمٌة الدراسات 
العلٌا والبحوث 

  اإللتصادٌه,
  .661ٔ  ٖ.ٖٖٖ  9ٖٖٓ  طرابلس :

ٖٖٔ1) 
التنمٌه الزراعٌه العربٌه 

  وأثر اتفالٌه الجات /
  لاسم.ناجى, 

أكادٌمٌة الدراسات 
العلٌا والبحوث 

  اإللتصادٌه,
  .661ٔ  ٖ.ٖٖٖ  9ٖٓٗ  طرابلس :

ٖٖٔ6) 
التنمٌه الزراعٌه العربٌه 

  وأثر اتفالٌه الجات /
  ناجى, لاسم.

أكادٌمٌة الدراسات 
العلٌا والبحوث 

  اإللتصادٌه,
  .661ٔ  ٖ.ٖٖٖ  9ٖٓ٘  طرابلس :

  عبد الحى. مرعى,  محاسبه الشركات : (ٖٓٗٔ
مكتبة ومطبعة 
  االشعاع الفنٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٖ9ٓٙ  ٙ٘9.6ٔ  ٔ666.  

  مرعى, عبد الحى.  محاسبه الشركات : (ٖٔٗٔ
مكتبة ومطبعة 
  االشعاع الفنٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٖ9ٓ9  ٙ٘9.6ٔ  ٔ666.  

  مرعى, عبد الحى.  محاسبه الشركات : (ٕٖٗٔ
مكتبة ومطبعة 
  االشعاع الفنٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٖ9ٓ1  ٙ٘9.6ٔ  ٔ666.  

ٖٖٔٗ) 
فً محاسبة التكالٌف فً 
مجالً التخطٌط والرلابة 

/  

مرعى, عبدالحً 
  عبدالحى.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,
  .666ٔ  ٕٗ.9٘ٙ  9ٓ6ٖ  الماهره :

ٖٔٗٗ) 
فً محاسبة التكالٌف فً 
مجالً التخطٌط والرلابة 

/  

مرعى, عبدالحً 
  عبدالحى.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,
  .666ٔ  ٕٗ.9٘ٙ  9ٖٔٓ  الماهره :

ٖٔٗ٘) 
فً محاسبة التكالٌف فً 
مجالً التخطٌط والرلابة 

/  

مرعى, عبدالحً 
  عبدالحى.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,
  .666ٔ  ٕٗ.9٘ٙ  9ٖٔٔ  الماهره :

ٖٔٗٙ) 
والعاللات هندسه االعالن 

  العامة /
ابولحف, 
  عبدالسالم.

  [.66ٔ-  ٔ.6٘ٙ  9ٕٖٔ  ]د. م. :  د. ن. ,

  التسوٌك : (9ٖٗٔ
ابولحف, 
  عبدالسالم.

مكتبة ومطبعة 
  اإلشعاع الفنٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖ9ٔ٘  ٙ٘1.1  ٔ66ٓ.  

  التسوٌك : (1ٖٗٔ
ابولحف, 
  عبدالسالم.

مكتبة ومطبعة 
  اإلشعاع الفنٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖ9ٔٙ  ٙ٘1.1  ٔ66ٓ.  

  التسوٌك : (6ٖٗٔ
ابولحف, 
  عبدالسالم.

مكتبة ومطبعة 
  اإلشعاع الفنٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖ9ٔ9  ٙ٘1.1  ٔ66ٓ.  

ٖٔ٘ٓ) 
ممدمه فى إداره األعمال 

  الدولٌة /
أبولحف, 
  عبدالسالم.

مكتبة ومطبعة 
  االشعاع الفنٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٖ9ٔ1  ٙ٘1.ٓٗٙ  ٔ661.  

ٖٔ٘ٔ) 
ممدمه فى إداره األعمال 

  الدولٌة /
أبولحف, 
  عبدالسالم.

مكتبة ومطبعة 
  االشعاع الفنٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٖ9ٔ6  ٙ٘1.ٓٗٙ  ٔ661.  

ٖٕٔ٘) 
ممدمه فى إداره األعمال 

  الدولٌة /
أبولحف, 
  عبدالسالم.

مكتبة ومطبعة 
  االشعاع الفنٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٖ9ٕٓ  ٙ٘1.ٓٗٙ  ٔ661.  

ٖٖٔ٘) 
أساسٌات االدارة 
  االستراتٌجٌة /

أبولحف, 
  عبدالسالم.

مكتبة االشعاع 
  الفنٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٖ9ٕٔ  ٙ٘1  ٔ669.  

ٖٔ٘ٗ) 
أساسٌات االدارة 
  االستراتٌجٌة /

أبولحف, 
  عبدالسالم.

مكتبة االشعاع 
  الفنٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٖ9ٕٕ  ٙ٘1  ٔ669.  

ٖٔ٘٘) 
االدارة أساسٌات 

  االستراتٌجٌة /
أبولحف, 
  عبدالسالم.

مكتبة االشعاع 
  الفنٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٖ9ٕٖ  ٙ٘1  ٔ669.  

ٖٔ٘ٙ) 
ادارة االنتاج والعملٌات 

   والتكنولوجٌا :
   مكتبة االشعاع,  النجار, فرٌد.

اإلسكندرٌه, 
  مصر :

ٖ9ٕٗ  ٙ٘1.٘  ٔ669.  

ٖٔ٘9) 
ادارة االنتاج والعملٌات 

   والتكنولوجٌا :
   مكتبة االشعاع,  النجار, فرٌد.

اإلسكندرٌه, 
  مصر :

ٖ9ٕ٘  ٙ٘1.٘  ٔ669.  

ٖٔ٘1) 
ادارة االنتاج والعملٌات 

   والتكنولوجٌا :
   مكتبة االشعاع,  النجار, فرٌد.

اإلسكندرٌه, 
  مصر :

ٖ9ٕٙ  ٙ٘1.٘  ٔ669.  

ٖٔ٘6) 
األسس النظرٌة لمحاسبة 

  التكالٌف /
عبدالحمٌد, على عبد 

  العلٌم.
مكتبة ومطبعة 
  اإلشعاع الفنٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖ9ٕ9  ٙ٘9.ٕٗ  --ٔ6.  

ٖٔٙٓ) 
األسس النظرٌة لمحاسبة 

  التكالٌف /
عبدالحمٌد, على عبد 

  العلٌم.
مكتبة ومطبعة 
  اإلشعاع الفنٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖ9ٕ1  ٙ٘9.ٕٗ  --ٔ6.  



ٖٔٙٔ) 
األسس النظرٌة لمحاسبة 

  التكالٌف /
عبدالحمٌد, على عبد 

  العلٌم.
مكتبة ومطبعة 
  اإلشعاع الفنٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖ9ٕ6  ٙ٘9.ٕٗ  --ٔ6.  

ٖٕٔٙ) 
مبادىء التكالٌف الصناعٌة 

  لإلدارٌٌن /
حسٌن, أحمد حسٌن 

  علً.
  مكتبة اإلشعاع,

اإلسكندرٌه 
:  

ٖ9ٖٓ  ٙ٘9  ٔ661.  

ٖٖٔٙ) 
مبادىء التكالٌف الصناعٌة 

  لإلدارٌٌن /
حسٌن, أحمد حسٌن 

  علً.
  مكتبة اإلشعاع,

اإلسكندرٌه 
:  

ٖ9ٖٔ  ٙ٘9  ٔ661.  

ٖٔٙٗ) 
مبادىء التكالٌف الصناعٌة 

  لإلدارٌٌن /
حسٌن, أحمد حسٌن 

  علً.
  مكتبة اإلشعاع,

اإلسكندرٌه 
:  

ٖ9ٖٕ  ٙ٘9  ٔ661.  

ٖٔٙ٘) 
المحاسبه المالٌه المتمدمه 

/  
عبدالسالم, محمود 

  ابراهٌم.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,

االسكندرٌة 
:  

ٖ9ٖٖ  ٙ٘9.ٗ1  ٔ661.  

ٖٔٙٙ) 
المحاسبه المالٌه المتمدمه 

/  
عبدالسالم, محمود 

  ابراهٌم.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,

االسكندرٌة 
:  

ٖ9ٖٗ  ٙ٘9.ٗ1  ٔ661.  

ٖٔٙ9) 
المحاسبه المالٌه المتمدمه 

/  
عبدالسالم, محمود 

  ابراهٌم.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,

االسكندرٌة 
:  

ٖ9ٖ٘  ٙ٘9.ٗ1  ٔ661.  

ٖٔٙ1) 
تطبٌمات فى استخدام 
  الحاسب فى المحاسبه :

  الفٌومى, دمحم.
مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,
  .661ٔ  ٙ.ٔٓٓ  9ٖٖٙ  الماهرة :

ٖٔٙ6) 
فى استخدام تطبٌمات 

  الحاسب فى المحاسبه :
  الفٌومى, دمحم.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,
  .661ٔ  ٙ.ٔٓٓ  9ٖ9ٖ  الماهرة :

ٖٔ9ٓ) 
تطبٌمات فى استخدام 
  الحاسب فى المحاسبه :

  الفٌومى, دمحم.
مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,
  .661ٔ  ٙ.ٔٓٓ  9ٖ1ٖ  الماهرة :

ٖٔ9ٔ) 
نظم المعلومات المحاسبٌه 

:  
حسٌن, احمد حسٌن 

  على.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,
  .669ٔ  1ٗ.ٔ٘ٙ  9ٖ6ٖ  الماهرة :

ٖٔ9ٕ) 
نظم المعلومات المحاسبٌه 

:  
حسٌن, احمد حسٌن 

  على.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,
  .669ٔ  1ٗ.ٔ٘ٙ  9ٖٗٓ  الماهرة :

ٖٔ9ٖ) 
نظم المعلومات المحاسبٌه 

:  
حسٌن, احمد حسٌن 

  على.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,
  .669ٔ  1ٗ.ٔ٘ٙ  9ٖٗٔ  الماهرة :

  محاسبة الزكاة / (9ٖٗٔ
الملٌجى, فإاد 

  السٌد.
مكتبة ومطبعة 
  االشعاع الفنٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٖ9ٖٗ  ٙ٘9.ٙ  ٔ669.  

ٖٔ9٘) 
المحاسبه المالٌه فى اصول 

  المنشات الفردٌه /
  هاشم, دمحم دمحم على.

الوالء للطبع 
  والتوزٌع,

شبٌن الكوم 
:  

ٖ9ٗٗ  ٙ٘9.ٗ1  ٔ66ٓ.  

ٖٔ9ٙ) 
اصول المحاسبه المالٌه فى 

  المنشات الفردٌه /
  هاشم, دمحم دمحم على.

الوالء للطبع 
  والتوزٌع,

شبٌن الكوم 
:  

ٖ9ٗ٘  ٙ٘9.ٗ1  ٔ66ٓ.  

  محاسبة الزكاة / (99ٖٔ
ابوزٌد, كمال 

  خلٌفه.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٖ9ٗٙ  ٕٕ٘.ٗ  ٔ666.  

  محاسبة الزكاة / (91ٖٔ
ابوزٌد, كمال 

  خلٌفه.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٖ9ٗ9  ٕٕ٘.ٗ  ٔ666.  

ٖٔ96) 
محاسبه المنشات 

  المتخصصه :
  .66ٕٔ  9.6ٕ٘٘ٙ  9ٗ1ٖ  الماهره :  العربٌة,دار الثمافة   بشادى, دمحم شولى.

ٖٔ1ٓ) 
محاسبه المنشات 

  المتخصصه :
  .66ٕٔ  9.6ٕ٘٘ٙ  9ٗ6ٖ  الماهره :  دار الثمافة العربٌة,  بشادى, دمحم شولى.

ٖٔ1ٔ) 
مدخل الى نظم المعلومات 

  المحاسبٌه /
دبٌان, السٌد 
  عبدالممصود.

  الدار الجامعٌة,
االسكندرٌه 

:  
ٖ9٘ٓ  ٙ٘ٔ.1ٗ  ٔ66ٗ.  

ٖٔ1ٕ) 
مدخل الى نظم المعلومات 

  المحاسبٌه /
دبٌان, السٌد 
  عبدالممصود.

  الدار الجامعٌة,
االسكندرٌه 

:  
ٖ9٘ٔ  ٙ٘ٔ.1ٗ  ٔ66ٗ.  

ٖٔ1ٖ) 
مدخل الى نظم المعلومات 

  المحاسبٌه /
دبٌان, السٌد 
  عبدالممصود.

  الدار الجامعٌة,
االسكندرٌه 

:  
ٖ9ٕ٘  ٙ٘ٔ.1ٗ  ٔ66ٗ.  

ٖٔ1ٗ) 
فً محاسبة التكالٌف فً 
مجالً التخطٌط والرلابة 

/  

مرعى, عبدالحً 
  عبدالحى.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,
  .666ٔ  ٕٗ.9٘ٙ  9ٖ٘ٙ  الماهره :



ٖٔ1٘) 
فً مباديء محاسبة 

  التكالٌف /
  الدار الجامعٌة,  نور, أحمد دمحم.

االسكندرٌه 
:  

ٖ9٘9  ٙ٘9.ٕٗ  ٔ669.  

ٖٔ1ٙ) 
فً مباديء محاسبة 

  التكالٌف /
  الدار الجامعٌة,  نور, أحمد دمحم.

االسكندرٌه 
:  

ٖ9٘1  ٙ٘9.ٕٗ  ٔ669.  

ٖٔ19) 
فً مباديء محاسبة 

  التكالٌف /
  الدار الجامعٌة,  نور, أحمد دمحم.

االسكندرٌه 
:  

ٖ9٘6  ٙ٘9.ٕٗ  ٔ669.  

ٖٔ11) 
فى محاسبة التكالٌف 

تكلفة ألغراض لٌاس 
  اإلنتاج /

مرعى, عبدالحى 
  عبدالحى.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖ9ٙٓ  ٙ٘9.ٕٗ  ٔ669.  

ٖٔ16) 
فى محاسبة التكالٌف 
ألغراض لٌاس تكلفة 

  اإلنتاج /

مرعى, عبدالحى 
  عبدالحى.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖ9ٙٔ  ٙ٘9.ٕٗ  ٔ669.  

ٖٔ6ٓ) 
فً محاسبة التكالٌف فً 
مجالً التخطٌط والرلابة 

/  

مرعى, عبدالحً 
  عبدالحى.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,
  .666ٔ  ٕٗ.9٘ٙ  9ٕٖٙ  الماهره :

ٖٔ6ٔ) 
التحلٌل الكمً فً اإلدارة 

/  
مخلوف, إبراهٌم 

  أحمد.

جامعة الملن سعود, 
عمادة شإون 

  المكتبات,
  .66٘ٔ  ٔ.1٘ٙ  9ٖٖٙ  الرٌاض :

ٖٔ6ٕ) 
التحلٌل الكمً فً اإلدارة 

/  
مخلوف, إبراهٌم 

  أحمد.

جامعة الملن سعود, 
عمادة شإون 

  المكتبات,
  .66٘ٔ  ٔ.1٘ٙ  9ٖٙ٘  الرٌاض :

ٖٔ6ٖ) 
سٌاسات واستراتٌجٌات 
  االداره فى الدول النامٌه /

  .66ٓٔ  ٔٓٗ.1٘ٙ  9ٖٙٙ  الماهره :  مكتبة غرٌب,  السلمى, على.

ٖٔ6ٗ) 
سٌاسات واستراتٌجٌات 
  االداره فى الدول النامٌه /

  .66ٓٔ  ٔٓٗ.1٘ٙ  9ٙ9ٖ  الماهره :  مكتبة غرٌب,  السلمى, على.

ٖٔ6٘) 
بحوث العملٌات فى 

  المحاسبة /
عبدالعال, أحمد 

  رجب.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌه 
:  

ٖ9ٙ1  ٙ٘1.٘ٗ  ٔ666.  

ٖٔ6ٙ) 
بحوث العملٌات فى 

  المحاسبة /
عبدالعال, أحمد 

  رجب.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌه 
:  

ٖ9ٙ6  ٙ٘1.٘ٗ  ٔ666.  

ٖٔ69) 
بحوث العملٌات فى 

  المحاسبة /
عبدالعال, أحمد 

  رجب.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌه 
:  

ٖ99ٓ  ٙ٘1.٘ٗ  ٔ666.  

ٖٔ61) 
بحوث العملٌات فى 

  المحاسبة /
عبدالعال, أحمد 

  رجب.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌه 
:  

ٖ99ٔ  ٙ٘1.٘ٗ  ٔ666.  

  الدار الجامعٌة,  نور, أحمد دمحم.  بحوث العملٌات : (66ٖٔ
اإلسكندرٌة 

:  
ٖ99ٕ  ٕٓ1.ٖ٘  ٔ66ٖ.  

  الدار الجامعٌة,  نور, أحمد دمحم.  بحوث العملٌات : (ٓٓٗٔ
اإلسكندرٌة 

:  
ٖ99ٖ  ٕٓ1.ٖ٘  ٔ66ٖ.  

  الدار الجامعٌة,  نور, أحمد دمحم.  بحوث العملٌات : (ٔٓٗٔ
اإلسكندرٌة 

:  
ٖ99ٗ  ٕٓ1.ٖ٘  ٔ66ٖ.  

  توفٌك, عبدالرحمن.  تمٌٌم التدرٌب : (ٕٓٗٔ
مركز الخبرات 
المهنٌة لإلدارة ) 

  بمٌن (,
  .661ٔ  ٕٖٗٔ.1٘ٙ  991ٖ  الماهرة :

  عبدالرحمن.توفٌك,   تمٌٌم التدرٌب : (ٖٓٗٔ
مركز الخبرات 
المهنٌة لإلدارة ) 

  بمٌن (,
  .661ٔ  ٕٖٗٔ.1٘ٙ  996ٖ  الماهرة :

  توفٌك, عبدالرحمن.  تمٌٌم التدرٌب : (ٗٓٗٔ
مركز الخبرات 
المهنٌة لإلدارة ) 

  بمٌن (,
  .661ٔ  ٕٖٗٔ.1٘ٙ  91ٖٓ  الماهرة :

ٔٗٓ٘) 
إدارة الجامعات بالجودة 

  الشاملة :
راغب  النجار, فرٌد

  دمحم.
إٌتران للنشر 

  والتوزٌع,
  .666ٔ  ٔٓٔ.91ٖ  91ٖٔ  الماهره :

ٔٗٓٙ) 
إدارة الجامعات بالجودة 

  الشاملة :
النجار, فرٌد راغب 

  دمحم.
إٌتران للنشر 

  والتوزٌع,
  .666ٔ  ٔٓٔ.91ٖ  91ٕٖ  الماهره :

ٔٗٓ9) 
إدارة الجامعات بالجودة 

  الشاملة :
النجار, فرٌد راغب 

  دمحم.
إٌتران للنشر 

  والتوزٌع,
  .666ٔ  ٔٓٔ.91ٖ  91ٖٖ  الماهره :

ٔٗٓ1) 
إدارة الجودة الشاملة فى 
شركات لطاع االعمال 

  العام :

صالح, نادٌة 
  حمدى.

أكادٌمٌة السادات 
  للعلوم اإلدارٌة,

  .66٘ٔ  16ٖ  91ٖٗ  طنطا :



ٔٗٓ6) 
إدارة الجودة الشاملة فى 
شركات لطاع االعمال 

  العام :

صالح, نادٌة 
  حمدى.

أكادٌمٌة السادات 
  للعلوم اإلدارٌة,

  .66٘ٔ  16ٖ  91ٖ٘  طنطا :

ٔٗٔٓ) 
ادارة الجودة الكلٌة فى 

  الحكومة :
  .669ٔ  ٙ٘.1٘ٙ  919ٖ  الرٌاض :  معهد األدارة العامة,  كوهٌن, ستٌفٌن.

ٔٗٔٔ) 
ادارة الجودة الكلٌة فى 

  الحكومة :
  .669ٔ  ٙ٘.1٘ٙ  911ٖ  الرٌاض :  معهد األدارة العامة,  كوهٌن, ستٌفٌن.

ٕٔٗٔ) 
ادارة الجودة الكلٌة فى 

  الحكومة :
  .669ٔ  ٙ٘.1٘ٙ  916ٖ  الرٌاض :  معهد األدارة العامة,  كوهٌن, ستٌفٌن.

  إدارة المستشفٌات / (ٖٔٗٔ
حرستانى, حسان 

  دمحم نذٌر.
اإلدارة العامة 

  للبحوث,
  .66ٓٔ  ٖٓ٘  96ٖٓ  جدة :

  إدارة المستشفٌات / (ٗٔٗٔ
حرستانى, حسان 

  دمحم نذٌر.
اإلدارة العامة 

  للبحوث,
  .66ٓٔ  ٖٓ٘  96ٖٔ  جدة :

  إدارة المستشفٌات / (٘ٔٗٔ
حرستانى, حسان 

  دمحم نذٌر.
اإلدارة العامة 

  للبحوث,
  .66ٓٔ  ٖٓ٘  96ٕٖ  جدة :

  اإلدارة عبر الحدود : (ٙٔٗٔ
,كرٌستوفر بارتلت 

  أ.

الجمعٌة المصرٌة 
لنشر المعرفة و 
  الثمافة العالمٌة,

  .66ٗٔ  1ٔ.1٘ٙ  1ٖٓٓ  الماهرة :

  اإلدارة عبر الحدود : (9ٔٗٔ
بارتلت ,كرٌستوفر 

  أ.

الجمعٌة المصرٌة 
لنشر المعرفة و 
  الثمافة العالمٌة,

  .66ٗٔ  1ٔ.1٘ٙ  1ٖٓٔ  الماهرة :

ٔٗٔ1) 
ضغط العمل طرٌمن الى 

  النجاح
  661ٔ  1٘ٙ  1ٕٖٓ  الرٌاض  مكتبة جرٌر  هانسون, بٌتر

ٔٗٔ6) 
ضغط العمل طرٌمن الى 

  النجاح
  661ٔ  1٘ٙ  1ٖٖٓ  الرٌاض  مكتبة جرٌر  هانسون, بٌتر

ٕٔٗٓ) 
ضغط العمل طرٌمن الى 

  النجاح
  661ٔ  1٘ٙ  1ٖٓٗ  الرٌاض  مكتبة جرٌر  هانسون, بٌتر

  ضغوط العمل : (ٕٔٗٔ
هٌجان, عبدالرحمن 

  بن أحمد بن دمحم.
  .661ٔ  6٘ٓٗ.1٘ٙ  1ٖٓ٘  الرٌاض :  معهد اإلدارة العامة,

  ضغوط العمل : (ٕٕٗٔ
هٌجان, عبدالرحمن 

  بن أحمد بن دمحم.
  .661ٔ  6٘ٓٗ.1٘ٙ  1ٖٓٙ  الرٌاض :  معهد اإلدارة العامة,

  ضغوط العمل : (ٖٕٗٔ
هٌجان, عبدالرحمن 

  بن أحمد بن دمحم.
  .661ٔ  6٘ٓٗ.1٘ٙ  1ٓ9ٖ  الرٌاض :  معهد اإلدارة العامة,

ٕٔٗٗ) 
مبادىء ادارة الخدمات 
  والتغذٌة بالمستشفٌات /

  على, زهٌر حنفى.
مطبعة النهضة 

  العربٌة,
  .66ٓٔ  ٕٖٙ  1ٓ1ٖ  الماهرة :

ٕٔٗ٘) 
مبادىء ادارة الخدمات 
  والتغذٌة بالمستشفٌات /

  على, زهٌر حنفى.
النهضة مطبعة 
  العربٌة,

  .66ٓٔ  ٕٖٙ  1ٓ6ٖ  الماهرة :

ٕٔٗٙ) 
مبادىء ادارة الخدمات 
  والتغذٌة بالمستشفٌات /

  على, زهٌر حنفى.
مطبعة النهضة 

  العربٌة,
  .66ٓٔ  ٕٖٙ  1ٖٔٓ  الماهرة :

ٕٔٗ9) 
مبادىء إدارة المواد 

  بالمستشفٌات :
  على, زهٌر حنفى.

مطبعة النهضة 
  العربٌة,

  .66ٔٔ  ٕٖٙ  1ٖٔٔ  : الماهرة

ٕٔٗ1) 
مبادىء إدارة المواد 

  بالمستشفٌات :
  على, زهٌر حنفى.

مطبعة النهضة 
  العربٌة,

  .66ٔٔ  ٕٖٙ  1ٕٖٔ  الماهرة :

  . 661ٔ  ٖٓ٘  1ٖٖٔ  الرٌاض :  مكتبة جرٌر,  دراكر, بٌتر .ف.  ممارسة اإلدارة / (6ٕٗٔ

  . 661ٔ  ٖٓ٘  1ٖٔٗ  الرٌاض :  مكتبة جرٌر,  .ف.دراكر, بٌتر   ممارسة اإلدارة / (ٖٓٗٔ

  . 661ٔ  ٖٓ٘  1ٖٔ٘  الرٌاض :  مكتبة جرٌر,  دراكر, بٌتر .ف.  ممارسة اإلدارة / (ٖٔٗٔ

  .66ٗٔ  ٔ.ٖٓ٘  1ٖٔٙ  الرٌاض :  إدارة البحوث,  موبلى, ولٌام هـ.  تسرب الموظفٌن : (ٕٖٗٔ

  .66ٗٔ  ٖٔ.1٘ٙ  1ٔ1ٖ  الرٌاض :  معهد اإلدارة العامه,  دٌكسون, نانسى.  تموٌم االداء : (ٖٖٗٔ

  .66ٗٔ  ٖٔ.1٘ٙ  1ٔ6ٖ  الرٌاض :  معهد اإلدارة العامه,  دٌكسون, نانسى.  تموٌم االداء : (ٖٗٗٔ

  .66ٗٔ  ٖٔ.1٘ٙ  1ٕٖٓ  الرٌاض :  معهد اإلدارة العامه,  دٌكسون, نانسى.  تموٌم االداء : (ٖ٘ٗٔ

ٖٔٗٙ) 
العملً فً توظٌف الدلٌل 

  وإدارة األفراد /
  النز, كارن.

دار الفجر للنشرو 
  التوزٌع,

  .66٘ٔ  ٖ.1٘ٙ  1ٕٖٔ  الماهرة :



ٖٔٗ9) 
الدلٌل العملً فً توظٌف 

  وإدارة األفراد /
  النز, كارن.

دار الفجر للنشرو 
  التوزٌع,

  .66٘ٔ  ٖ.1٘ٙ  1ٕٕٖ  الماهرة :

ٖٔٗ1) 
الدلٌل العملً فً توظٌف 

  وإدارة األفراد /
  النز, كارن.

دار الفجر للنشرو 
  التوزٌع,

  .66٘ٔ  ٖ.1٘ٙ  1ٕٖٖ  الماهرة :

  السٌد, عاطف.  الجات والعالم الثالث : (6ٖٗٔ
دار النهضة 

  العربٌة,
  .666ٔ  1ٕٖ  1ٕٖٗ  الماهرة :

  السٌد, عاطف.  الجات والعالم الثالث : (ٓٗٗٔ
دار النهضة 

  العربٌة,
  .666ٔ  1ٕٖ  1ٕٖ٘  الماهرة :

  السٌد, عاطف.  الجات والعالم الثالث : (ٔٗٗٔ
دار النهضة 

  العربٌة,
  .666ٔ  1ٕٖ  1ٕٖٙ  الماهرة :

ٕٔٗٗ) 
إلتصادٌات إنشاء المدن 

  الجدٌده /
ابراهٌم, طلعت 

  الدمرداش.
  .661ٔ  9ٖٖ.ٖٖٖ  1ٕ9ٖ  الزلازٌك :  مكتبة المدٌنة,

ٖٔٗٗ) 
إنشاء المدن إلتصادٌات 
  الجدٌده /

ابراهٌم, طلعت 
  الدمرداش.

  .661ٔ  9ٖٖ.ٖٖٖ  1ٕ1ٖ  الزلازٌك :  مكتبة المدٌنة,

ٔٗٗٗ) 
إلتصادٌات إنشاء المدن 

  الجدٌده /
ابراهٌم, طلعت 

  الدمرداش.
  .661ٔ  9ٖٖ.ٖٖٖ  1ٕ6ٖ  الزلازٌك :  مكتبة المدٌنة,

ٔٗٗ٘) 
انواع لائد  ٘المدٌرون 

الزئبمى  الفرٌك المجامل
  الدكتاتور البٌرولراطى :

  .66ٙٔ  6ٕ٘.ٖٖٔ  1ٖٖٓ  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,  الهوارى, سٌد.

ٔٗٗٙ) 
انواع لائد  ٘المدٌرون 

الفرٌك المجامل الزئبمى 
  الدكتاتور البٌرولراطى :

  .66ٙٔ  6ٕ٘.ٖٖٔ  1ٖٖٔ  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,  الهوارى, سٌد.

ٔٗٗ9) 
انواع لائد  ٘المدٌرون 

الفرٌك المجامل الزئبمى 
  الدكتاتور البٌرولراطى :

  .66ٙٔ  6ٕ٘.ٖٖٔ  1ٖٕٖ  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,  الهوارى, سٌد.

  .669ٔ  ٔ.ٖٓ٘  1ٖٖٖ  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,  الهوارى, سٌد.  المدٌر العالمى : (1ٗٗٔ

  .669ٔ  ٔ.ٖٓ٘  1ٖٖٗ  الماهره :  عٌن شمس, مكتبة  الهوارى, سٌد.  المدٌر العالمى : (6ٗٗٔ

  .669ٔ  ٔ.ٖٓ٘  1ٖٖ٘  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,  الهوارى, سٌد.  المدٌر العالمى : (ٓ٘ٗٔ

ٔٗ٘ٔ) 
النمله الحضارٌه الشامله 

  للشركات والبنون :
  .669ٔ  1٘ٙ  1ٖٖٙ  الماهرة :  دار الجٌل للطباعة,  الهوارى, سٌد.

ٕٔٗ٘) 
الحضارٌه الشامله  النمله

  للشركات والبنون :
  .669ٔ  1٘ٙ  1ٖ9ٖ  الماهرة :  دار الجٌل للطباعة,  الهوارى, سٌد.

ٖٔٗ٘) 
النمله الحضارٌه الشامله 

  للشركات والبنون :
  .669ٔ  1٘ٙ  1ٖ1ٖ  الماهرة :  دار الجٌل للطباعة,  الهوارى, سٌد.

ٔٗ٘ٗ) 
االداره الدٌممراطٌه 

  والنتائج :باالهداف 
  .669ٔ  1٘ٙ  1ٖ6ٖ  الماهرة :  دار الجٌل للطباعة,  الهوارى, سٌد.

ٔٗ٘٘) 
االداره الدٌممراطٌه 
  باالهداف والنتائج :

  .669ٔ  1٘ٙ  1ٖٗٓ  الماهرة :  دار الجٌل للطباعة,  الهوارى, سٌد.

ٔٗ٘ٙ) 
االداره الدٌممراطٌه 
  باالهداف والنتائج :

  .669ٔ  1٘ٙ  1ٖٗٔ  الماهرة :  الجٌل للطباعة,دار   الهوارى, سٌد.

  .66ٙٔ  ٘ٔ.1٘ٙ  1ٕٖٗ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,  الهوارى, سٌد.  االداره المالٌه : (9٘ٗٔ

  .666ٔ  ٘ٗٓ.1٘ٙ  1ٖٗ٘  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,  الهوارى, سٌد.  : ٕٔمنظمه المرن ال  (1٘ٗٔ

  .666ٔ  ٘ٗٓ.1٘ٙ  1ٖٗٙ  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,  الهوارى, سٌد.  : ٕٔمنظمه المرن ال  (6٘ٗٔ

  .666ٔ  ٘ٗٓ.1٘ٙ  1ٗ9ٖ  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,  الهوارى, سٌد.  : ٕٔمنظمه المرن ال  (ٓٙٗٔ

  إدارة البنون التجارٌة / (ٔٙٗٔ
عبدالرحمن, ابتهاج 

  مصطفى.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .666ٔ  1ٕٙٓٔ.ٕٖٖ  1ٗ1ٖ  الماهره :

  إدارة البنون التجارٌة / (ٕٙٗٔ
عبدالرحمن, ابتهاج 

  مصطفى.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .666ٔ  1ٕٙٓٔ.ٕٖٖ  1ٗ6ٖ  الماهره :

  إدارة البنون التجارٌة / (ٖٙٗٔ
عبدالرحمن, ابتهاج 

  مصطفى.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .666ٔ  1ٕٙٓٔ.ٕٖٖ  1ٖ٘ٓ  الماهره :

ٔٗٙٗ) 
إتفالٌات منظمة التجارة 
العالمٌة ومدى تؤثٌرها 

  الفار, إبراهٌم دمحم.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .666ٔ  1ٕٖ  1ٖ٘ٔ  الماهرة :



على التصادٌات الدول 
  العربٌة /

ٔٗٙ٘) 

إتفالٌات منظمة التجارة 
العالمٌة ومدى تؤثٌرها 
على التصادٌات الدول 

  العربٌة /

  الفار, إبراهٌم دمحم.
النهضة  دار

  العربٌة,
  .666ٔ  1ٕٖ  1ٕٖ٘  الماهرة :

ٔٗٙٙ) 

الجوانب المالٌة لمانون 
لطاع األعمال العام رلم 

( والئحته التنفٌذٌة ٖٕٓ)
/  

  
دار النهضة 

  العربٌة,
  . 66ٖٔ  9.9٘ٙ  1ٖ٘ٗ  الماهرة :

ٔٗٙ9) 

الجوانب المالٌة لمانون 
لطاع األعمال العام رلم 

التنفٌذٌة ( والئحته ٖٕٓ)
/  

  
دار النهضة 

  العربٌة,
  . 66ٖٔ  9.9٘ٙ  1ٖ٘٘  الماهرة :

ٔٗٙ1) 

الجوانب المالٌة لمانون 
لطاع األعمال العام رلم 

( والئحته التنفٌذٌة ٖٕٓ)
/  

  
دار النهضة 

  العربٌة,
  . 66ٖٔ  9.9٘ٙ  1ٖ٘ٙ  الماهرة :

ٔٗٙ6) 

االفصاح فى التمارٌر 
المالٌه للشركات المساهمه 
ودور واجراءات مرالب 
الحسابات وفماً لمعاٌٌر 
المحاسبه المصرٌه 

  )الدولٌه( /

لطفى, امٌن السٌد 
  احمد.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .661ٔ  ٘ٗ.9٘ٙ  1٘1ٖ  الماهره :

ٔٗ9ٓ) 

االفصاح فى التمارٌر 
المالٌه للشركات المساهمه 
ودور واجراءات مرالب 
الحسابات وفماً لمعاٌٌر 

مصرٌه المحاسبه ال
  )الدولٌه( /

لطفى, امٌن السٌد 
  احمد.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .661ٔ  ٘ٗ.9٘ٙ  1٘6ٖ  الماهره :

ٔٗ9ٔ) 

االفصاح فى التمارٌر 
المالٌه للشركات المساهمه 
ودور واجراءات مرالب 
الحسابات وفماً لمعاٌٌر 
المحاسبه المصرٌه 

  )الدولٌه( /

لطفى, امٌن السٌد 
  احمد.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .661ٔ  ٘ٗ.9٘ٙ  1ٖٙٓ  الماهره :

ٔٗ9ٕ) 

شرح معاٌٌر المحاسبه 
المصرٌه وتطبٌماتها 

الصادره بموجب لرار 
 ٖٓ٘وزٌر االلتصاد رلم 

  / 669ٔلسنه 

خلٌفه, دمحم 
  عبدالعزٌز.

دار النشر 
  للجامعات,

  .666ٔ  9٘ٙ  1ٖٙٔ  الماهرة :

ٔٗ9ٖ) 

شرح معاٌٌر المحاسبه 
وتطبٌماتها المصرٌه 

الصادره بموجب لرار 
 ٖٓ٘وزٌر االلتصاد رلم 

  / 669ٔلسنه 

خلٌفه, دمحم 
  عبدالعزٌز.

دار النشر 
  للجامعات,

  .666ٔ  9٘ٙ  1ٕٖٙ  الماهرة :

ٔٗ9ٗ) 

شرح معاٌٌر المحاسبه 
المصرٌه وتطبٌماتها 

الصادره بموجب لرار 
 ٖٓ٘وزٌر االلتصاد رلم 

  / 669ٔلسنه 

خلٌفه, دمحم 
  عبدالعزٌز.

دار النشر 
  للجامعات,

  .666ٔ  9٘ٙ  1ٖٖٙ  الماهرة :

ٔٗ9٘) 
المحاسبه الضرٌبٌه فى 

  شركات السٌاحه /
لطفى, امٌن السٌد 

  احمد.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .666ٔ  ٕ.ٖٖٙ  1ٖٙٗ  الماهرة :

ٔٗ9ٙ) 
المحاسبه الضرٌبٌه فى 

  شركات السٌاحه /
لطفى, امٌن السٌد 

  احمد.
النهضة دار 

  العربٌة,
  .666ٔ  ٕ.ٖٖٙ  1ٖٙ٘  الماهرة :

ٔٗ99) 
المحاسبه الضرٌبٌه فى 

  شركات السٌاحه /
لطفى, امٌن السٌد 

  احمد.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .666ٔ  ٕ.ٖٖٙ  1ٖٙٙ  الماهرة :

ٔٗ91) 
دراسات فى محاسبه 

  التكالٌف :
الشناوى, دمحم 

  مسعد.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .661ٔ  ٕٗ.9٘ٙ  1ٙ9ٖ  :الماهرة 

ٔٗ96) 
دراسات فى محاسبه 

  التكالٌف :
الشناوى, دمحم 

  مسعد.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .661ٔ  ٕٗ.9٘ٙ  1ٙ1ٖ  الماهرة :



ٔٗ1ٓ) 
دراسات فى محاسبه 

  التكالٌف :
الشناوى, دمحم 

  مسعد.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .661ٔ  ٕٗ.9٘ٙ  1ٙ6ٖ  الماهرة :

ٔٗ1ٔ) 
االبداع المحاسبى ودوره 

فى تنمٌه المهارات 
  االدارٌة /

هاللى, حسٌن 
  مصطفى.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .661ٔ  ٔٓ.1٘ٙ  19ٖٓ  الماهره :

ٔٗ1ٕ) 
االبداع المحاسبى ودوره 

فى تنمٌه المهارات 
  االدارٌة /

هاللى, حسٌن 
  مصطفى.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .661ٔ  ٔٓ.1٘ٙ  19ٖٔ  الماهره :

ٔٗ1ٖ) 
االبداع المحاسبى ودوره 

فى تنمٌه المهارات 
  االدارٌة /

هاللى, حسٌن 
  مصطفى.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .661ٔ  ٔٓ.1٘ٙ  19ٕٖ  الماهره :

ٔٗ1ٗ) 
بحوث فى المحاسبه 

  والمراجعه االجتماعٌة /
  سالمة, نبٌل فهمً.

مكتبة الجالء 
  الحدٌثة,

  .666ٔ  9٘ٙ  19ٖٖ  بورسعٌد :

ٔٗ1٘) 
بحوث فى المحاسبه 

  والمراجعه االجتماعٌة /
  سالمة, نبٌل فهمً.

مكتبة الجالء 
  الحدٌثة,

  .666ٔ  9٘ٙ  19ٖٗ  بورسعٌد :

ٔٗ1ٙ) 
بحوث فى المحاسبه 

  والمراجعه االجتماعٌة /
  سالمة, نبٌل فهمً.

مكتبة الجالء 
  الحدٌثة,

  .666ٔ  9٘ٙ  19ٖ٘  بورسعٌد :

ٔٗ19) 
محاسبة المنشآت التجارٌه 

:  
أبوطالب, ٌحٌى 

  دمحم.
  .66٘ٔ  9٘ٙ  19ٖٙ  الماهرة :  د. ن. [,

ٔٗ11) 
محاسبة المنشآت التجارٌه 

:  
أبوطالب, ٌحٌى 

  دمحم.
  .66٘ٔ  9٘ٙ  199ٖ  الماهرة :  د. ن. [,

ٔٗ16) 
محاسبة المنشآت التجارٌه 

:  
أبوطالب, ٌحٌى 

  دمحم.
  .66٘ٔ  9٘ٙ  191ٖ  الماهرة :  د. ن. [,

ٔٗ6ٓ) 
دراسات متمدمه فى 

  المحاسبه عن االصول /
لطفى, أمٌن السٌد 

  أحمد.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .666ٔ  9٘ٙ  196ٖ  الماهرة :

ٔٗ6ٔ) 
دراسات متمدمه فى 

  المحاسبه عن االصول /
لطفى, أمٌن السٌد 

  أحمد.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .666ٔ  9٘ٙ  11ٖٓ  الماهرة :

ٔٗ6ٕ) 
دراسات متمدمه فى 

  المحاسبه عن االصول /
لطفى, أمٌن السٌد 

  أحمد.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .666ٔ  9٘ٙ  11ٖٔ  الماهرة :

ٔٗ6ٖ) 
المحاسبة عن االلسام و 
الفروع فً المنشآت 

  التجارٌة /

أبو طالب, ٌحٌى 
  دمحم.

  .661ٔ  9.66٘ٙ  11ٕٖ  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,

ٔٗ6ٗ) 
المحاسبة عن االلسام و 
الفروع فً المنشآت 

  التجارٌة /

أبو طالب, ٌحٌى 
  دمحم.

  .661ٔ  9.66٘ٙ  11ٖٖ  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,

ٔٗ6٘) 
المحاسبة عن االلسام و 
الفروع فً المنشآت 

  التجارٌة /

أبو طالب, ٌحٌى 
  دمحم.

  .661ٔ  9.66٘ٙ  11ٖٗ  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,

ٔٗ6ٙ) 
المحاسبة عن المٌد المفرد 

/  
ابو طالب, ٌحٌى 

  دمحم.
  .661ٔ  9٘ٙ  11ٖ٘  الماهرة :  المإلف,

ٔٗ69) 
المحاسبة عن المٌد المفرد 

/  
ابو طالب, ٌحٌى 

  دمحم.
  .661ٔ  9٘ٙ  119ٖ  الماهرة :  المإلف,

ٔٗ61) 

المحاسبه عن البٌع 
بالتمسٌط مع الحفظ حك 

ٌلى الملكٌه  والتاجٌر التمو
والمحاسبه عن بضاعة 

  االمانه /

ابو طالب, ٌحٌى 
  دمحم.

دار االمٌن للطباعة 
  والنشر والتوزٌع,

  .666ٔ  9٘ٙ  111ٖ  الماهرة :

ٔٗ66) 

المحاسبه عن البٌع 
بالتمسٌط مع الحفظ حك 
ٌلى  الملكٌه والتاجٌر التمو
والمحاسبه عن بضاعة 

  االمانه /

ابو طالب, ٌحٌى 
  دمحم.

دار االمٌن للطباعة 
  والنشر والتوزٌع,

  .666ٔ  9٘ٙ  116ٖ  الماهرة :

ٔ٘ٓٓ) 

المحاسبه عن البٌع 
بالتمسٌط مع الحفظ حك 
ٌلى  الملكٌه والتاجٌر التمو
والمحاسبه عن بضاعة 

  االمانه /

ابو طالب, ٌحٌى 
  دمحم.

دار االمٌن للطباعة 
  والنشر والتوزٌع,

  .666ٔ  9٘ٙ  16ٖٓ  الماهرة :

  .661ٔ  ٘ٔ.1٘ٙ  16ٖٔ  الماهره :  المإلف,  صبح, محمود.  العائد على االستثمار : (ٔٓ٘ٔ



  .661ٔ  ٘ٔ.1٘ٙ  16ٕٖ  الماهره :  المإلف,  صبح, محمود.  العائد على االستثمار : (ٕٓ٘ٔ

ٖٔ٘ٓ) 
معالجة متمدمة الستخدام 

  مرالبى الحسابات:
لطفى, أمٌن السٌد 

  احمد.
النهضة دار 

  العربٌة,
  . 669ٔ  ٘ٗ.9٘ٙ  16ٖٗ  الماهرة:

ٔ٘ٓٗ) 
معالجة متمدمة الستخدام 

  مرالبى الحسابات:
لطفى, أمٌن السٌد 

  احمد.
دار النهضة 

  العربٌة,
  . 669ٔ  ٘ٗ.9٘ٙ  16ٖ٘  الماهرة:

  التصاد المعلومات : (٘ٓ٘ٔ
دمحم, دمحم 

  العمروسى.
  .661ٔ  9٘ٙ  16ٖٙ  الجٌزة :  المإلف,

  التصاد المعلومات : (ٙٓ٘ٔ
دمحم, دمحم 

  العمروسى.
  .661ٔ  9٘ٙ  169ٖ  الجٌزة :  المإلف,

ٔ٘ٓ9) 
المتغٌرات االلتصادٌه 

  الدولٌه :
  عناد, مجذاب بدر.

أكادٌمٌة الدراسات 
العلٌا والبحوث 

  االلتصادٌة,
  .661ٔ  9ٖٖ  166ٖ  طرابلس :

ٔ٘ٓ1) 
المتغٌرات االلتصادٌه 

  الدولٌه :
  عناد, مجذاب بدر.

أكادٌمٌة الدراسات 
العلٌا والبحوث 

  االلتصادٌة,
  .661ٔ  9ٖٖ  6ٖٓٓ  طرابلس :

ٔ٘ٓ6) 
المتغٌرات االلتصادٌه 

  الدولٌه :
  عناد, مجذاب بدر.

أكادٌمٌة الدراسات 
العلٌا والبحوث 

  االلتصادٌة,
  .661ٔ  9ٖٖ  6ٖٓٔ  طرابلس :

ٔ٘ٔٓ) 
التطورات دراسات فى 

اإللتصادٌة العالمٌة 
  واإلللٌمٌة المعاصره /

ٌلى, حمٌد.   الجم
أكادٌمٌة الدراسات 
العلٌا والبحوث 

  اإللتصادٌه,
  .661ٔ  6ٓ.ٖٖٓ  6ٕٖٓ  طرابلس :

ٔ٘ٔٔ) 
دراسات فى التطورات 

اإللتصادٌة العالمٌة 
  واإلللٌمٌة المعاصره /

ٌلى, حمٌد.   الجم
أكادٌمٌة الدراسات 

والبحوث العلٌا 
  اإللتصادٌه,

  .661ٔ  6ٓ.ٖٖٓ  6ٖٖٓ  طرابلس :

ٕٔ٘ٔ) 
دراسات فى التطورات 

اإللتصادٌة العالمٌة 
  واإلللٌمٌة المعاصره /

ٌلى, حمٌد.   الجم
أكادٌمٌة الدراسات 
العلٌا والبحوث 

  اإللتصادٌه,
  .661ٔ  6ٓ.ٖٖٓ  6ٖٓٗ  طرابلس :

ٖٔ٘ٔ) 
اداره المرن الواحد 

  والعشرٌن :
  عامر, سعٌد ٌس.

مركز وابد سٌرفٌس 
لالستشارات 

  والتطوٌر اإلداري,
  .669ٔ  ٙٓ.1٘ٙ  6ٖٓ٘  الماهره :

ٔ٘ٔٗ) 
اداره المرن الواحد 

  والعشرٌن :
  عامر, سعٌد ٌس.

مركز وابد سٌرفٌس 
لالستشارات 

  والتطوٌر اإلداري,
  .669ٔ  ٙٓ.1٘ٙ  6ٖٓٙ  الماهره :

ٔ٘ٔ٘) 
اداره المرن الواحد 

  والعشرٌن :
  عامر, سعٌد ٌس.

مركز وابد سٌرفٌس 
لالستشارات 

  والتطوٌر اإلداري,
  .669ٔ  ٙٓ.1٘ٙ  6ٓ9ٖ  الماهره :

  االعالن / (ٙٔ٘ٔ
سعٌد, هناء 
  عبدالحلٌم.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .66٘ٔ  6٘ٙ  6ٓ1ٖ  الماهره :

  االعالن / (9ٔ٘ٔ
سعٌد, هناء 
  عبدالحلٌم.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .66٘ٔ  6٘ٙ  6ٓ6ٖ  الماهره :

  االعالن / (1ٔ٘ٔ
سعٌد, هناء 
  عبدالحلٌم.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .66٘ٔ  6٘ٙ  6ٖٔٓ  الماهره :

ٔ٘ٔ6) 
المراجعة باستخدام التحلٌل 
  الكمى ونظم دعم المرار /

لطفى, أمٌن السٌد 
  أحمد.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .661ٔ  ٘ٗ.1٘ٙ  6ٖٔٔ  الماهرة :

ٕٔ٘ٓ) 
المراجعة باستخدام التحلٌل 
  الكمى ونظم دعم المرار /

لطفى, أمٌن السٌد 
  أحمد.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .661ٔ  ٘ٗ.1٘ٙ  6ٕٖٔ  الماهرة :

ٕٔ٘ٔ) 
المراجعة باستخدام التحلٌل 
  الكمى ونظم دعم المرار /

لطفى, أمٌن السٌد 
  أحمد.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .661ٔ  ٘ٗ.1٘ٙ  6ٖٖٔ  الماهرة :

ٕٕٔ٘) 
تحدٌات التعلٌم فى عصر 
  التكنولوجٌا والمعلومات /

عبدالخالك, السٌد 
  أحمد.

مجلة البحوث 
المانونٌة 

  واإللتصادٌة,
  .661ٔ  ٖٖ.9ٖٔ  6ٖٔٗ  المنصورة :

ٕٖٔ٘) 
التعلٌم والعولمة وتحرٌر 

  التجارة العالمٌة /
عبدالخالك, السٌد 

  أحمد.
  .ٖٕٓٓ  9ٖٓ  ٕ.6ٖٔٗ  الماهرة :  د. ن. [, ]

ٕٔ٘ٗ) 
التعلٌم والعولمة وتحرٌر 

  التجارة العالمٌة /
عبدالخالك, السٌد 

  أحمد.
  .ٖٕٓٓ  9ٖٓ  ٕ.6ٖٔ٘  الماهرة :  ] د. ن. [,

ٕٔ٘٘) 
تحدٌات التعلٌم فى عصر 
  التكنولوجٌا والمعلومات /

عبدالخالك, السٌد 
  أحمد.

مجلة البحوث 
المانونٌة 

  واإللتصادٌة,
  .661ٔ  ٖٖ.9ٖٔ  6ٖٔ٘  المنصورة :



ٕٔ٘ٙ) 
األهمٌة اإللتصادٌة للتعلٌم 

  بٌن التنظٌر والوالع/
عبد الخالك, السٌد 

  أحمد.
  .661ٔ  1.6ٖٖ  ٔ.6ٖٔ٘  ] د. م. :  د. ن. [,

ٕٔ٘9) 
األهمٌة اإللتصادٌة للتعلٌم 

  بٌن التنظٌر والوالع/
عبد الخالك, السٌد 

  أحمد.
  .661ٔ  1.6ٖٖ  ٔ.6ٖٔٙ  ] د. م. :  د. ن. [,

ٕٔ٘1) 
تحدٌات التعلٌم فى عصر 
  التكنولوجٌا والمعلومات /

عبدالخالك, السٌد 
  أحمد.

مجلة البحوث 
المانونٌة 

  واإللتصادٌة,
  .661ٔ  ٖٖ.9ٖٔ  6ٖٔٙ  المنصورة :

ٕٔ٘6) 
التعلٌم والعولمة وتحرٌر 

  التجارة العالمٌة /
عبدالخالك, السٌد 

  أحمد.
  .ٖٕٓٓ  9ٖٓ  ٕ.6ٖٔٙ  الماهرة :  ] د. ن. [,

  .66ٗٔ  ٔٓ.6ٖٖ  6ٔ9ٖ  الماهرة :  وكالة األهرام,  خلٌل, سامى.  نظرٌه اإللتصاد الكلى / (ٖٓ٘ٔ

  .66ٗٔ  ٔٓ.6ٖٖ  ٔ.6ٔ9ٖ  الماهرة :  وكالة األهرام,  خلٌل, سامى.  نظرٌه اإللتصاد الكلى / (ٖٔ٘ٔ

  .66ٗٔ  ٔٓ.6ٖٖ  ٔ.6ٔ1ٖ  الماهرة :  وكالة األهرام,  خلٌل, سامى.  نظرٌه اإللتصاد الكلى / (ٕٖ٘ٔ

  .66ٗٔ  ٔٓ.6ٖٖ  6ٔ1ٖ  الماهرة :  وكالة األهرام,  خلٌل, سامى.  نظرٌه اإللتصاد الكلى / (ٖٖ٘ٔ

  .66ٗٔ  ٔٓ.6ٖٖ  6ٔ6ٖ  الماهرة :  وكالة األهرام,  خلٌل, سامى.  نظرٌه اإللتصاد الكلى / (ٖٗ٘ٔ

  .66ٗٔ  ٔٓ.6ٖٖ  ٔ.6ٔ6ٖ  الماهرة :  وكالة األهرام,  خلٌل, سامى.  نظرٌه اإللتصاد الكلى / (ٖ٘٘ٔ

ٖٔ٘ٙ) 
الشركات المساهمه 

  والبورصات :
هاللى, حسٌن 

  مصطفى.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .666ٔ  9٘ٙ  6ٕٖٓ  الماهرة :

ٖٔ٘9) 
الشركات المساهمه 

  :والبورصات 
هاللى, حسٌن 

  مصطفى.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .666ٔ  9٘ٙ  6ٕٖٔ  الماهرة :

ٖٔ٘1) 
الشركات المساهمه 

  والبورصات :
هاللى, حسٌن 

  مصطفى.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .666ٔ  9٘ٙ  6ٕٕٖ  الماهرة :

ٖٔ٘6) 
التنظٌم االلتصادى 

  االسالمى /
سعٌد, صبحى 

  عبده.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .669ٔ  ٕٔٔ.ٖٖٓ  6ٕٖٖ  الماهرة :

ٔ٘ٗٓ) 
التنظٌم االلتصادى 

  االسالمى /
سعٌد, صبحى 

  عبده.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .669ٔ  ٕٔٔ.ٖٖٓ  6ٕٖٗ  الماهرة :

ٔ٘ٗٔ) 
التنظٌم االلتصادى 

  االسالمى /
سعٌد, صبحى 

  عبده.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .669ٔ  ٕٔٔ.ٖٖٓ  6ٕٖ٘  الماهرة :

ٕٔ٘ٗ) 
تنظٌم وتطوٌر البنون 

  االسالمٌه :
  .66ٙٔ  1٘ٙ  6ٕٖٙ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,  الهوارى, سٌد.

ٖٔ٘ٗ) 
تنظٌم وتطوٌر البنون 

  االسالمٌه :
  .66ٙٔ  1٘ٙ  6ٕ9ٖ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,  الهوارى, سٌد.

ٔ٘ٗٗ) 
تنظٌم وتطوٌر البنون 

  االسالمٌه :
  .66ٙٔ  1٘ٙ  6ٕ1ٖ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,  الهوارى, سٌد.

  .661ٔ  ٕٓٗ.1٘ٙ  6ٕ6ٖ  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,  الهوارى, سٌد.  التنظٌم : (٘ٗ٘ٔ

  .661ٔ  ٕٓٗ.1٘ٙ  6ٖٖٓ  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,  الهوارى, سٌد.  التنظٌم : (ٙٗ٘ٔ

  .661ٔ  ٕٓٗ.1٘ٙ  6ٖٖٔ  الماهره :  شمس,مكتبة عٌن   الهوارى, سٌد.  التنظٌم : (9ٗ٘ٔ

ٔ٘ٗ1) 
االستثمار والتموٌل 

بالمشاركه فى البنون 
  االسالمٌه /

  .66ٙٔ  ٕٕٔٔ.ٕٖٖ  6ٖٕٖ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,  الهوارى, سٌد.

ٔ٘ٗ6) 
االستثمار والتموٌل 

بالمشاركه فى البنون 
  االسالمٌه /

  .66ٙٔ  ٕٕٔٔ.ٕٖٖ  6ٖٖٖ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,  الهوارى, سٌد.

ٔ٘٘ٓ) 
االستثمار والتموٌل 

بالمشاركه فى البنون 
  االسالمٌه /

  .66ٙٔ  ٕٕٔٔ.ٕٖٖ  6ٖٖٗ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,  الهوارى, سٌد.

ٔ٘٘ٔ) 
مبادىء علم المالٌه العامه 

/  
مصطفى, مصطفى 

  حسنى.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .666ٔ  ٖٖٙ  6ٖٖ٘  الماهرة :

ٕٔ٘٘) 
مبادىء علم المالٌه العامه 

/  
مصطفى, مصطفى 

  حسنى.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .666ٔ  ٖٖٙ  6ٖٖٙ  الماهرة :

ٖٔ٘٘) 
التصادٌات المالٌه العامه 

:  
زردق, احمد 
  عبدالرحٌم.

  .661ٔ  ٖٖٙ  6ٖ1ٖ  الماهرة :  دار المعارف,



ٔ٘٘ٗ) 
التصادٌات المالٌه العامه 

:  
احمد زردق, 

  عبدالرحٌم.
  .661ٔ  ٖٖٙ  6ٖ6ٖ  الماهرة :  دار المعارف,

ٔ٘٘٘) 
التصادٌات المالٌه العامه 

:  
زردق, احمد 
  عبدالرحٌم.

  .661ٔ  ٖٖٙ  6ٖٗٓ  الماهرة :  دار المعارف,

  التطور االلتصادى / (ٙ٘٘ٔ
زروق , أحمد 

  عبدالرحٌم.
  .661ٔ  1.6ٖٖ  6ٖٗٔ  الزلازٌك :  جامعة الزلازٌك,

  التطور االلتصادى / (9٘٘ٔ
زروق , أحمد 

  عبدالرحٌم.
  .661ٔ  1.6ٖٖ  6ٕٖٗ  الزلازٌك :  جامعة الزلازٌك,

  التطور االلتصادى / (1٘٘ٔ
زروق , أحمد 

  عبدالرحٌم.
  .661ٔ  1.6ٖٖ  6ٖٖٗ  الزلازٌك :  جامعة الزلازٌك,

  الموارد االلتصادٌه / (6٘٘ٔ
زردق, أحمد 
  عبدالرحٌم.

  .669ٔ  6ٗ.6ٖٖ  6ٖٗٗ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,

  الموارد االلتصادٌه / (ٓٙ٘ٔ
زردق, أحمد 
  عبدالرحٌم.

  .669ٔ  6ٗ.6ٖٖ  6ٖٗ٘  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,

  الموارد االلتصادٌه / (ٔٙ٘ٔ
زردق, أحمد 
  عبدالرحٌم.

  .669ٔ  6ٗ.6ٖٖ  6ٖٗٙ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,

ٕٔ٘ٙ) 
تحدٌات العولمة والتخطٌط 

  اإلستراتٌجى /
مصطفى, أحمد 

  سٌد.
  .661ٔ  ٗ.ٖٖٓ  6ٗ9ٖ  الماهرة :  ]د.ن[,

  إبراهٌم, علً.  منظمة التجارة العالمٌة : (ٖٙ٘ٔ
دار النهضة 

  العربٌة,
  .669ٔ  ٕ٘٘ٓ.ٖ٘ٗ  6ٗ1ٖ  الماهرة :

ٔ٘ٙٗ) 
التجارة الدولٌة وجدلٌة 

  والتخلف /التمدم 
  ابراهٌم, على.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .669ٔ  1ٕٖ  6ٗ6ٖ  الماهرة :

  لندٌل, عبدالفتاح.  الدخل المومً / (٘ٙ٘ٔ
دار النهضة 

  العربٌة,
  .66ٔٔ  ٖ.6ٖٖ  6ٖ٘ٓ  الماهرة :

  .661ٔ  9ٓ.ٖٙٗ  6ٕٖ٘  الماهرة :  ] د. ن. [,  محرز, احمد دمحم.  المانون التجارى : (ٙٙ٘ٔ

  .669ٔ  9ٓ.ٖٙٗ  6ٖٖ٘  الماهرة :  ]د.ن.[,  محرز, أحمد دمحم.  المانون التجاري : (9ٙ٘ٔ

  الفٌومى, دمحم.  ممدمه لعلوم الحاسب : (1ٙ٘ٔ
مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,

االسكندرٌة 
:  

ٖ6٘٘  ٓٓٔ.ٙ  ٔ669.  

ٔ٘ٙ6) 
اساسٌات المحاسبه المالٌه 

  والمراجعه /والتكالٌف 
فضاله, ابوالفتوح 

  على.
  .66ٙٔ  1ٗ.9٘ٙ  6ٖ٘ٙ  ] د. م. :  د. ن. [,

  المراجعه العامه / (9ٓ٘ٔ
فضاله, أبوالفتوح 

  على.
دار الكتب العلمٌه 
  للنشر والتوزٌع,

  . 66ٖٔ  1ٗ.9٘ٙ  6٘9ٖ  الماهره :

  المحاسبة الدولٌة / (9ٔ٘ٔ
فضاله, ابو الفتوح 

  على.
  .66ٙٔ  9.6٘٘ٙ  6٘1ٖ  الماهره :  العلمٌه,دار الكتب 

ٔ٘9ٕ) 
فى محاسبة التكالٌف 
ألغراض لٌاس تكلفة 

  اإلنتاج /

مرعى, عبدالحى 
  عبدالحى.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖ6ٙٓ  ٙ٘9.ٕٗ  ٔ669.  

  محاسبة البترول/ (9ٖ٘ٔ
فضالة, أبو الفتوح 

  على.
دار النهضة 

  العربٌة,
  . 66ٖٔ  9.1٘ٙ  6ٖٙٔ  الماهرة:

ٔ٘9ٗ) 
فن اإلدارة لتحمٌك االرباح 

:  
  اولٌنٌن, ارنولد ج.

المركز الفضى 
  للمعلومات,

  .669ٔ  ٘.1٘ٙ  6ٖٙٗ  الماهرة :

  التموٌل العام : (9٘٘ٔ
عبدالعزٌز, سمٌر 

  دمحم.
مكتبة ومطبعة 
  اإلشعاع الفنٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖ6ٙ٘  ٖٖٕ  ٔ661.  

  .66ٖٔ  ٔ.1٘ٙ  6ٖٙٙ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  وٌستون, فرد.  التموٌل االدارى / (9ٙ٘ٔ

  اساسٌات االداره المالٌه / (99٘ٔ
الحناوى, دمحم 

  صالح.
كلٌة التجاره جامعة 

  اإلسكندرٌه,
اإلسكندرٌه 

:  
ٖ6ٙ9  ٙ٘1.ٔ٘  ٔ669.  

ٔ٘91) 
ممدمه فى إداره األعمال 

  /الدولٌة 
أبولحف, 
  عبدالسالم.

مكتبة ومطبعة 
  االشعاع الفنٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٖ6ٙ1  ٙ٘1.ٓٗٙ  ٔ661.  

  ماضً, دمحم توفٌك.  إدارة االنتاج والعملٌات : (96٘ٔ
مكتبة ومطبعة 
  االشعاع الفنٌة,

األسكندرٌة 
:  

ٖ6ٙ6  ٙ٘1.٘  ٔ661.  

  خشبه, ناجى.  االعالن : (1ٓ٘ٔ
المكتبة العصرٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  [ 66ٔ-]   ٔ.6٘ٙ  69ٖٓ  الماهرة :

ٔ٘1ٔ) 
إتجاهات جدٌده فى 

  التسوٌك =
ٌلسون, أوبرى.   و

الدار الدولٌة للنشر و 
  التوزٌع,

  .66ٙٔ  1.1٘ٙ  69ٖٔ  الماهرة :



  التسوٌك : (1ٕ٘ٔ
ابولحف, 
  عبدالسالم.

مكتبة ومطبعة 
  اإلشعاع الفنٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖ69ٕ  ٙ٘1.1  ٔ66ٓ.  

ٔ٘1ٖ) 
الصناعات الصغٌرة 

كمدخل لتنمٌة المجتمع ”
  ” /المحلى

  عبد الرسول, سعد.
المكتب العلمى 

للكمبٌوتر والنشر 
  والتوزٌع,

االسكندرٌة 
:  

ٖ69ٗ  ٖٖ1.ٗ  [ٔ66ٙ]  

  إداره االمداد/ (1ٗ٘ٔ
مصطفى, نهال 

  فرٌد.
مكتبه االشعاع 
  للطباعه والنشر,

  .66٘ٔ  ٗ.1٘ٙ  69ٖ٘  ]د. م.[ :

ٔ٘1٘) 
إدارة األسواق والمنشؤت 

  المالٌة :
هندى, منٌر 

  ابراهٌم.
  منشؤة المعارف,

االسكندرٌة 
:  

ٖ69ٙ  ٙ٘1.1ٖ1  ٔ669.  

ٌلٌب.  ادارة الجوده الشامله / (1ٙ٘ٔ   اتكنسون, ف
مركز الخبرات 

المهنٌه واالشراف 
  العلمى,

  .66ٙٔ  9ٙ٘.1٘ٙ  ٔ.699ٖ  الماهره :

ٌلٌب.  ادارة الجوده الشامله / (19٘ٔ   اتكنسون, ف
مركز الخبرات 

المهنٌه واالشراف 
  العلمى,

  .66ٙٔ  9ٙ٘.1٘ٙ  699ٖ  الماهره :

ٔ٘11) 
 6ٗالتجارة العالمٌة وجات 

/  
عبدالعزٌز ,سمٌر 

  دمحم.
  مكتبة األشعاع,

االسكندرٌة 
:  

ٖ691  ٖٖٓ  ٔ669 .  

ٔ٘16) 
السٌاسه المالٌه والنمدٌه فى 
  ظل االلتصاد االسالمى :

الكفراوى, عوف 
  محمود.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,

اإلسكندرٌه 
:  

ٖ61ٗ  ٖٖٓ.ٕٔٔ  ٔ669.  

ٔ٘6ٓ) 
االلتصاد الزراعى 

  المصرى :
مصطفى, دمحم 

  مدحت.

منشورات وزارة 
الثمافة واإلرشاد 

  المومى,
  .661ٔ  ٖ.ٕٖٖ  61ٖ٘  دمشك ؛

  اإللتصاد الجزئً /مبادئ  (6ٔ٘ٔ
زكً, إٌمان دمحم 

  محب.

مكتبه اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖ61ٙ  ٖٖ1.٘ٓٔ  ٔ669.  

ٔ٘6ٕ) 
إستخدام األسالٌب الكمٌة 

  فى اإلدارة /
  البكرى, سونٌا دمحم.

مكتبة ومطبعة 
  االشعاع,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖ611  ٙ٘1.ٖٖٗٓ  ٔ669.  

  اساسٌات االعمال / (6ٖ٘ٔ
هال  مصطفى, ـن

  فرٌد.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,

االسكندرٌة 
:  

ٖ616  ٙ٘1  ٔ666.  

  اساسٌات االعمال / (6ٗ٘ٔ
هال  مصطفى, ـن

  فرٌد.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,

االسكندرٌة 
:  

ٖ66ٓ  ٙ٘1  ٔ666.  

  اساسٌات االعمال / (6٘٘ٔ
هال  مصطفى, ـن

  فرٌد.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,

االسكندرٌة 
:  

ٖ66ٔ  ٙ٘1  ٔ666.  

ٔ٘6ٙ) 
دراسات الجدوى 
االلتصادٌة وتمٌٌم 

  المشروعات :

عبدالعزٌز, سمٌر 
  دمحم.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,
  .669ٔ  ٖٖٔ  66ٕٖ  الماهرة :

ٔ٘69) 
 دراسات الجدوى
االلتصادٌة وتمٌٌم 

  المشروعات :

عبدالعزٌز, سمٌر 
  دمحم.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,
  .669ٔ  ٖٖٔ  66ٖٗ  الماهرة :

ٔ٘61) 
اداره عملٌات الخصخصه 
وأثرها فى التصادٌات 

  الوطن العربى :

بن حبتور, 
  عبدالعزٌز صالح.

دار صفاء للنشر 
  والتوزٌع,

  .669ٔ  ٔٗ.ٖٗ٘  66ٖ٘  عمان :

ٔ٘66) 
اداره عملٌات الخصخصه 
وأثرها فى التصادٌات 

  الوطن العربى :

بن حبتور, 
  عبدالعزٌز صالح.

دار صفاء للنشر 
  والتوزٌع,

  .669ٔ  ٔٗ.ٖٗ٘  66ٖٙ  عمان :

  المحاسبة المالٌة / (ٓٓٙٔ
العطار, دمحم 

  صبرى.
  .669ٔ  1ٗ.9٘ٙ  661ٖ  الجٌزة :  المكتبة األكادٌمٌة,

  المحاسبة المالٌة / (ٔٓٙٔ
العطار, دمحم 

  صبرى.
  .669ٔ  1ٗ.9٘ٙ  666ٖ  الجٌزة :  المكتبة األكادٌمٌة,

  المحاسبة المالٌة / (ٕٓٙٔ
العطار, دمحم 

  صبرى.
  .669ٔ  1ٗ.9٘ٙ  ٓٓٓٗ  الجٌزة :  المكتبة األكادٌمٌة,

  عبدالعزٌز, سمٌر.  االلتصاد المٌاسى : (ٖٓٙٔ
اإلشعاع مكتبة 

  للطباعة والنشر,
االسكندرٌة 

:  
ٕٗٓٓ  ٖٖٓ.ٔ  ٔ669.  

  عبدالعزٌز, سمٌر.  االلتصاد المٌاسى : (ٗٓٙٔ
مكتبة اإلشعاع 
  للطباعة والنشر,

االسكندرٌة 
:  

ٖٗٓٓ  ٖٖٓ.ٔ  ٔ669.  



  عبدالعزٌز, سمٌر.  االلتصاد المٌاسى : (٘ٓٙٔ
مكتبة اإلشعاع 
  للطباعة والنشر,

االسكندرٌة 
:  

ٗٓٓٗ  ٖٖٓ.ٔ  ٔ669.  

ٔٙٓٙ) 
دراسات معاصرة فى 
  التطوٌر اإلدارى :

  األعوجى, عاصم.
دار الفكر للنشر 

  والتوزٌع,
  .66٘ٔ  ٖٓ٘  ٘ٓٓٗ  عمان :

ٔٙٓ9) 
دراسات معاصرة فى 
  التطوٌر اإلدارى :

  األعوجى, عاصم.
دار الفكر للنشر 

  والتوزٌع,
  .66٘ٔ  ٖٓ٘  ٙٓٓٗ  عمان :

ٔٙٓ1) 
أساسٌات االدارة 
  االستراتٌجٌة /

أبولحف, 
  عبدالسالم.

مكتبة االشعاع 
  الفنٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٗٓٓ9  ٙ٘1  ٔ669.  

ٔٙٓ6) 
أساسٌات االدارة 
  االستراتٌجٌة /

أبولحف, 
  عبدالسالم.

مكتبة االشعاع 
  الفنٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٗٓٓ1  ٙ٘1  ٔ669.  

ٔٙٔٓ) 
أساسٌات االدارة 

  / االستراتٌجٌة
أبولحف, 
  عبدالسالم.

مكتبة االشعاع 
  الفنٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٗٓٓ6  ٙ٘1  ٔ669.  

ٔٙٔٔ) 
 6ٗالتجارة العالمٌة وجات 

/  
عبدالعزٌز ,سمٌر 

  دمحم.
  مكتبة األشعاع,

االسكندرٌة 
:  

ٗٓٔٔ  ٖٖٓ  ٔ669 .  

ٕٔٙٔ) 
 6ٗالتجارة العالمٌة وجات 

/  
عبدالعزٌز ,سمٌر 

  دمحم.
  األشعاع,مكتبة 

االسكندرٌة 
:  

ٕٗٓٔ  ٖٖٓ  ٔ669 .  

ٖٔٙٔ) 
ممدمه فى إداره األعمال 

  الدولٌة /
أبولحف, 
  عبدالسالم.

مكتبة ومطبعة 
  االشعاع الفنٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٖٗٓٔ  ٙ٘1.ٓٗٙ  ٔ661.  

ٔٙٔٗ) 
ممدمه فى إداره األعمال 

  الدولٌة /
أبولحف, 
  عبدالسالم.

مكتبة ومطبعة 
  الفنٌة,االشعاع 

االسكندرٌة 
:  

ٗٓٔ٘  ٙ٘1.ٓٗٙ  ٔ661.  

ٔٙٔ٘) 
المحاسبة االدارٌة المتمدمة 

:  
حسٌن, أحمد حسٌن 

  على.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,
  .669ٔ  9٘ٙ  6ٔٓٗ  الماهره :

ٔٙٔٙ) 
المحاسبة االدارٌة المتمدمة 

:  
حسٌن, أحمد حسٌن 

  على.

مكتبة اإلشعاع 
والنشر للطباعة 
  والتوزٌع,

  .669ٔ  9٘ٙ  ٕٓٓٗ  الماهره :

ٔٙٔ9) 
المحاسبة االدارٌة المتمدمة 

:  
حسٌن, أحمد حسٌن 

  على.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,
  .669ٔ  9٘ٙ  ٕٔٓٗ  الماهره :

  بحوث العملٌات : (1ٔٙٔ
مشرلى, حسن 

  على.
دار المٌسرة للنشر 
  والتوزٌع والطباعة,

  .669ٔ  ٗ٘.1٘ٙ  ٖٕٓٗ  عمان :

  بحوث العملٌات : (6ٔٙٔ
مشرلى, حسن 

  على.
دار المٌسرة للنشر 
  والتوزٌع والطباعة,

  .669ٔ  ٗ٘.1٘ٙ  ٕٗٓٗ  عمان :

ٕٔٙٓ) 
التسوٌك من المنتج الى 

  المستهلن /
  .669ٔ  1.1٘ٙ  ٕٙٓٗ  عمان :  دار صفاء,  الحاج, طارق.

ٕٔٙٔ) 
الى التسوٌك من المنتج 

  المستهلن /
  .669ٔ  1.1٘ٙ  9ٕٓٗ  عمان :  دار صفاء,  الحاج, طارق.

  .66ٓٔ  5ٕٖٖٗ  1ٕٓٗ  الماهرة :  مكتبة مدبولى,  ألبٌر, روبرت ز.  لعبة النمود الدولٌة / (ٕٕٙٔ

  .66ٓٔ  5ٕٖٖٗ  6ٕٓٗ  الماهرة :  مكتبة مدبولى,  ألبٌر, روبرت ز.  لعبة النمود الدولٌة / (ٖٕٙٔ

  .66ٓٔ  5ٕٖٖٗ  ٖٓٓٗ  الماهرة :  مكتبة مدبولى,  ألبٌر, روبرت ز.  لعبة النمود الدولٌة / (ٕٗٙٔ

ٕٔٙ٘) 
دروس فى االلتصاد 

  السٌاسى /
موسى, أحمد جمال 

  الدٌن.
  .669ٔ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  ٖٔٓٗ  المنصورة :  مكتبة الجالء,

ٕٔٙٙ) 
دروس فى االلتصاد 

  السٌاسى /
موسى, أحمد جمال 

  الدٌن.
  .669ٔ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  ٕٖٓٗ  المنصورة :  مكتبة الجالء,

ٕٔٙ9) 
دروس فى االلتصاد 

  السٌاسى /
موسى, أحمد جمال 

  الدٌن.
  .669ٔ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  ٖٖٓٗ  المنصورة :  مكتبة الجالء,

ٕٔٙ1) 
ممدمه فى االحصاء 

  الوصفى /
الخواجه, مصطفى 

  عبدالمنعم.
  مكتبة اإلشعاع,

اإلسكندرٌه 
:  

ٖٗٓٗ  ٖٔٓ  ٔ669.  

ٕٔٙ6) 
ممدمه فى االحصاء 

  الوصفى /
الخواجه, مصطفى 

  عبدالمنعم.
  مكتبة اإلشعاع,

اإلسكندرٌه 
:  

ٖٗٓ٘  ٖٔٓ  ٔ669.  

ٖٔٙٓ) 
ممدمه فى االحصاء 

  الوصفى /
الخواجه, مصطفى 

  عبدالمنعم.
  مكتبة اإلشعاع,

اإلسكندرٌه 
:  

ٖٗٓٙ  ٖٔٓ  ٔ669.  

  اإلداري :اإللتصاد  (ٖٔٙٔ
عبدالعزٌز, سمٌر 

  دمحم.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖٗٓ9  ٖ٘ٗ  ٔ669.  



  اإللتصاد اإلداري : (ٕٖٙٔ
عبدالعزٌز, سمٌر 

  دمحم.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖٗٓ1  ٖ٘ٗ  ٔ669.  

  اإللتصاد اإلداري : (ٖٖٙٔ
عبدالعزٌز, سمٌر 

  دمحم.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖٗٓ6  ٖ٘ٗ  ٔ669.  

ٖٔٙٗ) 
ممدمه فى التحلٌل 

  االحصائى /
ابوالعال, عبداللطٌف 

  عبدالفتاح.
مكتبة الجالء 

  الجدٌده,
  .661ٔ  ٔٓ.ٖٓٔ  ٔٗٓٗ  المنصورة :

ٖٔٙ٘) 
ممدمه فى التحلٌل 

  االحصائى /
ابوالعال, عبداللطٌف 

  عبدالفتاح.
مكتبة الجالء 

  الجدٌده,
  .661ٔ  ٔٓ.ٖٓٔ  ٕٗٓٗ  المنصورة :

  .669ٔ  ٘ٔ.1٘ٙ  ٖٗٓٗ  عمان :  دار المسٌرة,  كنجو, كنجو عبود.  اإلدارة المالٌة / (ٖٙٙٔ

  .669ٔ  ٘ٔ.1٘ٙ  ٗٗٓٗ  عمان :  دار المسٌرة,  كنجو, كنجو عبود.  اإلدارة المالٌة / (9ٖٙٔ

  .669ٔ  ٘ٔ.1٘ٙ  ٘ٗٓٗ  عمان :  دار المسٌرة,  كنجو, كنجو عبود.  اإلدارة المالٌة / (1ٖٙٔ

  ابو عاصى, حمزه.  المحاسبه االولٌه : (6ٖٙٔ
المستمبل للنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٙٔ  9٘ٙ  ٙٗٓٗ  االردن :

  ابو عاصى, حمزه.  المحاسبه االولٌه : (ٓٗٙٔ
المستمبل للنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٙٔ  9٘ٙ  9ٗٓٗ  االردن :

  ابو عاصى, حمزه.  المحاسبه االولٌه : (ٔٗٙٔ
المستمبل للنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٙٔ  9٘ٙ  1ٗٓٗ  االردن :

  محاسبة الشركات : (ٕٗٙٔ
العكشه, وائل 

  عوده.
  .661ٔ  9.6٘9٘ٙ  6ٗٓٗ  عمان :  دار المسٌره,

  محاسبة الشركات : (ٖٗٙٔ
العكشه, وائل 

  عوده.
  .661ٔ  9.6٘9٘ٙ  ٓ٘ٓٗ  عمان :  دار المسٌره,

  محاسبة الشركات : (ٗٗٙٔ
العكشه, وائل 

  عوده.
  .661ٔ  9.6٘9٘ٙ  ٔ٘ٓٗ  عمان :  دار المسٌره,

  .66ٗٔ  ٗ.1٘ٙ  ٕ٘ٓٗ  بٌروت :  مكتبة مدبولى ؛  كوفمان, روجر.  مناهج التخطٌط اإلدارى : (٘ٗٙٔ

  .66ٗٔ  ٗ.1٘ٙ  ٖ٘ٓٗ  بٌروت :  مكتبة مدبولى ؛  كوفمان, روجر.  مناهج التخطٌط اإلدارى : (ٙٗٙٔ

  .66ٗٔ  ٗ.1٘ٙ  ٗ٘ٓٗ  بٌروت :  مكتبة مدبولى ؛  كوفمان, روجر.  مناهج التخطٌط اإلدارى : (9ٗٙٔ

ٔٙٗ1) 
إستخدام األسالٌب الكمٌة 

  فى اإلدارة /
  البكرى, سونٌا دمحم.

مكتبة ومطبعة 
  االشعاع,

اإلسكندرٌة 
:  

ٗٓ٘٘  ٙ٘1.ٖٖٗٓ  ٔ669.  

ٔٙٗ6) 
إستخدام األسالٌب الكمٌة 

  فى اإلدارة /
  البكرى, سونٌا دمحم.

مكتبة ومطبعة 
  االشعاع,

اإلسكندرٌة 
:  

ٗٓ٘ٙ  ٙ٘1.ٖٖٗٓ  ٔ669.  

ٔٙ٘ٓ) 
إستخدام األسالٌب الكمٌة 

  فى اإلدارة /
  البكرى, سونٌا دمحم.

مكتبة ومطبعة 
  االشعاع,

اإلسكندرٌة 
:  

ٗٓ٘9  ٙ٘1.ٖٖٗٓ  ٔ669.  

  .661ٔ  ٘ٔ.1٘ٙ  1٘ٓٗ  عمان :  دار صفاء,  الشمخى, حمزه.  اإلدارة المالٌه الحدٌثه : (ٔ٘ٙٔ

  .661ٔ  ٘ٔ.1٘ٙ  6٘ٓٗ  عمان :  دار صفاء,  الشمخى, حمزه.  اإلدارة المالٌه الحدٌثه : (ٕ٘ٙٔ

  .661ٔ  ٘ٔ.1٘ٙ  ٓٙٓٗ  عمان :  دار صفاء,  الشمخى, حمزه.  :اإلدارة المالٌه الحدٌثه  (ٖ٘ٙٔ

  عمر, حسٌن.  الجات والخصخصة : (ٗ٘ٙٔ
دار الكتاب الحدٌث 
  للطباعة والنشر,

  .669ٔ  ٗٓ.ٖٖٓ  ٔٙٓٗ  الماهرة :

  عمر, حسٌن.  الجات والخصخصة : (٘٘ٙٔ
دار الكتاب الحدٌث 
  للطباعة والنشر,

  .669ٔ  ٗٓ.ٖٖٓ  ٕٙٓٗ  الماهرة :

  عمر, حسٌن.  الجات والخصخصة : (ٙ٘ٙٔ
دار الكتاب الحدٌث 
  للطباعة والنشر,

  .669ٔ  ٗٓ.ٖٖٓ  ٖٙٓٗ  الماهرة :

ٔٙ٘9) 
إستراتٌجٌات اإلستثمار 

  البشرى/
  

مركز الخبرات 
المهنٌةلإلدارة 

  )بمٌن(,
  . 66ٙٔ  ٖٔ.1٘ٙ  ٗٙٓٗ  الماهرة:

  أصول علم االلتصاد : (1٘ٙٔ
عبد المجٌد, عبد 

  الفتاح عبد الرحمن.
  . 66٘ٔ  1ٓ.ٖٖٓ  ٘ٙٓٗ  ]د.م. :  د.ن.[,

  أصول علم االلتصاد : (6٘ٙٔ
عبد المجٌد, عبد 

  الفتاح عبد الرحمن.
  . 66٘ٔ  1ٓ.ٖٖٓ  ٙٙٓٗ  ]د.م. :  د.ن.[,



  أصول علم االلتصاد : (ٓٙٙٔ
عبد المجٌد, عبد 

  الفتاح عبد الرحمن.
  . 66٘ٔ  1ٓ.ٖٖٓ  9ٙٓٗ  :]د.م.   د.ن.[,

ٔٙٙٔ) 
المعلومات المحاسبٌه 

وبحوث العملٌات فى اتخاذ 
  المرارات /

  مرعى, عبدالحى.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌه 

:  
ٗٓٙ1  ٙ٘1.٘ٗ  ٔ66ٖ.  

  التفلٌسة / (ٕٙٙٔ
خمٌس, دمحم 
  مصطفى.

  .661ٔ  9ٓ.ٖٙٗ  6ٙٓٗ  ] د. م. :  د. ن. [,

  .661ٔ  ٘ٗ.9٘ٙ  9ٓٓٗ  المنصورة :  مكتبة الجالء,  حماد, دمحم على.  :المراجعه  (ٖٙٙٔ

  .661ٔ  ٘ٗ.9٘ٙ  9ٕٓٗ  المنصورة :  مكتبة الجالء,  حماد, دمحم على.  المراجعه : (ٗٙٙٔ

ٔٙٙ٘) 
العٌنات وتصمٌم التجارب 

/  

أبو العال, 
عبداللطٌف 
  عبدالفتاح.

  .66ٙٔ  ٖٓٔ  9ٖٓٗ  المنصوره :  جامعة المنصوره,

ٔٙٙٙ) 
العٌنات وتصمٌم التجارب 

/  

أبو العال, 
عبداللطٌف 
  عبدالفتاح.

  .66ٙٔ  ٖٓٔ  9ٗٓٗ  المنصوره :  جامعة المنصوره,

ٔٙٙ9) 
العٌنات وتصمٌم التجارب 

/  

أبو العال, 
عبداللطٌف 
  عبدالفتاح.

  .66ٙٔ  ٖٓٔ  9٘ٓٗ  المنصوره :  جامعة المنصوره,

ٔٙٙ1) 
األوراق بورصات 

  المالٌة/
أحمد, عبد الفضٌل 

  دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌد,
  ٕٗٙ.ٕٖٖ  9ٙٓٗ  المنصورة:

[  ٍ  ٍ  ٍ--
ٔ6.]  

ٔٙٙ6) 
بورصات األوراق 

  المالٌة/
أحمد, عبد الفضٌل 

  دمحم.
مكتبة الجالء 

  الجدٌد,
  ٕٗٙ.ٕٖٖ  99ٓٗ  المنصورة:

[  ٍ  ٍ  ٍ--
ٔ6.]  

ٔٙ9ٓ) 
بورصات األوراق 

  المالٌة/
عبد الفضٌل أحمد, 
  دمحم.

مكتبة الجالء 
  الجدٌد,

  ٕٗٙ.ٕٖٖ  91ٓٗ  المنصورة:
[  ٍ  ٍ  ٍ--
ٔ6.]  

ٔٙ9ٔ) 

منهج المحاسبة عن 
الضرٌبة الموحدة على 

دخل األشخاص الطبٌعٌٌن 
والضرٌبة على أرباح 

  شركات األموال :

الناغى, محمود 
  السٌد.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  . 66ٗٔ  ٙٗ.9٘ٙ  96ٓٗ  المنصورة :

ٔٙ9ٕ) 

منهج المحاسبة عن 
الضرٌبة الموحدة على 

دخل األشخاص الطبٌعٌٌن 
والضرٌبة على أرباح 

  شركات األموال :

الناغى, محمود 
  السٌد.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  . 66ٗٔ  ٙٗ.9٘ٙ  1ٓٓٗ  المنصورة :

ٔٙ9ٖ) 

منهج المحاسبة عن 
الضرٌبة الموحدة على 

دخل األشخاص الطبٌعٌٌن 
والضرٌبة على أرباح 

  شركات األموال :

الناغى, محمود 
  السٌد.

مكتبة الجالء 
  الجدٌدة,

  . 66ٗٔ  ٙٗ.9٘ٙ  1ٔٓٗ  المنصورة :

ٔٙ9ٗ) 
كٌف تصبح رجل اعمال 

:  
  عمر, طاهر لطفى.

مكتبه التربٌه 
  الحدٌثه,

  .ٕٓٓٓ  ٕٓ٘.1٘ٙ  1ٕٓٗ  المنصوره :

ٔٙ9٘) 
كٌف تصبح رجل اعمال 

:  
  طاهر لطفى.عمر, 

مكتبه التربٌه 
  الحدٌثه,

  .ٕٓٓٓ  ٕٓ٘.1٘ٙ  1ٖٓٗ  المنصوره :

ٔٙ9ٙ) 
كٌف تصبح رجل اعمال 

:  
  عمر, طاهر لطفى.

مكتبه التربٌه 
  الحدٌثه,

  .ٕٓٓٓ  ٕٓ٘.1٘ٙ  1ٗٓٗ  المنصوره :

ٔٙ99) 
التموٌل واصالح خلل 

  الهٌاكل المالٌة :
عبدالعزٌز, سمٌر 

  دمحم.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,
    ٕٖٖ  1٘ٓٗ  الماهره :

ٔٙ91) 
التموٌل واصالح خلل 

  الهٌاكل المالٌة :
عبدالعزٌز, سمٌر 

  دمحم.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,
    ٕٖٖ  1ٙٓٗ  الماهره :

ٔٙ96) 
التموٌل واصالح خلل 

  الهٌاكل المالٌة :
 عبدالعزٌز, سمٌر

  دمحم.

مكتبة اإلشعاع 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,
    ٕٖٖ  19ٓٗ  الماهره :

  .669ٔ  1٘ٙ  11ٓٗ  الرٌاض :  مكتبة جرٌر,  بٌترز, توماس ج.  البحث عن االمتٌاز = (1ٓٙٔ

  .669ٔ  1٘ٙ  16ٓٗ  الرٌاض :  مكتبة جرٌر,  بٌترز, توماس ج.  البحث عن االمتٌاز = (1ٔٙٔ



  .669ٔ  1٘ٙ  6ٓٓٗ  الرٌاض :  مكتبة جرٌر,  بٌترز, توماس ج.  عن االمتٌاز = البحث (1ٕٙٔ

ٔٙ1ٖ) 
ضغط العمل طرٌمن الى 

  النجاح :
  .661ٔ  1٘ٙ  6ٔٓٗ  الرٌاض :  مكتبة جرٌر,  هانسون, بٌتر.

ٔٙ1ٗ) 
ضغط العمل طرٌمن الى 

  النجاح :
  .661ٔ  1٘ٙ  6ٕٓٗ  الرٌاض :  مكتبة جرٌر,  هانسون, بٌتر.

ٔٙ1٘) 
كٌف تدٌر مشروعا 

  صغٌرا /
  .661ٔ  ٘.1٘ٙ  6ٖٓٗ  الرٌاض :  مكتبة جرٌر,  سشٌل, جٌم.

ٔٙ1ٙ) 
كٌف تدٌر مشروعا 

  صغٌرا /
  .661ٔ  ٘.1٘ٙ  6ٗٓٗ  الرٌاض :  مكتبة جرٌر,  سشٌل, جٌم.

ٔٙ19) 
تنفٌذ فكرة مدٌر الدلٌمة 

  الواحدة :
  .661ٔ  ٔ.ٖٓ٘  6٘ٓٗ  الرٌاض :  مكتبة جرٌر,  بالنكارد, كٌنٌت.

  .66ٙٔ  1.1٘٘ٙ  66ٓٗ  الرٌاض :  مكتبة جرٌر,  سٌول, كارل.  زبائن مدى الحٌاة : (11ٙٔ

  661ٔ  1.1٘٘ٙ  ٓٓٔٗ  الرٌاض  مكتبة جرٌر  هوبنز, توم  كٌف تتمن فن البٌع (16ٙٔ

  661ٔ  1.1٘٘ٙ  ٔٓٔٗ  الرٌاض  مكتبة جرٌر  هوبنز, توم  كٌف تتمن فن البٌع (6ٓٙٔ

  661ٔ  1.1٘٘ٙ  ٕٓٔٗ  الرٌاض  مكتبة جرٌر  هوبنز, توم  كٌف تتمن فن البٌع (6ٔٙٔ

  . 661ٔ  ٖٓ٘  ٖٓٔٗ  الرٌاض :  مكتبة جرٌر,  دراكر, بٌتر .ف.  ممارسة اإلدارة / (6ٕٙٔ

  . 661ٔ  ٖٓ٘  ٗٓٔٗ  الرٌاض :  مكتبة جرٌر,  دراكر, بٌتر .ف.  ممارسة اإلدارة / (6ٖٙٔ

  . 661ٔ  ٖٓ٘  ٘ٓٔٗ  الرٌاض :  مكتبة جرٌر,  دراكر, بٌتر .ف.  ممارسة اإلدارة / (6ٗٙٔ

  فن اتخاذ المرارات : (6٘ٙٔ
الخزامً, عبد الحكم 

  أحمد.
  .661ٔ  ٖٓٗ.1٘ٙ  ٙٓٔٗ  الماهرة :  مكتبة ابن سٌنا,

  فن اتخاذ المرارات : (6ٙٙٔ
الخزامً, عبد الحكم 

  أحمد.
  .661ٔ  ٖٓٗ.1٘ٙ  9ٓٔٗ  الماهرة :  سٌنا,مكتبة ابن 

  افة العصر : (69ٙٔ
الخزامى, عبدالحكم 

  احمد.
  .661ٔ  1٘ٙ  6ٓٔٗ  الماهره :  مكتبة ابن سٌنا,

  افة العصر : (61ٙٔ
الخزامى, عبدالحكم 

  احمد.
  .661ٔ  1٘ٙ  ٓٔٔٗ  الماهره :  مكتبة ابن سٌنا,

  افة العصر : (66ٙٔ
عبدالحكم الخزامى, 

  احمد.
  .661ٔ  1٘ٙ  ٔٔٔٗ  الماهره :  مكتبة ابن سٌنا,

ٔ9ٓٓ) 
المنظمات والتغٌٌر بٌن 

  المدٌر والخبٌر /
الخزامى, عبدالحكم 

  أحمد.
  .661ٔ  ٕٓٗ.1٘ٙ  ٕٔٔٗ  الماهرة :  مكتبة ابن سٌنا,

ٔ9ٓٔ) 
المنظمات والتغٌٌر بٌن 

  المدٌر والخبٌر /
الخزامى, عبدالحكم 

  أحمد.
  .661ٔ  ٕٓٗ.1٘ٙ  ٖٔٔٗ  الماهرة :  مكتبة ابن سٌنا,

ٔ9ٕٓ) 
المنظمات والتغٌٌر بٌن 

  المدٌر والخبٌر /
الخزامى, عبدالحكم 

  أحمد.
  .661ٔ  ٕٓٗ.1٘ٙ  ٗٔٔٗ  الماهرة :  مكتبة ابن سٌنا,

  إلتصادٌات النمود : (9ٖٓٔ
عبدالمجٌد, عبدالفتاح 

  عبدالرحمن.
النسر الذهبى 

  للطباعة,
  .66ٙٔ  ٗ.ٕٖٖ  ٘ٔٔٗ  الماهرة :

  إلتصادٌات النمود : (9ٓٗٔ
عبدالمجٌد, عبدالفتاح 

  عبدالرحمن.
النسر الذهبى 

  للطباعة,
  .66ٙٔ  ٗ.ٕٖٖ  ٙٔٔٗ  الماهرة :

  إلتصادٌات النمود : (9ٓ٘ٔ
عبدالمجٌد, عبدالفتاح 

  عبدالرحمن.
النسر الذهبى 

  للطباعة,
  .66ٙٔ  ٗ.ٕٖٖ  9ٔٔٗ  الماهرة :

  المحاسبه المومٌه : (9ٓٙٔ
عبدالوهاب, ابراهٌم 

  طه.
مكتبة الجالء 

  الجدٌده,
  .ٕٓٓٓ  9٘ٙ  1ٔٔٗ  المنصورة :

  المحاسبه المومٌه : (9ٓ9ٔ
عبدالوهاب, ابراهٌم 

  طه.
مكتبة الجالء 

  الجدٌده,
  .ٕٓٓٓ  9٘ٙ  ٕٓٔٗ  المنصورة :

  نظام التكالٌف : (9ٓ1ٔ
السباعى, ابراهٌم 

  دمحم.
  .66٘ٔ  ٕٗ.9٘ٙ  ٕٔٔٗ  الماهرة :  المكتبة األكادٌمٌة,

  نظام التكالٌف : (9ٓ6ٔ
السباعى, ابراهٌم 

  دمحم.
  .66٘ٔ  ٕٗ.9٘ٙ  ٕٕٔٗ  الماهرة :  المكتبة األكادٌمٌة,

  نظام التكالٌف : (9ٔٓٔ
السباعى, ابراهٌم 

  دمحم.
  .66٘ٔ  ٕٗ.9٘ٙ  ٖٕٔٗ  الماهرة :  المكتبة األكادٌمٌة,



  نظام التكالٌف : (9ٔٔٔ
السباعى, ابراهٌم 

  دمحم.
  .669ٔ  ٕٗ.9٘ٙ  ٕٗٔٗ  الماهره :  المكتبة األكادٌمٌة,

  نظام التكالٌف : (9ٕٔٔ
السباعى, ابراهٌم 

  دمحم.
  .669ٔ  ٕٗ.9٘ٙ  ٕ٘ٔٗ  الماهره :  المكتبة األكادٌمٌة,

  نظام التكالٌف : (9ٖٔٔ
السباعى, ابراهٌم 

  دمحم.
  .669ٔ  ٕٗ.9٘ٙ  ٕٙٔٗ  الماهره :  المكتبة األكادٌمٌة,

ٔ9ٔٗ) 

مشاكل المٌاس والتمٌٌم 
المحاسبى ودور 

واجراءات مرالب 
الحسابات وفما لمعاٌٌر 
  المحاسبه المصرٌة /

لطفى, أمٌن السٌد 
  احمد.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .661ٔ  9٘ٙ  9ٕٔٗ  الماهرة :

ٔ9ٔ٘) 

 مشاكل المٌاس والتمٌٌم
المحاسبى ودور 

واجراءات مرالب 
الحسابات وفما لمعاٌٌر 
  المحاسبه المصرٌة /

لطفى, أمٌن السٌد 
  احمد.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .661ٔ  9٘ٙ  1ٕٔٗ  الماهرة :

ٔ9ٔٙ) 

مشاكل المٌاس والتمٌٌم 
المحاسبى ودور 

واجراءات مرالب 
الحسابات وفما لمعاٌٌر 
  المحاسبه المصرٌة /

السٌد  لطفى, أمٌن
  احمد.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .661ٔ  9٘ٙ  6ٕٔٗ  الماهرة :

ٔ9ٔ9) 
معالجة متمدمة الستخدام 

  مرالبى الحسابات:
لطفى, أمٌن السٌد 

  احمد.
دار النهضة 

  العربٌة,
  . 669ٔ  ٘ٗ.9٘ٙ  ٖٓٔٗ  الماهرة:

ٔ9ٔ1) 
معالجة متمدمة الستخدام 

  مرالبى الحسابات:
لطفى, أمٌن السٌد 

  احمد.
دار النهضة 

  العربٌة,
  . 669ٔ  ٘ٗ.9٘ٙ  ٖٔٔٗ  الماهرة:

ٔ9ٔ6) 
أساسٌات االدارة 
  االستراتٌجٌة /

أبولحف, 
  عبدالسالم.

مكتبة االشعاع 
  الفنٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٖٕٗٔ  ٙ٘1  ٔ669.  

ٔ9ٕٓ) 
أساسٌات االدارة 
  االستراتٌجٌة /

أبولحف, 
  عبدالسالم.

مكتبة االشعاع 
  الفنٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٖٖٗٔ  ٙ٘1  ٔ669.  

ٔ9ٕٔ) 
اسالٌب حل المشاكل 

  اإلدارٌة =
  .66ٙٔ  ٖٓٗ.1٘ٙ  9ٖٔٗ  بٌروت :  الدار العربٌة للعلوم,  كٌنان, كٌت.

ٔ9ٕٕ) 
اسالٌب حل المشاكل 

  اإلدارٌة =
  .66ٙٔ  ٖٓٗ.1٘ٙ  1ٖٔٗ  بٌروت :  الدار العربٌة للعلوم,  كٌنان, كٌت.

ٔ9ٕٖ) 
المشاكل  اسالٌب حل
  اإلدارٌة =

  .66ٙٔ  ٖٓٗ.1٘ٙ  6ٖٔٗ  بٌروت :  الدار العربٌة للعلوم,  كٌنان, كٌت.

  .66٘ٔ  6ٓٗ.1٘ٙ  ٓٗٔٗ  بٌروت :  الدار العربٌة,  كٌنان, كٌت.  اسس االداره الناجحه / (9ٕٗٔ

  .66٘ٔ  6ٓٗ.1٘ٙ  ٔٗٔٗ  بٌروت :  الدار العربٌة,  كٌنان, كٌت.  اسس االداره الناجحه / (9ٕ٘ٔ

ٔ9ٕٙ) 
أصول المفاوضة اإلدارٌة 

=  
  .66ٙٔ  ٖٓٗ.1٘ٙ  ٖٗٔٗ  بٌروت :  الدار العربٌة للعلوم,  كٌنان, كٌت.

ٔ9ٕ9) 
أصول المفاوضة اإلدارٌة 

=  
  .66ٙٔ  ٖٓٗ.1٘ٙ  ٗٗٔٗ  بٌروت :  الدار العربٌة للعلوم,  كٌنان, كٌت.

ٔ9ٕ1) 
أصول المفاوضة اإلدارٌة 

=  
  .66ٙٔ  ٖٓٗ.1٘ٙ  ٘ٗٔٗ  بٌروت :  الدار العربٌة للعلوم,  كٌت.كٌنان, 

ٔ9ٕ6) 
اصول تحضٌر السٌرة 

  الذاتٌة /
  .669ٔ  ٗٔ.ٓ٘ٙ  9ٗٔٗ  بٌروت :  الدار العربٌة للعلوم,  مورٌس, ستٌف.

ٔ9ٖٓ) 
اصول تحضٌر السٌرة 

  الذاتٌة /
  .669ٔ  ٗٔ.ٓ٘ٙ  1ٗٔٗ  بٌروت :  الدار العربٌة للعلوم,  مورٌس, ستٌف.

ٔ9ٖٔ) 
اصول تفوٌض 
  الصالحٌات /

  .66ٙٔ  ٕٓٗ.1٘ٙ  6ٗٔٗ  بٌروت :  الدار العربٌة,  كٌنان, كٌت.

ٔ9ٖٕ) 
اختٌار الموظف المناسب 

/  
  .66٘ٔ  ٕٖٔٔ.1٘ٙ  ٕ٘ٔٗ  بٌروت :  الدار العربٌة للعلوم,  كٌنان, كٌت.

ٔ9ٖٖ) 
اختٌار الموظف المناسب 

/  
  .66٘ٔ  ٕٖٔٔ.1٘ٙ  ٖ٘ٔٗ  بٌروت :  العربٌة للعلوم, الدار  كٌنان, كٌت.

ٔ9ٖٗ) 
اختٌار الموظف المناسب 

/  
  .66٘ٔ  ٕٖٔٔ.1٘ٙ  ٗ٘ٔٗ  بٌروت :  الدار العربٌة للعلوم,  كٌنان, كٌت.

  .66٘ٔ  ٖٗ.ٖٖٙ  ٘٘ٔٗ  الماهرة :مكتبة عٌن شمس الحمالوى, دمحم   إدارة األزمات : (9ٖ٘ٔ



  للنشر,  رشاد.

  إدارة األزمات : (9ٖٙٔ
الحمالوى, دمحم 

  رشاد.
مكتبة عٌن شمس 

  للنشر,
  .66٘ٔ  ٖٗ.ٖٖٙ  ٙ٘ٔٗ  الماهرة :

  إدارة األزمات : (9ٖ9ٔ
الحمالوى, دمحم 

  رشاد.
مكتبة عٌن شمس 

  للنشر,
  .66٘ٔ  ٖٗ.ٖٖٙ  9٘ٔٗ  الماهرة :

  .661ٔ  ٘ٔٓ.1٘ٙ  1٘ٔٗ  الرٌاض :  مكتبة جرٌر,  بتلر, جٌالن.  اداره العمل : (9ٖ1ٔ

  .661ٔ  ٘ٔٓ.1٘ٙ  6٘ٔٗ  الرٌاض :  مكتبة جرٌر,  بتلر, جٌالن.  اداره العمل : (9ٖ6ٔ

  .661ٔ  ٘ٔٓ.1٘ٙ  ٓٙٔٗ  الرٌاض :  مكتبة جرٌر,  بتلر, جٌالن.  اداره العمل : (9ٗٓٔ

  إدارة المستشفٌات / (9ٗٔٔ
المصرى, أحمد 

  دمحم.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٗٔٙٗ  ٖٕٙ.ٔٔٓٙ1  ٔ661.  

  إدارة المستشفٌات / (9ٕٗٔ
المصرى, أحمد 

  دمحم.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٗٔٙ٘  ٖٕٙ.ٔٔٓٙ1  ٔ661.  

  إدارة المستشفٌات / (9ٖٗٔ
المصرى, أحمد 

  دمحم.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٗٔٙٙ  ٖٕٙ.ٔٔٓٙ1  ٔ661.  

  .669ٔ  ٕٔٗ٘.1٘ٙ  9ٙٔٗ  الرٌاض :  مكتبة جرٌر,  ماٌر, جٌفرى.  اداره الولت للمبتدئٌن = (9ٗٗٔ

  .669ٔ  ٕٔٗ٘.1٘ٙ  1ٙٔٗ  الرٌاض :  مكتبة جرٌر,  ماٌر, جٌفرى.  اداره الولت للمبتدئٌن = (9ٗ٘ٔ

  .66ٔٔ  ٖٓ٘  9ٓٔٗ  الرٌاض :  معهد اإلدارة العامة,  تٌمب, داٌل.  إدارة الولت : (9ٗٙٔ

  .66ٔٔ  ٖٓ٘  9ٔٔٗ  الرٌاض :  معهد اإلدارة العامة,  تٌمب, داٌل.  إدارة الولت : (9ٗ9ٔ

  .66ٔٔ  ٖٓ٘  9ٕٔٗ  الرٌاض :  معهد اإلدارة العامة,  تٌمب, داٌل.  إدارة الولت : (9ٗ1ٔ

ٔ9ٗ6) 
التطبٌمات المالٌة باستخدام 

  الحاسوب /
  نمر, محسن.

مجموعة المجرة 
  الدولٌة,

  .666ٔ  ٘ٔ.1٘ٙ  9ٖٔٗ  عمان :

ٔ9٘ٓ) 
التطبٌمات المالٌة باستخدام 

  الحاسوب /
  نمر, محسن.

مجموعة المجرة 
  الدولٌة,

  .666ٔ  ٘ٔ.1٘ٙ  9ٗٔٗ  عمان :

ٔ9٘ٔ) 
التطبٌمات المالٌة باستخدام 

  الحاسوب /
  نمر, محسن.

مجموعة المجرة 
  الدولٌة,

  .666ٔ  ٘ٔ.1٘ٙ  9٘ٔٗ  عمان :

ٔ9ٕ٘) 
التطبٌمات المالٌة باستخدام 

  الحاسوب /
  نمر, محسن.

مجموعة المجرة 
  الدولٌة,

  .666ٔ  ٘ٔ.1٘ٙ  9ٙٔٗ  عمان :

ٔ9ٖ٘) 
التطبٌمات المالٌة باستخدام 

  الحاسوب /
  نمر, محسن.

مجموعة المجرة 
  الدولٌة,

  .666ٔ  ٘ٔ.1٘ٙ  99ٔٗ  عمان :

ٔ9٘ٗ) 
باستخدام التطبٌمات المالٌة 

  الحاسوب /
  نمر, محسن.

مجموعة المجرة 
  الدولٌة,

  .666ٔ  ٘ٔ.1٘ٙ  91ٔٗ  عمان :

ٔ9٘٘) 
التطبٌمات المالٌة باستخدام 

  الحاسوب /
  نمر, محسن.

مجموعة المجرة 
  الدولٌة,

  .666ٔ  ٘ٔ.1٘ٙ  96ٔٗ  عمان :

ٔ9٘ٙ) 
التطبٌمات المالٌة باستخدام 

  الحاسوب /
  نمر, محسن.

مجموعة المجرة 
  الدولٌة,

  .666ٔ  ٘ٔ.1٘ٙ  1ٓٔٗ  عمان :

ٔ9٘9) 
التطبٌمات المالٌة باستخدام 

  الحاسوب /
  نمر, محسن.

مجموعة المجرة 
  الدولٌة,

  .666ٔ  ٘ٔ.1٘ٙ  1ٔٔٗ  عمان :

ٔ9٘1) 
التطبٌمات المالٌة باستخدام 

  الحاسوب /
  نمر, محسن.

مجموعة المجرة 
  الدولٌة,

  .666ٔ  ٘ٔ.1٘ٙ  1ٕٔٗ  عمان :

ٔ9٘6) 
تخطٌط وتمٌٌم المشروعات 

  الزراعٌة :
  . 66ٔٔ  .9٘ٔ.1ٖٖ  1ٖٔٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر ,  المالح, جالل.

ٔ9ٙٓ) 
تخطٌط وتمٌٌم المشروعات 

  الزراعٌة :
  . 66ٔٔ  .9٘ٔ.1ٖٖ  1ٗٔٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر ,  المالح, جالل.

ٔ9ٙٔ) 
وتمٌٌم المشروعات تخطٌط 

  الزراعٌة :
  . 66ٔٔ  .9٘ٔ.1ٖٖ  1٘ٔٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر ,  المالح, جالل.

ٔ9ٕٙ) 
المالٌه العامه فى النظرٌه 

  والتطبٌك /
موسجرٌف, 
  رٌتشارد.

  .66ٕٔ  ٖٖٙ  16ٔٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

ٔ9ٖٙ) 
المالٌه العامه فى النظرٌه 

  والتطبٌك /
موسجرٌف, 
  رٌتشارد.

  .66ٕٔ  ٖٖٙ  6ٓٔٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,



ٔ9ٙٗ) 
المالٌه العامه فى النظرٌه 

  والتطبٌك /
موسجرٌف, 
  رٌتشارد.

  .66ٕٔ  ٖٖٙ  6ٔٔٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

ٔ9ٙ٘) 
التموٌم اإلجتماعى 

  للمشروعات :
  .66ٗٔ  ٘.1ٖٖ  6ٙٔٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  بٌرس, دى بلٌو.

ٔ9ٙٙ) 
التموٌم اإلجتماعى 

  للمشروعات :
  .66ٗٔ  ٘.1ٖٖ  69ٔٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  بٌرس, دى بلٌو.

ٔ9ٙ9) 
التخطٌط اإللتصادى على 

  المستوى الجمعى /
  . 66ٗٔ  ٖٖٓ  61ٔٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  باولز, روجر أ.

ٔ9ٙ1) 
 التخطٌط اإللتصادى على

  المستوى الجمعى /
  . 66ٗٔ  ٖٖٓ  66ٔٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  باولز, روجر أ.

ٔ9ٙ6) 
التخطٌط اإللتصادى على 

  المستوى الجمعى /
  . 66ٗٔ  ٖٖٓ  ٕٓٓٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  باولز, روجر أ.

ٔ99ٓ) 
النظم االلتصادٌه الممارنه 

/  
  .66ٗٔ  ٕٔ.ٖٖٓ  ٕٔٓٗ  الرٌاض :  للنشر,دار المرٌخ   جرٌجورى, بول.

ٔ99ٔ) 
النظم االلتصادٌه الممارنه 

/  
  .66ٗٔ  ٕٔ.ٖٖٓ  ٕٕٓٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  جرٌجورى, بول.

ٔ99ٕ) 
النظم االلتصادٌه الممارنه 

/  
  .66ٗٔ  ٕٔ.ٖٖٓ  ٖٕٓٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  جرٌجورى, بول.

ٔ99ٖ) 
األساسٌة فً الطرق 

  اإللتصاد الرٌاضً /
  .66٘ٔ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  ٕٗٓٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  شٌانج, ألفا.

ٔ99ٗ) 
الطرق األساسٌة فً 
  اإللتصاد الرٌاضً /

  .66٘ٔ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  ٕ٘ٓٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  شٌانج, ألفا.

ٔ99٘) 
الطرق األساسٌة فً 
  اإللتصاد الرٌاضً /

  .66٘ٔ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  ٕٙٓٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  شٌانج, ألفا.

  .66ٗٔ  1ٖٖ  9ٕٓٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  كالرن, روجر.  التصادٌات الصناعه / (99ٙٔ

  .66ٗٔ  1ٖٖ  1ٕٓٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  كالرن, روجر.  التصادٌات الصناعه / (999ٔ

  .66ٗٔ  1ٖٖ  6ٕٓٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  كالرن, روجر.  التصادٌات الصناعه / (991ٔ

  .66٘ٔ  1.6ٖٖ  ٕٔٔٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  جبلز, مالكولم.  إلتصادٌات التنمٌه / (996ٔ

  .66٘ٔ  1.6ٖٖ  ٕٕٔٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  جبلز, مالكولم.  إلتصادٌات التنمٌه / (91ٓٔ

  .666ٔ  ٕ.ٖٔٗ  ٕٕ٘ٗ  بٌروت :  دار العلم للمالٌٌن,  البعلبٌكى, منٌر.  المورد : (91ٔٔ

  .666ٔ  ٕ.ٖٔٗ  ٕٕٙٗ  بٌروت :  دار العلم للمالٌٌن,  البعلبٌكى, منٌر.  المورد : (91ٕٔ

ٔ91ٖ) 
دراسات متمدمه فى 

  المراجعه /
لطفى, امٌن السٌد 

  احمد.
  .ٕٓٓٓ  ٘ٗ.9٘ٙ  1ٕٕٗ  الماهره :  دار النهضة,

ٔ91ٗ) 
دراسات متمدمه فى 

  المراجعه /
لطفى, امٌن السٌد 

  احمد.
  .ٕٓٓٓ  ٘ٗ.9٘ٙ  6ٕٕٗ  الماهره :  دار النهضة,

ٔ91٘) 
المراجعه بٌن النظرٌه 

  والتطبٌك /
الصحن, عبدالفتاح 

  دمحم.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌه 
:  

ٕٖٗٓ  ٙ٘9.ٗ٘  ٔ661.  

ٔ91ٙ) 
المراجعه بٌن النظرٌه 

  والتطبٌك /
الصحن, عبدالفتاح 

  دمحم.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌه 
:  

ٕٖٗٔ  ٙ٘9.ٗ٘  ٔ661.  

ٔ919) 
دراسات متمدمة فى 
  المراجعة الخارجٌه /

  الدار الجامعٌه,  الصبان, دمحم سمٌر.
اإلسكندرٌه 

:  
ٕٖٕٗ  ٙ٘9.ٗ٘  ٔ669.  

ٔ911) 
دراسات متمدمة فى 
  المراجعة الخارجٌه /

  الدار الجامعٌه,  الصبان, دمحم سمٌر.
اإلسكندرٌه 

:  
ٕٖٖٗ  ٙ٘9.ٗ٘  ٔ669.  

ٔ916) 
المحاسبة العملٌة فى 

االعمال الزراعٌة والرٌفٌة 
/  

  .661ٔ  9.1٘ٙ  ٖٕٗٗ  الرٌاض :  جامعة الملن سعود,  بن براون.

ٔ96ٓ) 
ادارة الجودة الكلٌة فى 

  الحكومة :
  .669ٔ  ٙ٘.1٘ٙ  ٖٕ٘ٗ  الرٌاض :  معهد األدارة العامة,  ستٌفٌن. كوهٌن,

ٔ96ٔ) 
دراسات فى محاسبة 

  التكالٌف :
دمحم, دمحم محمود عبد 

  ربه.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌه 
:  

ٕٖٗٙ  ٙ٘9.ٕٗ  ٕٓٓٓ.  

ٔ96ٕ) 
دراسات فى محاسبة 

  التكالٌف :
دمحم, دمحم محمود عبد 

  ربه.
  الجامعٌة,الدار 

االسكندرٌه 
:  

ٕٖٗ9  ٙ٘9.ٕٗ  ٕٓٓٓ.  



ٔ96ٖ) 
مبادىء المحاسبه المالٌه 

  كنظام للمعلومات /
  الدار الجامعٌه,  الصبان, دمحم سمٌر.

األسكندرٌه, 
  مصر :

ٕٖٗ1  ٙ٘9.ٗٙ  
ٔ666 - 
ٕٓٓٓ.  

  الدار الجامعٌة,  الصبان, دمحم سمٌر.  المراجعة : (96ٗٔ
االسكندرٌه 

:  
ٕٗٗٓ  ٙ٘9.ٗ٘  ٔ66ٙ.  

  الدار الجامعٌة,  الصبان, دمحم سمٌر.  المراجعة : (96٘ٔ
االسكندرٌه 

:  
ٕٗٗٔ  ٙ٘9.ٗ٘  ٔ66ٙ.  

ٔ96ٙ) 
التمٌٌم المالى و االلتصادى 
و االجتماعى للمشروعات 

/  
  .66٘ٔ  ٘ٔ.1٘ٙ  ٕٕٗٗ  الماهرة :  المكتبة االكادٌمٌة,  نصار, سعد زكى.

ٔ969) 
و االلتصادى التمٌٌم المالى 

و االجتماعى للمشروعات 
/  

  .66٘ٔ  ٘ٔ.1٘ٙ  ٖٕٗٗ  الماهرة :  المكتبة االكادٌمٌة,  نصار, سعد زكى.

  البرمجة الخطٌة / (961ٔ
ابورمان, دمحم 
  عبدالعزٌز.

دار الشافعى 
  للطباعة,

  .66ٙٔ  6.9ٕٔ٘  ٕٗٗٗ  المنصورة :

ٔ966) 
النظام المحاسبى اللبنانى 

المحاسبٌة والمشاكل 
  المعاصرة /

  الصبان, دمحم سمٌر.
دار المعرفة 
  الجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٕٗٗ٘  ٙ٘9  ٔ666.  

ٔ1ٓٓ) 
النظام المحاسبى اللبنانى 

والمشاكل المحاسبٌة 
  المعاصرة /

  الصبان, دمحم سمٌر.
دار المعرفة 
  الجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٕٗٗٙ  ٙ٘9  ٔ666.  

ٔ1ٓٔ) 
اإلدارٌة ونماذج المحاسبة 

بحوث العملٌات فً اتخاذ 
  المرارت/

جمعة, اسماعٌل 
  ابراهٌم.

  الدار الجامعٌة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٕٗٗ1  ٙ٘1.ٔ٘ٔٔ  ٕٓٓٓ .  

ٔ1ٕٓ) 
معاٌٌر المراجعة المهنٌة 
للرلابه على جوده اداء 

  مرالبى الحسابات /

لطفى, أمٌن السٌد 
  أحمد.

حورس للطباعة 
  والنشر,

  .669ٔ  ٘ٗ.9٘ٙ  6ٕٗٗ  الماهرة :

ٔ1ٖٓ) 
معاٌٌر المراجعة المهنٌة 
للرلابه على جوده اداء 

  مرالبى الحسابات /

لطفى, أمٌن السٌد 
  أحمد.

حورس للطباعة 
  والنشر,

  .669ٔ  ٘ٗ.9٘ٙ  ٕٓ٘ٗ  الماهرة :

ٔ1ٓٗ) 
تخطٌط األرباح واألداء 

  المالى المستمبلى :
لطفى, أمٌن السٌد 

  أحمد.
  .661ٔ  ٔٓ.1٘ٙ  ٕٔ٘ٗ  الماهره :  األكادٌمٌة,مكتبة 

  الدار الجامعٌة,  نور, أحمد.  مبادىء المحاسبة المالٌة : (1ٓ٘ٔ
االسكندرٌه 

:  
ٕٕٗ٘  ٙ٘9.ٗ1  ٕٓٓٓ.  

ٔ1ٓٙ) 
شرح معاٌٌر المحاسبة 

  المصرٌة :
خلٌفة, دمحم 
  عبدالعزٌز.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .ٕٓٓٓ  9٘ٙ  ٖٕ٘ٗ  الماهرة :

ٔ1ٓ9) 
شرح معاٌٌر المحاسبة 

  المصرٌة :
خلٌفة, دمحم 
  عبدالعزٌز.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .ٕٓٓٓ  9٘ٙ  ٕ٘٘ٗ  الماهرة :

ٔ1ٓ1) 
شرح معاٌٌر المحاسبة 

  المصرٌة :
خلٌفة, دمحم 
  عبدالعزٌز.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .ٕٓٓٓ  9٘ٙ  ٕٙ٘ٗ  الماهرة :

ٔ1ٓ6) 
دراسات فى المحاسبه 

و محاسبه التكالٌف  المالٌه
  والمحاسبه االدرٌه /

  الدار الجامعٌة,  عطٌه, هاشم أحمد.
االسكندرٌه 

:  
ٕٗ٘9  ٙ٘9.ٗ1  ٕٓٓٓ .  

ٔ1ٔٓ) 
دراسات فى المحاسبه 

المالٌه و محاسبه التكالٌف 
  والمحاسبه االدرٌه /

  الدار الجامعٌة,  عطٌه, هاشم أحمد.
االسكندرٌه 

:  
ٕٗ٘1  ٙ٘9.ٗ1  ٕٓٓٓ .  

ٔ1ٔٔ) 
التطبٌمات المحاسبٌة 
  باستخدام الحاسب /

  الدار الجامعٌة,  دمحم, دمحم عبد الفتاح.
االسكندرٌة 

:  
ٕٗ٘6  ٙ٘9.ٕٗ٘ٓ1ٕ  ٕٓٓٓ .  

ٔ1ٕٔ) 
التطبٌمات المحاسبٌة 
  باستخدام الحاسب /

  الدار الجامعٌة,  دمحم, دمحم عبد الفتاح.
االسكندرٌة 

:  
ٕٗٙٓ  ٙ٘9.ٕٗ٘ٓ1ٕ  ٕٓٓٓ .  

ٔ1ٖٔ) 
تمٌٌم أداء البنون التجارٌة 

:  
حماد, طارق 

  عبدالعال.
الدار الجامعٌة للنشر 

  والتوزٌع,
االسكندرٌة 

:  
ٕٗٙٔ  ٖٖٕ.ٕٔ  ٔ666.  

ٔ1ٔٗ) 
تمٌٌم أداء البنون التجارٌة 

:  
حماد, طارق 

  عبدالعال.
الدار الجامعٌة للنشر 

  والتوزٌع,
االسكندرٌة 

:  
ٕٕٗٙ  ٖٖٕ.ٕٔ  ٔ666.  

ٔ1ٔ٘) 
اندماج وخصخصه البنون 

/  
حماد, طارق 

  عبدالعال.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌه 
:  

ٕٖٗٙ  ٖٖٕ.ٔ  ٔ666.  

ٔ1ٔٙ) 
اندماج وخصخصه البنون 

/  
حماد, طارق 

  عبدالعال.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌه 
:  

ٕٗٙٗ  ٖٖٕ.ٔ  ٔ666.  



  الدار الجامعٌة,  الصبان, دمحم سمٌر.  المحاسبة المتوسطة : (1ٔ9ٔ
اإلسكندرٌة 

:  
ٕٗٙ٘  ٙ٘9.ٓٗٗ  ٕٓٓٓ.  

ٔ1ٔ1) 
مدخل الى نظم المعلومات 

  المحاسبٌه /
  الدار الجامعٌة,  عطٌه, هاشم احمد.

االسكندرٌه 
:  

ٕٗٙٙ  ٙ٘ٔ.1ٗ  ٕٓٓٓ.  

ٔ1ٔ6) 
مدخل الى نظم المعلومات 

  المحاسبٌه /
  الدار الجامعٌة,  عطٌه, هاشم احمد.

االسكندرٌه 
:  

ٕٗٙ9  ٙ٘ٔ.1ٗ  ٕٓٓٓ.  

ٔ1ٕٓ) 
المحاسبة فى االنشطه 

السٌاحٌة والفندلٌة بمطاعى 
  االعمال العام والخاص /

الملٌجى, فإاد 
  السٌد.

  الدار الجامعٌة,
االسكندرٌه 

:  
ٕٗٙ1  ٙ٘9.1ٖ9  ٔ666.  

ٔ1ٕٔ) 
دراسات فً المحاسبة 

  المتخصصة :
  الدار الجامعٌة,  عطٌة, هاشم أحمد.

اإلسكندرٌة 
:  

ٕٗٙ6  ٙ٘9.ٖ  ٕٓٓٓ .  

ٔ1ٕٕ) 
دراسات فً المحاسبة 

  المتخصصة :
  الدار الجامعٌة,  عطٌة, هاشم أحمد.

اإلسكندرٌة 
:  

ٕٗ9ٓ  ٙ٘9.ٖ  ٕٓٓٓ .  

ٔ1ٕٖ) 
الرلابة والمراجعة الداخلٌة 

:  
  الدار الجامعٌة,  الصبان, دمحم سمٌر.

االسكندرٌة 
:  

ٕٗ9ٔ  ٙ٘ٓ  ٔ66ٙ.  

ٔ1ٕٗ) 
مدخل معاصر فى نظم 
  المعلومات المحاسبٌة /

الدهراوى, كمال 
  الدٌن.

  الدار الجامعٌة,
االسكندرٌه 

:  
ٕٗ9ٕ  ٙ٘ٔ.1ٗ  ٔ661.  

  النظم الضرٌبٌه : (1ٕ٘ٔ
حجازى, المرسى 

  السٌد.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌه 
:  

ٕٗ9ٖ  ٖٖٙ.ٕ  ٔ661.  

  النظم الضرٌبٌه : (1ٕٙٔ
حجازى, المرسى 

  السٌد.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌه 
:  

ٕٗ9ٗ  ٖٖٙ.ٕ  ٔ661.  

ٔ1ٕ9) 
المحاسبة المالٌة المتمدمه 

:  
أبو المكارم, وصفى 

  عبدالفتاح.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌه 
:  

ٕٗ9٘  ٙ٘9.ٗ1  ٔ666.  

ٔ1ٕ1) 
المحاسبة المالٌة المتمدمه 

:  
أبو المكارم, وصفى 

  عبدالفتاح.
  الجامعٌة,الدار 

االسكندرٌه 
:  

ٕٗ9ٙ  ٙ٘9.ٗ1  ٔ666.  

ٔ1ٕ6) 
فى مبادىء محاسبة 

  التكالٌف /
  الدار الجامعٌة,  نور, أحمد دمحم.

االسكندرٌه 
:  

ٕٗ99  ٙ٘9.ٕٗ  ٔ669.  

ٔ1ٖٓ) 
فى مبادىء محاسبة 

  التكالٌف /
  الدار الجامعٌة,  نور, أحمد دمحم.

االسكندرٌه 
:  

ٕٗ91  ٙ٘9.ٕٗ  ٔ669.  

ٔ1ٖٔ) 
صندوق النمد العربى 
  والمضاٌا المصٌرٌة :

  .666ٔ  ٕ٘ٔ.ٕٖٖ  1ٕٓٗ  الماهرة :  دار السالم,  المصرى, ٌحٌى.

ٔ1ٖٕ) 
اآلثار المحتمة لمنظمة 

  التجارة العالمٌة/
  . ٕٓٓٓ  9ٓ.ٖٙٗ  1ٕٔٗ  الماهرة:  مكتبة مدبولً,  مثنً, فضل علً.

ٔ1ٖٖ) 
صنادٌك اإلستثمار للبنون 

  والمستثمرٌن /
  لاسم, منى.

الدار المصرٌة 
  اللبنانٌة,

  .66٘ٔ  9ٙ.ٕٖٖ  1ٕٕٗ  الماهره :

ٔ1ٖٗ) 
االرض والماء فى مصر 

:  
  كشن, دمحم عاطف.

مٌرٌت للنشر 
  والمعلومات,

  .666ٔ  6ٗ.6ٖٖ  1ٕٗٗ  الماهره :

ٔ1ٖ٘) 
اإللتصاد السٌاسى 

  لإلصالح اإللتصادى /
إبراهٌم, حسنٌن 

  توفٌك.

مركز الدراسات 
السٌاسٌة 

واإلستراتٌجٌة 
  باإلهرام,

  .666ٔ  ٔٔٔ.9ٖٖ  1ٕ٘ٗ  الماهرة :

    كراسات استراتٌجٌه / (1ٖٙٔ

مركز الدراسات 
السٌاسٌة 

واإلستراتٌجٌة 
  باإلهرام,

  .666ٔ  ٖ.9ٖٖ  1ٕٙٗ  الماهره :

ٔ1ٖ9) 
كٌف صنعنا المرن 

  العشرٌن /
  .ٕٓٓٓ  6ٓ6.1ٕ  11ٕٗ  الماهرة :  دار الشروق,  جارودى, روجٌه.

  جٌدنز, أنطونً.  الطرٌك الثالث : (1ٖ1ٔ
المجلس األعلى 

  للثمافة,
  .666ٔ  ٘.ٖٖ٘  16ٕٗ  الماهرة :

ٔ1ٖ6) 
معامالت البنون وأحكامها 

  الشرعٌة /
  .66ٖٔ  ٔ.ٕٖٖ  6ٕٓٗ  الماهرة :  دار السعادة,  طنطاوي, دمحم سٌد.

ٔ1ٗٓ) 
فً  االولاف والسٌاسة

  مصر /
غانم, ابراهٌم 

  البٌومى.
  .661ٔ  1.6ٖٖ  6ٕٔٗ  الماهره :  دار الشروق,

ٔ1ٗٔ) 
كٌف نكتب التارٌخ 

  اإلسالمى /
  لطب, دمحم.

دار الشروق للنشر 
  والتوزٌع,

  .66ٖٔ  6ٖ٘  6ٕٕٗ  الماهرة :

ٔ1ٕٗ) 
الدولة والطبمات 

  اإلجتماعٌة فى مصر /
  فرغلى, على حسن.

 مٌرٌت للنشر
  والمعلومات,

  .ٕٓٓٓ  ٔ.ٖٖٓ  6ٖٕٗ  الماهرة :



ٔ1ٖٗ) 
حروب المٌاه فى الشرق 

  األوسط /
  بكر, حسن.

مٌرٌت للنشر 
  واالعالن,

  ٕٗ6ٗ  ٖٖ9  ٕٓٓٓ.  

ٔ1ٗٗ) 
الرأسمالٌة ضد الرأسمالٌة 

/  
  .66٘ٔ  9ٖٖ  6ٕ٘ٗ  الماهره :  مكتبة الشروق,  البٌر, مٌشٌل.

  .661ٔ  1.6ٖٖ  6ٕٙٗ  الماهرة :  دار الشروق,  الببالوى, حازم.  اإللتصاد /دور الدولة فى  (1ٗ٘ٔ

ٔ1ٗٙ) 
 61ماٌكروسوفت وندوز 

/  
  ابوطالب, جمال.

دار الكتب العلمٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .666ٔ  ٙ.ٔٓٓ  69ٕٗ  الماهرة :

ٔ1ٗ9) 
 61ماٌكروسوفت وندوز 

/  
  ابوطالب, جمال.

دار الكتب العلمٌة 
  والتوزٌع,للنشر 

  .666ٔ  ٙ.ٔٓٓ  61ٕٗ  الماهرة :

ٔ1ٗ1) 
 61ماٌكروسوفت وندوز 

/  
  ابوطالب, جمال.

دار الكتب العلمٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .666ٔ  ٙ.ٔٓٓ  66ٕٗ  الماهرة :

ٔ1ٗ6) 
الوجٌز فى احكام التهرب 

  الضرٌبى :
  .ٕٓٓٓ  ٕٗ.ٖٖٙ  ٖٓٓٗ  الماهرة :  مكتبة شادى,  توحٌد, هشام على.

ٔ1٘ٓ) 
الوجٌز فى احكام التهرب 

  الضرٌبى :
  .ٕٓٓٓ  ٕٗ.ٖٖٙ  ٖٔٓٗ  الماهرة :  مكتبة شادى,  توحٌد, هشام على.

ٔ1٘ٔ) 
المإتمر السنوى األول 

إلدارة األزمات والكوارث 
:  

  .66ٙٔ  6٘.ٖٖ٘  ٕٖٓٗ  الماهرة :  كلٌة التجارة,  

ٔ1ٕ٘) 
المإتمر السنوى األول 

األزمات والكوارث إلدارة 
:  

  .66ٙٔ  6٘.ٖٖ٘  ٖٖٓٗ  الماهرة :  كلٌة التجارة,  

ٔ1ٖ٘) 
المإتمر السنوى األول 

إلدارة األزمات والكوارث 
:  

  .66ٙٔ  6٘.ٖٖ٘  ٖٗٓٗ  الماهرة :  كلٌة التجارة,  

ٔ1٘ٗ) 
المإتمر السنوى األول 

إلدارة األزمات والكوارث 
:  

  .66ٙٔ  6٘.ٖٖ٘  ٖ٘ٓٗ  الماهرة :  كلٌة التجارة,  

ٔ1٘٘) 
المإتمر السنوى األول 

إلدارة األزمات والكوارث 
:  

  .66ٙٔ  6٘.ٖٖ٘  ٖٙٓٗ  الماهرة :  كلٌة التجارة,  

ٔ1٘ٙ) 
المإتمر السنوى األول 

إلدارة األزمات والكوارث 
:  

  .66ٙٔ  6٘.ٖٖ٘  9ٖٓٗ  الماهرة :  كلٌة التجارة,  

ٔ1٘9) 
الثانى المإتمر السنوى 
إلدارة األزمات و 

  الكوارث.
  . 669ٔ  1ٖٗ.ٖٖٙ  1ٖٓٗ  الماهرة :  جامعة عٌن شمس,  

ٔ1٘1) 
المإتمر السنوى الثانى 

إلدارة األزمات و 
  الكوارث.

  . 669ٔ  1ٖٗ.ٖٖٙ  6ٖٓٗ  الماهرة :  جامعة عٌن شمس,  

ٔ1٘6) 
المإتمر السنوى الثانى 

إلدارة األزمات و 
  الكوارث.

  . 669ٔ  1ٖٗ.ٖٖٙ  ٖٓٔٗ  الماهرة :  جامعة عٌن شمس,  

ٔ1ٙٓ) 
المإتمر السنوى الثانى 

إلدارة األزمات و 
  الكوارث.

  . 669ٔ  1ٖٗ.ٖٖٙ  ٖٔٔٗ  الماهرة :  جامعة عٌن شمس,  

ٔ1ٙٔ) 
المإتمر السنوى الثانى 

إلدارة األزمات و 
  الكوارث.

  . 669ٔ  1ٖٗ.ٖٖٙ  ٕٖٔٗ  الماهرة :  جامعة عٌن شمس,  

ٔ1ٕٙ) 
المإتمر السنوى الثانى 

إلدارة األزمات و 
  الكوارث.

  . 669ٔ  1ٖٗ.ٖٖٙ  ٖٖٔٗ  الماهرة :  جامعة عٌن شمس,  

ٔ1ٖٙ) 
المإتمر السنوى الثالث 

ألدارة االزمات والكوارث 
:  

  . 661ٔ  1.1٘ٙ  ٖٗٔٗ  الماهره,  جامعة عٌن شمس :  

ٔ1ٙٗ) 
الثالث المإتمر السنوى 

ألدارة االزمات والكوارث 
:  

  . 661ٔ  1.1٘ٙ  ٖ٘ٔٗ  الماهره,  جامعة عٌن شمس :  



ٔ1ٙ٘) 
المإتمر السنوى الثالث 

ألدارة االزمات والكوارث 
:  

  . 661ٔ  1.1٘ٙ  ٖٙٔٗ  الماهره,  جامعة عٌن شمس :  

ٔ1ٙٙ) 
المإتمر السنوى الثالث 

ألدارة االزمات والكوارث 
:  

  . 661ٔ  1.1٘ٙ  9ٖٔٗ  الماهره,  عٌن شمس :جامعة   

ٔ1ٙ9) 
المإتمر السنوى الثالث 

ألدارة االزمات والكوارث 
:  

  . 661ٔ  1.1٘ٙ  1ٖٔٗ  الماهره,  جامعة عٌن شمس :  

ٔ1ٙ1) 
المإتمر السنوى الثالث 

ألدارة االزمات والكوارث 
:  

  . 661ٔ  1.1٘ٙ  6ٖٔٗ  الماهره,  جامعة عٌن شمس :  

ٔ1ٙ6) 
المإتمر السنوى الرابع 

إلدارة األزمات والكوارث 
=  

  .666ٔ  1٘ٙ  ٕٖٓٗ  الماهرة :  جامعة عٌن شمس,  

ٔ19ٓ) 
المإتمر السنوى الرابع 

إلدارة األزمات والكوارث 
=  

  .666ٔ  1٘ٙ  ٕٖٔٗ  الماهرة :  جامعة عٌن شمس,  

ٔ19ٔ) 
المإتمر السنوى الرابع 

والكوارث إلدارة األزمات 
=  

  .666ٔ  1٘ٙ  ٕٕٖٗ  الماهرة :  جامعة عٌن شمس,  

ٔ19ٕ) 
المإتمر السنوى الرابع 

إلدارة األزمات والكوارث 
=  

  .666ٔ  1٘ٙ  ٖٕٖٗ  الماهرة :  جامعة عٌن شمس,  

ٔ19ٖ) 
المإتمر السنوى الرابع 

إلدارة األزمات والكوارث 
=  

  .666ٔ  1٘ٙ  ٕٖٗٗ  الماهرة :  جامعة عٌن شمس,  

ٔ19ٗ) 
المإتمر السنوى الرابع 

إلدارة األزمات والكوارث 
=  

  .666ٔ  1٘ٙ  ٕٖ٘ٗ  الماهرة :  جامعة عٌن شمس,  

  إدارة األزمات : (19٘ٔ
الحمالوى, دمحم 

  رشاد.
مكتبة عٌن شمس 

  للنشر,
  .66٘ٔ  ٖٗ.ٖٖٙ  ٕٖٙٗ  الماهرة :

  إدارة األزمات : (19ٙٔ
الحمالوى, دمحم 

  رشاد.
مكتبة عٌن شمس 

  للنشر,
  .66٘ٔ  ٖٗ.ٖٖٙ  9ٕٖٗ  الماهرة :

ٔ199) 
األزمات والكوارث فى 

  مصر المحروسة :
الحمالوى, دمحم 

  رشاد.
وحدة بحوث 
  األزمات,

  .666ٔ  ٗ.1٘ٙ  1ٕٖٗ  الماهرة :

ٔ191) 
األزمات والكوارث فى 

  مصر المحروسة :
الحمالوى, دمحم 

  رشاد.
وحدة بحوث 
  األزمات,

  .666ٔ  ٗ.1٘ٙ  6ٕٖٗ  الماهرة :

ٔ196) 
التخطٌط لمواجهة االزمات 

:  
الحمالوى, دمحم 

  رشاد.
  .66٘ٔ  6,ٖٖٓ  ٖٖٓٗ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,

ٔ11ٓ) 
التخطٌط لمواجهة االزمات 

:  
الحمالوى, دمحم 

  رشاد.
  .66٘ٔ  6,ٖٖٓ  ٖٖٔٗ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,

ٔ11ٔ) 
دور االتصاالت فى ادارة 

  االزمات :
الحمالوى, دمحم 

  رشاد.
  .666ٔ  ٙ٘ٗ.1٘ٙ  ٕٖٖٗ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,

ٔ11ٕ) 
دور االتصاالت فى ادارة 

  االزمات :
الحمالوى, دمحم 

  رشاد.
  .666ٔ  ٙ٘ٗ.1٘ٙ  ٖٖٖٗ  الماهرة :  مكتبة عٌن شمس,

ٔ11ٖ) 
الماموس الحدٌث فى العلوم 

االدارٌه والمحاسبٌه 
  وااللتصادٌه :

الحمالوى, دمحم 
  رشاد.

  .ٕٓٓٓ  ٖٓ.1ٖٓ  ٖٖٗٗ  الماهرة :  مكتبه عٌن شمس,

  أسس علم االلتصاد : (11ٗٔ
ابراهٌم, نعمةهللا 

  نجٌب.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
ٖٖٗ9  ٖٖٓ.ٓ1  ٕٓٓٔ.  

  أسس علم االلتصاد : (11٘ٔ
نعمةهللا ابراهٌم, 
  نجٌب.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌة 
:  

ٖٖٗ1  ٖٖٓ.ٓ1  ٕٓٓٔ.  

  أسس علم االلتصاد : (11ٙٔ
ابراهٌم, نعمةهللا 

  نجٌب.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
ٖٖٗ6  ٖٖٓ.ٓ1  ٕٓٓٔ.  

  النظرٌة االلتصادٌة : (119ٔ
إبراهٌم , نعمة هللا 

  نجٌب.
مإسسة شباب 

  الجامعه,
االسكندرٌه 

:  
ٖٗٗٔ  ٖٖٓ.ٖٔ٘ٗ  ٕٓٓٓ.  

  .ٕٓٓٓ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  ٕٖٗٗاالسكندرٌه مإسسة شباب إبراهٌم , نعمة هللا   النظرٌة االلتصادٌة : (111ٔ



  :  الجامعه,  نجٌب.

ٔ116) 
موسوعة لانون تنظٌم 

  الجامعات :
بكر, دمحم عبدالعزٌز 

  على.
  .ٕٓٓٓ  9ٖٗٓٓ.ٖٗٗ  ٖٖٗٗ  المنصورة :  دار النٌل للطباعة,

ٔ16ٓ) 
موسوعة لانون تنظٌم 

  الجامعات :
بكر, دمحم عبدالعزٌز 

  على.
  .ٕٓٓٓ  9ٖٗٓٓ.ٖٗٗ  ٖٗٗٗ  المنصورة :  دار النٌل للطباعة,

ٔ16ٔ) 
المالٌه العامه فى النظرٌه 

  والتطبٌك /
موسجرٌف, 
  رٌتشارد.

  .66ٕٔ  ٖٖٙ  ٖٙٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

ٔ16ٕ) 
المالٌه العامه فى النظرٌه 

  والتطبٌك /
موسجرٌف, 
  رٌتشارد.

  .66ٕٔ  ٖٖٙ  9ٖٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

ٔ16ٖ) 
المالٌه العامه فى النظرٌه 

  والتطبٌك /
موسجرٌف, 
  رٌتشارد.

  .66ٕٔ  ٖٖٙ  1ٖٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

ٔ16ٗ) 
النظم االلتصادٌه الممارنه 

/  
  .66ٗٔ  ٕٔ.ٖٖٓ  6ٖٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  جرٌجورى, بول.

ٔ16٘) 
النظم االلتصادٌه الممارنه 

/  
  .66ٗٔ  ٕٔ.ٖٖٓ  ٖٓ٘ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  جرٌجورى, بول.

ٔ16ٙ) 
النظم االلتصادٌه الممارنه 

/  
  .66ٗٔ  ٕٔ.ٖٖٓ  ٖٔ٘ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  جرٌجورى, بول.

  .66ٗٔ  ٖٖٔ  ٕٖ٘ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  إٌرنبرج, رونالد.  التصادٌات العمل / (169ٔ

  .66ٗٔ  ٖٖٔ  ٖٖ٘ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  إٌرنبرج, رونالد.  التصادٌات العمل / (161ٔ

  .66ٗٔ  ٖٖٔ  ٖٗ٘ٗ  الرٌاض :  للنشر,دار المرٌخ   إٌرنبرج, رونالد.  التصادٌات العمل / (166ٔ

ٔ6ٓٓ) 
الطرق األساسٌة فً 
  اإللتصاد الرٌاضً /

  .66٘ٔ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  ٖ٘٘ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  شٌانج, ألفا.

ٔ6ٓٔ) 
الطرق األساسٌة فً 
  اإللتصاد الرٌاضً /

  .66٘ٔ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  ٖٙ٘ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  شٌانج, ألفا.

ٔ6ٕٓ) 
الطرق األساسٌة فً 
  اإللتصاد الرٌاضً /

  .66٘ٔ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  9ٖ٘ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  شٌانج, ألفا.

ٔ6ٖٓ) 
الطرق األساسٌة فً 
  اإللتصاد الرٌاضً /

  .66٘ٔ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  1ٖ٘ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  شٌانج, ألفا.

ٔ6ٓٗ) 
الطرق األساسٌة فً 
  اإللتصاد الرٌاضً /

  .66٘ٔ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  6ٖ٘ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  شٌانج, ألفا.

ٔ6ٓ٘) 
الطرق األساسٌة فً 
  اإللتصاد الرٌاضً /

  .66٘ٔ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  ٖٓٙٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  شٌانج, ألفا.

ٔ6ٓٙ) 
التموٌم اإلجتماعى 

  للمشروعات :
  .66ٗٔ  ٘.1ٖٖ  ٖٔٙٗ  الرٌاض :  المرٌخ,دار   بٌرس, دى بلٌو.

ٔ6ٓ9) 
التموٌم اإلجتماعى 

  للمشروعات :
  .66ٗٔ  ٘.1ٖٖ  ٕٖٙٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  بٌرس, دى بلٌو.

ٔ6ٓ1) 
التموٌم اإلجتماعى 

  للمشروعات :
  .66ٗٔ  ٘.1ٖٖ  ٖٖٙٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  بٌرس, دى بلٌو.

  .66٘ٔ  1.6ٖٖ  ٖٗٙٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  جبلز, مالكولم.  التنمٌه /إلتصادٌات  (6ٓ6ٔ

  .66٘ٔ  1.6ٖٖ  ٖ٘ٙٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  جبلز, مالكولم.  إلتصادٌات التنمٌه / (6ٔٓٔ

  .66٘ٔ  1.6ٖٖ  ٖٙٙٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  جبلز, مالكولم.  إلتصادٌات التنمٌه / (6ٔٔٔ

  .666ٔ  ٔٓ.6ٖٖ  1ٖٙٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  ابدجمان, ماٌكل.  اإللتصاد الكلى : (6ٕٔٔ

  .666ٔ  ٔٓ.6ٖٖ  6ٖٙٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  ابدجمان, ماٌكل.  اإللتصاد الكلى : (6ٖٔٔ

  .666ٔ  6ٖٖ  9ٖٙٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  جوارتٌنى, جٌمس.  اإللتصاد الكلى : (6ٔٗٔ

  .666ٔ  6ٖٖ  99ٖٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  جوارتٌنى, جٌمس.  اإللتصاد الكلى : (6ٔ٘ٔ

  .666ٔ  6ٖٖ  91ٖٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  جوارتٌنى, جٌمس.  اإللتصاد الكلى : (6ٔٙٔ

  مبادىء االلتصاد : (6ٔ9ٔ
مهلهل, متوكل بن 

  عباس دمحم.
  .ٕٓٓٓ  ٖٖٓ  1ٖ٘ٗ  الرٌاض :  للنشر,دار المرٌخ 



  مبادىء االلتصاد : (6ٔ1ٔ
مهلهل, متوكل بن 

  عباس دمحم.
  .ٕٓٓٓ  ٖٖٓ  1ٖٙٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

  مبادىء االلتصاد : (6ٔ6ٔ
مهلهل, متوكل بن 

  عباس دمحم.
  .ٕٓٓٓ  ٖٖٓ  19ٖٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

  . 666ٔ  ٗٗٓ.9٘ٙ  11ٖٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  كٌسو, دونالد.  المتوسطة /المحاسبة  (6ٕٓٔ

  . 666ٔ  ٗٗٓ.9٘ٙ  6ٖٓٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  كٌسو, دونالد.  المحاسبة المتوسطة / (6ٕٔٔ

  . 666ٔ  ٗٗٓ.9٘ٙ  6ٖٔٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  كٌسو, دونالد.  المحاسبة المتوسطة / (6ٕٕٔ

  . 666ٔ  ٗٗٓ.9٘ٙ  6ٕٖٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  كٌسو, دونالد.  المحاسبة المتوسطة / (6ٕٖٔ

  . 666ٔ  ٗٗٓ.9٘ٙ  6ٖٖٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  كٌسو, دونالد.  المحاسبة المتوسطة / (6ٕٗٔ

  محاسبة التكالٌف : (6ٕ٘ٔ
هورنجرن, 

  تشارلز.
  .ٖٕٓٓ  ٕٗ.9٘ٙ  6ٖٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

  محاسبة التكالٌف : (6ٕٙٔ
هورنجرن, 

  تشارلز.
  .ٖٕٓٓ  ٕٗ.9٘ٙ  6ٖ٘ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

  محاسبة التكالٌف : (6ٕ9ٔ
هورنجرن, 

  تشارلز.
  .ٖٕٓٓ  ٕٗ.9٘ٙ  6ٖٙٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

  محاسبة التكالٌف : (6ٕ1ٔ
هورنجرن, 

  تشارلز.
  .ٖٕٓٓ  ٕٗ.9٘ٙ  69ٖٗ  الرٌاض :  المرٌخ للنشر,دار 

  محاسبة التكالٌف : (6ٕ6ٔ
هورنجرن, 

  تشارلز.
  .ٖٕٓٓ  ٕٗ.9٘ٙ  61ٖٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

  محاسبة التكالٌف : (6ٖٓٔ
هورنجرن, 

  تشارلز.
  .ٖٕٓٓ  ٕٗ.9٘ٙ  66ٖٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

  .661ٔ  ٙٗٓ.9٘ٙ  ٔٓٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  الرسن, جون.  المتمدمة =المحاسبة  (6ٖٔٔ

  .661ٔ  ٙٗٓ.9٘ٙ  ٕٓٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  الرسن, جون.  المحاسبة المتمدمة = (6ٖٕٔ

  .661ٔ  ٙٗٓ.9٘ٙ  ٖٓٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  الرسن, جون.  المحاسبة المتمدمة = (6ٖٖٔ

  .661ٔ  ٙٗٓ.9٘ٙ  ٗٓٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  الرسن, جون.  المحاسبة المتمدمة = (6ٖٗٔ

  .661ٔ  ٙٗٓ.9٘ٙ  ٘ٓٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  الرسن, جون.  المحاسبة المتمدمة = (6ٖ٘ٔ

  .9ٕٓٓ  ٘ٔ.1٘ٙ  ٙٓٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  هٌتجر, لٌستراي.  المحاسبة اإلدارٌة / (6ٖٙٔ

  .66٘ٔ  1ٗ.9٘ٙ  6ٓٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  مٌجس, فالتر.  المحاسبة المالٌة = (6ٖ9ٔ

  .66٘ٔ  1ٗ.9٘ٙ  ٓٔٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  مٌجس, فالتر.  المحاسبة المالٌة = (6ٖ1ٔ

  .66٘ٔ  1ٗ.9٘ٙ  ٔٔٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  مٌجس, فالتر.  المحاسبة المالٌة = (6ٖ6ٔ

ٔ6ٗٓ) 

المحاسبة فى الوحدات 
الحكومٌة والتنظٌمات 

اإلجتماعٌة األخرى مع 
عرض وتحلٌل النظام 

  السعودى /

السلطان, سلطان 
  الدمحم العلى.

  . 66ٓٔ  9.1ٖ٘٘ٙ  ٖٔٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,

ٔ6ٗٔ) 

المحاسبة فى الوحدات 
الحكومٌة والتنظٌمات 

اإلجتماعٌة األخرى مع 
وتحلٌل النظام عرض 

  السعودى /

السلطان, سلطان 
  الدمحم العلى.

  . 66ٓٔ  9.1ٖ٘٘ٙ  ٗٔٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,

ٔ6ٕٗ) 
المراجعة بٌن النظرٌة 

  والتطبٌك /
  . 616ٔ  ٘ٗ.9٘ٙ  ٕٓٗٗ  الرٌاض :  جامعة الملن سعود,  توماس, ولٌم.

ٔ6ٖٗ) 
المحاسبه عن الموارد 

  البشرٌه /
  . 66ٕٔ  .ٖ.9٘ٙ  ٕٔٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  ارٌن.فالمهولز, 

ٔ6ٗٗ) 
المحاسبه عن الموارد 

  البشرٌه /
  . 66ٕٔ  .ٖ.9٘ٙ  ٕٕٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  فالمهولز, ارٌن.

  . 66ٕٔ  .ٖ.9٘ٙ  ٖٕٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  فالمهولز, ارٌن.المحاسبه عن الموارد  (6ٗ٘ٔ



  البشرٌه /

ٔ6ٗٙ) 
المعاٌٌر الدولٌه للمراجعه 

:  
الناغى, محمود 

  السٌد.
  .ٕٓٓٓ  ٘ٗ.9٘ٙ  ٕٗٗٗ  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

ٔ6ٗ9) 

منهج المحاسبة عن 
الضرٌبة الموحدة 

والضرٌبة على أرباح 
شركات األموال وضمانات 

وحوافز االستثمار 
والضرٌبة العامة على 

  المبٌعات:

الناغى, محمود 
  السٌد.

  .ٕٓٓٓ  ٕ.ٖٖٙ  9ٕٗٗ  المنصورة:  المكتبة العصرٌة,

ٔ6ٗ1) 

منهج المحاسبة عن 
الضرٌبة الموحدة 

والضرٌبة على أرباح 
شركات األموال وضمانات 

وحوافز االستثمار 
والضرٌبة العامة على 

  المبٌعات:

الناغى, محمود 
  السٌد.

  .ٕٓٓٓ  ٕ.ٖٖٙ  1ٕٗٗ  المنصورة:  المكتبة العصرٌة,

ٔ6ٗ6) 

منهج المحاسبة عن 
الضرٌبة الموحدة 

والضرٌبة على أرباح 
شركات األموال وضمانات 

وحوافز االستثمار 
والضرٌبة العامة على 

  المبٌعات:

الناغى, محمود 
  السٌد.

  .ٕٓٓٓ  ٕ.ٖٖٙ  6ٕٗٗ  المنصورة:  المكتبة العصرٌة,

ٔ6٘ٓ) 
بحوث العملٌات لدعم 
التشغٌل المرارات فى ظل 

  االلكترونى /

صالح, سمٌر 
  ابوالفتوح.

  .ٕٔٓٓ  ٘.1٘ٙ  ٖٓٗٗ  المنصوره :  المإلف,

ٔ6٘ٔ) 
بحوث العملٌات لدعم 

المرارات فى ظل التشغٌل 
  االلكترونى /

صالح, سمٌر 
  ابوالفتوح.

  .ٕٔٓٓ  ٘.1٘ٙ  ٖٔٗٗ  المنصوره :  المإلف,

ٔ6ٕ٘) 
بحوث العملٌات لدعم 
التشغٌل المرارات فى ظل 

  االلكترونى /

صالح, سمٌر 
  ابوالفتوح.

  .ٕٔٓٓ  ٘.1٘ٙ  ٕٖٗٗ  المنصوره :  المإلف,

ٔ6ٖ٘) 
التحلٌل اإلحصائى 

للمتغٌرات المتعددة من 
  الوجهة التطبٌمٌة /

  .669ٔ  ٔٓ.ٖٓٔ  ٖٖٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  جونسون, رٌتشارد.

ٔ6٘ٗ) 
التحلٌل اإلحصائى 
من  للمتغٌرات المتعددة
  الوجهة التطبٌمٌة /

  .669ٔ  ٔٓ.ٖٓٔ  ٖ٘ٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  جونسون, رٌتشارد.

  . 66ٙٔ  ٘.6ٔ٘  ٖٙٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  تشاو, لنكولن.  اإلحصاء فً اإلدارة/ (6٘٘ٔ

  . 66ٙٔ  ٘.6ٔ٘  9ٖٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  تشاو, لنكولن.  اإلحصاء فً اإلدارة/ (6٘ٙٔ

  . 66ٙٔ  ٘.6ٔ٘  1ٖٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  تشاو, لنكولن.  اإلحصاء فً اإلدارة/ (6٘9ٔ

  االستدالل االحصائى : (6٘1ٔ
مصطفى, عبدالحفٌظ 

  دمحم فوزى.
مجموعة النٌل 

  العربٌة,
  .ٕٓٓٓ  ٗ٘.6ٔ٘  6ٖٗٗ  الماهرة :

  االستدالل االحصائى : (6٘6ٔ
مصطفى, عبدالحفٌظ 

  فوزى.دمحم 
مجموعة النٌل 

  العربٌة,
  .ٕٓٓٓ  ٗ٘.6ٔ٘  ٔٗٗٗ  الماهرة :

  .669ٔ  ٓٔ٘  ٕٗٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  الحداد, هادى مجٌد.  مبادىء الرٌاضٌات / (6ٙٓٔ

  .669ٔ  ٓٔ٘  ٖٗٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  الحداد, هادى مجٌد.  مبادىء الرٌاضٌات / (6ٙٔٔ

  .669ٔ  ٓٔ٘  ٗٗٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  الحداد, هادى مجٌد.  مبادىء الرٌاضٌات / (6ٕٙٔ

  االستدالل االحصائى / (6ٖٙٔ
الصٌاد, جالل 

  مصطفى.
  .66ٖٔ  ٖٓٔ  ٘ٗٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

  االستدالل االحصائى / (6ٙٗٔ
الصٌاد, جالل 

  مصطفى.
  .66ٖٔ  ٖٓٔ  ٙٗٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

  االستدالل االحصائى / (6ٙ٘ٔ
الصٌاد, جالل 

  مصطفى.
  .66ٖٔ  ٖٓٔ  9ٗٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,



ٔ6ٙٙ) 
السالسل الزمنٌة من 

الوجهة التطبٌمٌة ونماذج 
  جنكنز / -بوكس 

  . 66ٕٔ  ٘٘.6ٔ٘  1ٗٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  فاندل, والتر.

ٔ6ٙ9) 
السالسل الزمنٌة من 

الوجهة التطبٌمٌة ونماذج 
  جنكنز / -بوكس 

  . 66ٕٔ  ٘٘.6ٔ٘  6ٗٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  فاندل, والتر.

ٔ6ٙ1) 
السالسل الزمنٌة من 

الوجهة التطبٌمٌة ونماذج 
  جنكنز / -بوكس 

  . 66ٕٔ  ٘٘.6ٔ٘  ٓ٘ٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  فاندل, والتر.

ٔ6ٙ6) 
ممدمة فى بحوث العملٌات 

/  
  .66ٙٔ  ٕٗٗ.ٔٓٓ  ٔ٘ٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  طه, حمدى.

ٔ69ٓ) 
ممدمة فى بحوث العملٌات 

/  
  .66ٙٔ  ٕٗٗ.ٔٓٓ  ٖ٘ٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  طه, حمدى.

  تصمٌم وتحلٌل التجارب / (69ٔٔ
االمام, دمحم دمحم 

  الطاهر.
  .66ٗٔ  ٗ.1ٖٙ  ٗ٘ٗٗ  الرٌاض :  المرٌخ,دار 

  تصمٌم وتحلٌل التجارب / (69ٕٔ
االمام, دمحم دمحم 

  الطاهر.
  .66ٗٔ  ٗ.1ٖٙ  ٘٘ٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,

ٔ69ٖ) 
ممدمه فً المعاٌنه 

  االحصائٌه /
أبوعمه, عبدالرحمن 

  دمحم.
  .66٘ٔ  ٖٓٔ  ٖٙٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,

ٔ69ٗ) 
فً المعاٌنه  ممدمه

  االحصائٌه /
أبوعمه, عبدالرحمن 

  دمحم.
  .66٘ٔ  ٖٓٔ  ٘ٙٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,

ٔ69٘) 
الطرق األساسٌة فً 
  اإللتصاد الرٌاضً /

  .66٘ٔ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  ٙٙٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  شٌانج, ألفا.

ٔ69ٙ) 
الطرق األساسٌة فً 
  اإللتصاد الرٌاضً /

  .66٘ٔ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  9ٙٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  ألفا.شٌانج, 

ٔ699) 
الطرق األساسٌة فً 
  اإللتصاد الرٌاضً /

  .66٘ٔ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  1ٙٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  شٌانج, ألفا.

ٔ691) 
الطرق األساسٌة فً 
  اإللتصاد الرٌاضً /

  .66٘ٔ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  6ٙٗٗ  :الرٌاض   دار المرٌخ للنشر,  شٌانج, ألفا.

ٔ696) 
الطرق األساسٌة فً 
  اإللتصاد الرٌاضً /

  .66٘ٔ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  9ٓٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  شٌانج, ألفا.

ٔ61ٓ) 
الطرق األساسٌة فً 
  اإللتصاد الرٌاضً /

  .66٘ٔ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  9ٔٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  شٌانج, ألفا.

ٔ61ٔ) 
مبادىء الرٌاضٌات 

  التجارٌه :
عبدالعزٌز, عمر 

  عبدالجواد.
مركز طارق 

  للخدمات الجامعٌة,
  .ٕٓٓٓ  ٗ.1٘ٙ  9ٕٗٗ  عمان :

ٔ61ٕ) 
مبادىء الرٌاضٌات 

  التجارٌه :
عبدالعزٌز, عمر 

  عبدالجواد.
مركز طارق 

  للخدمات الجامعٌة,
  .ٕٓٓٓ  ٗ.1٘ٙ  9ٖٗٗ  عمان :

  االدارٌة :اتخاذ المرارات  (61ٖٔ
الموسوى, منعم 

  زمزٌر.
دار الٌازوري 

  العلمٌة,
عمان, 
  االردن :

ٗٗ9٘  ٙ٘1.ٖٗٓ  ٔ661.  

  اتخاذ المرارات االدارٌة : (61ٗٔ
الموسوى, منعم 

  زمزٌر.
دار الٌازوري 

  العلمٌة,
عمان, 
  االردن :

ٗٗ9ٙ  ٙ٘1.ٖٗٓ  ٔ661.  

  .666ٔ  ٘.1٘ٙ  99ٗٗ  الرٌاض :  وائل للنشر,دار   نائب, ابراهٌم.  بحوث العملٌات : (61٘ٔ

  .666ٔ  ٘.1٘ٙ  91ٗٗ  الرٌاض :  دار وائل للنشر,  نائب, ابراهٌم.  بحوث العملٌات : (61ٙٔ

  .666ٔ  ٘.1٘ٙ  96ٗٗ  الرٌاض :  دار وائل للنشر,  نائب, ابراهٌم.  بحوث العملٌات : (619ٔ

  الرٌاضٌات المالٌه : (611ٔ
عمر عبدالعزٌز, 
  عبدالجواد.

دار صفاء للنشر 
  والتوزٌع,

  .666ٔ  ٗ.1٘ٙ  1ٓٗٗ  عمان :

  الرٌاضٌات المالٌه : (616ٔ
عبدالعزٌز, عمر 

  عبدالجواد.
دار صفاء للنشر 

  والتوزٌع,
  .666ٔ  ٗ.1٘ٙ  1ٔٗٗ  عمان :

  دار صفاء,  منصور, عوض.  مبادئ االحصاء / (66ٓٔ
عمان, 
  األردن :

ٗٗ1ٕ  ٘ٔ6  ٕٓٓٓ.  

  دار صفاء,  منصور, عوض.  مبادئ االحصاء / (66ٔٔ
عمان, 
  األردن :

ٗٗ1ٖ  ٘ٔ6  ٕٓٓٓ.  

ٔ66ٕ) 
ممدمه فى الطرق 

االحصائٌة مع تطبٌمات 
  تجارٌة /

عبدالعزٌز, عمر 
  عبدالجواد.

  .666ٔ  ٖٓٔ  1ٗٗٗ  عمان :  دار زهران,



ٔ66ٖ) 
ممدمه فى الطرق 

االحصائٌة مع تطبٌمات 
  / تجارٌة

عبدالعزٌز, عمر 
  عبدالجواد.

  .666ٔ  ٖٓٔ  1٘ٗٗ  عمان :  دار زهران,

ٔ66ٗ) 
ممدمه فى الطرق 

االحصائٌة مع تطبٌمات 
  تجارٌة /

عبدالعزٌز, عمر 
  عبدالجواد.

  .666ٔ  ٖٓٔ  1ٙٗٗ  عمان :  دار زهران,

  مبادىء الرٌاضه المالٌه / (66٘ٔ
دروٌش, احمد 

  عبدهللا.
 دار صفاء للنشر

  والتوزٌع,
  .669ٔ  ٖٖٓٗ.1٘ٙ  19ٗٗ  عمان :

  مبادىء الرٌاضه المالٌه / (66ٙٔ
دروٌش, احمد 

  عبدهللا.
دار صفاء للنشر 

  والتوزٌع,
  .669ٔ  ٖٖٓٗ.1٘ٙ  11ٗٗ  عمان :

  مبادىء الرٌاضه المالٌه / (669ٔ
دروٌش, احمد 

  عبدهللا.
دار صفاء للنشر 

  والتوزٌع,
  .669ٔ  ٖٖٓٗ.1٘ٙ  16ٗٗ  عمان :

ٔ661) 
علم االحصاء الوصفى 

  المبرمج /
  منصور, عوض.

دار صفاء للنشر 
  والتوزٌع,

  .666ٔ  ٖٓٔ  6ٓٗٗ  عمان :

ٔ666) 
علم االحصاء الوصفى 

  المبرمج /
  منصور, عوض.

دار صفاء للنشر 
  والتوزٌع,

  .666ٔ  ٖٓٔ  6ٔٗٗ  عمان :

ٕٓٓٓ) 
علم االحصاء الوصفى 

  /المبرمج 
  منصور, عوض.

دار صفاء للنشر 
  والتوزٌع,

  .666ٔ  ٖٓٔ  6ٕٗٗ  عمان :

  . ٕٓٓٓ  1ٖٓٔٔٓٗ.1٘ٙ  6ٖٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  توربان, إٌفرام.  نظم دعم اإلدارة : (ٕٔٓٓ

  . ٕٓٓٓ  1ٖٓٔٔٓٗ.1٘ٙ  6ٗٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  توربان, إٌفرام.  نظم دعم اإلدارة : (ٕٕٓٓ

  .666ٔ  ٘.1٘ٙ  6ٙٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  بفا, الووداس.  ادارة االنتاج والعملٌات : (ٖٕٓٓ

  .666ٔ  ٘.1٘ٙ  69ٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  بفا, الووداس.  ادارة االنتاج والعملٌات : (ٕٗٓٓ

  .666ٔ  ٘.1٘ٙ  61ٗٗ  الرٌاض :  للنشر,دار المرٌخ   بفا, الووداس.  ادارة االنتاج والعملٌات : (ٕ٘ٓٓ

  الخضٌرى, محسن.  التسوٌك فى ظل الركود : (ٕٙٓٓ
إٌتران للنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٙٔ  1.1٘ٙ  66ٗٗ  الماهره :

  الخضٌرى, محسن.  التسوٌك فى ظل الركود : (9ٕٓٓ
إٌتران للنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٙٔ  1.1٘ٙ  ٓٓ٘ٗ  الماهره :

  الخضٌرى, محسن.  فى ظل الركود : التسوٌك (1ٕٓٓ
إٌتران للنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٙٔ  1.1٘ٙ  ٔٓ٘ٗ  الماهره :

ٕٓٓ6) 
التسوٌك فى ظل عدم 
  وجود نظام معلومات :

الخضٌرى, محسن 
  احمد.

  .66ٙٔ  1.1٘ٙ  ٕٓ٘ٗ  الماهرة :  اٌتران,

ٕٓٔٓ) 
التسوٌك فى ظل عدم 
  وجود نظام معلومات :

الخضٌرى, محسن 
  احمد.

  .66ٙٔ  1.1٘ٙ  ٖٓ٘ٗ  الماهرة :  اٌتران,

ٕٓٔٔ) 
التسوٌك فى ظل عدم 
  وجود نظام معلومات :

الخضٌرى, محسن 
  احمد.

  .66ٙٔ  1.1٘ٙ  ٗٓ٘ٗ  الماهرة :  اٌتران,

  التسوٌك الحدٌث : (ٕٕٔٓ
العالق, بشٌر 

  عباس.

الدار الجماهٌرٌة 
للنشر والتوزٌع 

  واإلعالن,
  .66ٙٔ  1.1٘ٙ  6ٓ٘ٗ  سرت :

  التسوٌك الحدٌث : (ٖٕٔٓ
العالق, بشٌر 

  عباس.

الدار الجماهٌرٌة 
للنشر والتوزٌع 

  واإلعالن,
  .66ٙٔ  1.1٘ٙ  ٓٔ٘ٗ  سرت :

ٕٓٔٗ) 
إدارة اإلنتاج والعملٌات فى 

  الصناعة والخدمات /
مصطفى, أحمد 

  سٌد.
  . 666ٔ  .٘.1٘ٙ  ٔٔ٘ٗ  الماهرة :  أحمد سٌد مصطفً,

ٕٓٔ٘) 
إدارة اإلنتاج والعملٌات فى 

  الصناعة والخدمات /
مصطفى, أحمد 

  سٌد.
  . 666ٔ  .٘.1٘ٙ  ٕٔ٘ٗ  الماهرة :  أحمد سٌد مصطفً,

ٕٓٔٙ) 
إدارة اإلنتاج والعملٌات فى 

  الصناعة والخدمات /
مصطفى, أحمد 

  سٌد.
  . 666ٔ  .٘.1٘ٙ  ٖٔ٘ٗ  الماهرة :  أحمد سٌد مصطفً,

  اإلدارة الٌابانٌة :فن  (9ٕٔٓ
زٌن الدٌن, فرٌد 

  عبدالفتاح.
  .661ٔ  16ٖ  ٗٔ٘ٗ  الزلازٌك :  ظافر,

  فن اإلدارة الٌابانٌة : (1ٕٔٓ
زٌن الدٌن, فرٌد 

  عبدالفتاح.
  .661ٔ  16ٖ  ٘ٔ٘ٗ  الزلازٌك :  ظافر,

  فن اإلدارة الٌابانٌة : (6ٕٔٓ
زٌن الدٌن, فرٌد 

  عبدالفتاح.
  .661ٔ  16ٖ  ٙٔ٘ٗ  : الزلازٌك  ظافر,



ٕٕٓٓ) 
منشآت االعمال الصغٌره 

:  
  هل, جالن سبنسر.

الدار الدولٌة للنشر 
  والتوزٌع,

  .661ٔ  6ٖٖ  9ٔ٘ٗ  الماهره :

ٕٕٓٔ) 
منشآت االعمال الصغٌره 

:  
  هل, جالن سبنسر.

الدار الدولٌة للنشر 
  والتوزٌع,

  .661ٔ  6ٖٖ  1ٔ٘ٗ  الماهره :

ٕٕٕٓ) 
االعمال الصغٌره منشآت 

:  
  هل, جالن سبنسر.

الدار الدولٌة للنشر 
  والتوزٌع,

  .661ٔ  6ٖٖ  6ٔ٘ٗ  الماهره :

  ترٌجو, بنٌامٌن ب.  استراتٌجٌه االداره العلٌا : (ٖٕٕٓ
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .661ٔ  ٕٗ.1٘ٙ  ٕٓ٘ٗ  الماهرة :

  بنٌامٌن ب. ترٌجو,  استراتٌجٌه االداره العلٌا : (ٕٕٗٓ
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .661ٔ  ٕٗ.1٘ٙ  ٕٔ٘ٗ  الماهرة :

  ترٌجو, بنٌامٌن ب.  استراتٌجٌه االداره العلٌا : (ٕٕ٘ٓ
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .661ٔ  ٕٗ.1٘ٙ  ٕٕ٘ٗ  الماهرة :

  جاردنر, جون و.  التمٌز : (ٕٕٙٓ
الدار الدولٌة 
لالستثمارات 

  الثمافٌة,
  .ٕٓٓٓ  ٗ.1٘ٔ  ٖٕ٘ٗ  الماهرة :

  جاردنر, جون و.  التمٌز : (9ٕٕٓ
الدار الدولٌة 
لالستثمارات 

  الثمافٌة,
  .ٕٓٓٓ  ٗ.1٘ٔ  ٕٗ٘ٗ  الماهرة :

  جاردنر, جون و.  التمٌز : (1ٕٕٓ
الدار الدولٌة 
لالستثمارات 

  الثمافٌة,
  .ٕٓٓٓ  ٗ.1٘ٔ  ٕ٘٘ٗ  الماهرة :

ٕٕٓ6) 
اإللتزام واستراتٌجٌة إتخاذ 

  المرارات اإلدارٌة =
  جٌماوات, بانكاج.

الدار الدولٌة للنشر 
  والتوزٌع,

مصر 
  الجدٌدة :

ٕٗ٘ٙ  ٙ٘15ٖٗٓ  ٔ66ٗ.  

ٕٖٓٓ) 
اإللتزام واستراتٌجٌة إتخاذ 

  المرارات اإلدارٌة =
  جٌماوات, بانكاج.

الدار الدولٌة للنشر 
  والتوزٌع,

مصر 
  الجدٌدة :

ٕٗ٘9  ٙ٘15ٖٗٓ  ٔ66ٗ.  

ٕٖٓٔ) 
اإللتزام واستراتٌجٌة إتخاذ 

  المرارات اإلدارٌة =
  جٌماوات, بانكاج.

الدار الدولٌة للنشر 
  والتوزٌع,

مصر 
  الجدٌدة :

ٕٗ٘1  ٙ٘15ٖٗٓ  ٔ66ٗ.  

ٌلٌام.  فن التفاوض : (ٕٖٕٓ   أورى, و
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٗٔ  ٕ.9ٕٖ  6ٕ٘ٗ  الماهرة :

ٌلٌام.  فن التفاوض : (ٖٖٕٓ   أورى, و
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٗٔ  ٕ.9ٕٖ  ٖٓ٘ٗ  الماهرة :

ٌلٌام.  فن التفاوض : (ٖٕٗٓ   أورى, و
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٗٔ  ٕ.9ٕٖ  ٖٔ٘ٗ  الماهرة :

ٕٖٓ٘) 
براعه االداره فى 

  الشركات االمرٌكٌه :
روبرت  ووترمان,

  هـ.
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .666ٔ  1٘ٙ  ٖٖ٘ٗ  الماهرة :

ٕٖٓٙ) 
براعه االداره فى 

  الشركات االمرٌكٌه :
ووترمان, روبرت 

  هـ.
الدار الدولٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .666ٔ  1٘ٙ  ٖٗ٘ٗ  الماهرة :

ٕٖٓ9) 
اداره المشروعات 

  واالعمال صغٌره الحجم /
 النجار, فرٌد

  راغب.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌه 

:  
ٖٗ٘٘  ٙ٘1.ٕٕٓ  ٔ666.  

ٕٖٓ1) 
اداره المشروعات 

  واالعمال صغٌره الحجم /
النجار, فرٌد 

  راغب.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌه 

:  
ٖٗ٘ٙ  ٙ٘1.ٕٕٓ  ٔ666.  

ٕٖٓ6) 
اداره المشروعات 

  واالعمال صغٌره الحجم /
النجار, فرٌد 

  راغب.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌه 

:  
ٖٗ٘9  ٙ٘1.ٕٕٓ  ٔ666.  

ٕٓٗٓ) 
ادارة االئتمان والمروض 

  المصرفٌة المتعثرة :
النجار, فرٌد 

  راغب.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
ٖٗ٘6  ٖٖٕ.ٕٓٙ1  ٕٓٓٓ.  

ٕٓٗٔ) 
ادارة االئتمان والمروض 

  المصرفٌة المتعثرة :
النجار, فرٌد 

  راغب.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
ٗ٘ٗٓ  ٖٖٕ.ٕٓٙ1  ٕٓٓٓ.  

  ادارة الفنادق / (ٕٕٗٓ
المصري, احمد 

  دمحم.
مإسسة شباب 

  الجامعة ؛
االسكندرٌة 

:  
ٗ٘ٗٔ  ٙ٘1.ٕٕٓ  ٔ661.  

  ادارة الفنادق / (ٖٕٗٓ
المصري, احمد 

  دمحم.
مإسسة شباب 

  الجامعة ؛
االسكندرٌة 

:  
ٕٗ٘ٗ  ٙ٘1.ٕٕٓ  ٔ661.  

  ادارة الفنادق / (ٕٗٗٓ
المصري, احمد 

  دمحم.
مإسسة شباب 

  الجامعة ؛
االسكندرٌة 

:  
ٖٗ٘ٗ  ٙ٘1.ٕٕٓ  ٔ661.  

ٕٓٗ٘) 
االداره والمدٌر العصرى 

/  
المصرى, احمد 

  دمحم.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌه 

:  
ٗ٘ٗٗ  ٖ٘ٓ.ٔٓٗ  ٔ66ٗ.  

ٕٓٗٙ) 
االداره والمدٌر العصرى 

/  
المصرى, احمد 

  دمحم.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌه 

:  
ٗ٘ٗ٘  ٖ٘ٓ.ٔٓٗ  ٔ66ٗ.  



ٕٓٗ9) 
االداره والمدٌر العصرى 

/  
المصرى, احمد 

  دمحم.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌه 

:  
ٗ٘ٗٙ  ٖ٘ٓ.ٔٓٗ  ٔ66ٗ.  

ٕٓٗ1) 
إستراتٌجٌات اإلستثمار 

  البشرى/
  

مركز الخبرات 
المهنٌةلإلدارة 

  )بمٌن(,
  . 66ٙٔ  ٖٔ.1٘ٙ  9ٗ٘ٗ  الماهرة:

  ماضً, دمحم توفٌك.  إدارة االنتاج والعملٌات : (6ٕٗٓ
مكتبة ومطبعة 
  االشعاع الفنٌة,

األسكندرٌة 
:  

ٗ٘ٗ1  ٙ٘1.٘  ٔ661.  

  .669ٔ  1.6ٖٖ  6ٗ٘ٗ  عمان :  دار زهران,  المإمن, لٌس.  التنمٌة اإلدارٌة / (ٕٓ٘ٓ

  االنتاج والعملٌات :اداره  (ٕٔ٘ٓ
الموسوى, منعم 

  زمزٌر.
  .66٘ٔ  ٘.1٘ٙ  ٓ٘٘ٗ  عمان :  مإسسة زهران,

ٕٕٓ٘) 
مدخل الى اداره االعمال 

  الدولٌه /
احمد, احمد 
  عبدالرحمن.

  .ٕٔٓٓ  1٘ٙ  ٔ٘٘ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

ٕٖٓ٘) 
مدخل الى اداره االعمال 

  الدولٌه /
احمد, احمد 
  عبدالرحمن.

  .ٕٔٓٓ  1٘ٙ  ٕ٘٘ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

ٕٓ٘ٗ) 
مدخل الى اداره االعمال 

  الدولٌه /
احمد, احمد 
  عبدالرحمن.

  .ٕٔٓٓ  1٘ٙ  ٖ٘٘ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

  .ٕٔٓٓ  1.1٘ٙ  ٗ٘٘ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  حنا, نسٌم.  مبادىء التسوٌك / (ٕ٘٘ٓ

  .ٕٔٓٓ  1.1٘ٙ  ٘٘٘ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  حنا, نسٌم.  مبادىء التسوٌك / (ٕٙ٘ٓ

  .ٕٔٓٓ  1.1٘ٙ  ٙ٘٘ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  حنا, نسٌم.  مبادىء التسوٌك / (9ٕ٘ٓ

  .66ٖٔ  ٔ.1٘ٙ  9٘٘ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  وٌستون, فرد.  التموٌل االدارى / (1ٕ٘ٓ

  .66ٖٔ  ٔ.1٘ٙ  1٘٘ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  وٌستون, فرد.  التموٌل االدارى / (6ٕ٘ٓ

  .66ٖٔ  ٔ.1٘ٙ  6٘٘ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  وٌستون, فرد.  التموٌل االدارى / (ٕٓٙٓ

ٕٓٙٔ) 
األداء المالً لمنظمات 

  األعمال :
جمعة, السعٌد 

  فرحات.
  .ٕٓٓٓ  ٙ.ٕٖٖ  ٓٙ٘ٗ  الرٌاض :  المرٌخ,دار 

ٕٕٓٙ) 
األداء المالً لمنظمات 

  األعمال :
جمعة, السعٌد 

  فرحات.
  .ٕٓٓٓ  ٙ.ٕٖٖ  ٔٙ٘ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,

ٕٖٓٙ) 
األداء المالً لمنظمات 

  األعمال :
جمعة, السعٌد 

  فرحات.
  .ٕٓٓٓ  ٙ.ٕٖٖ  ٕٙ٘ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,

  .66ٖٔ  ٔ.1٘ٙ  ٖٙ٘ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  وٌستون, فرد.  التموٌل االدارى / (ٕٗٙٓ

  .66ٖٔ  ٔ.1٘ٙ  ٗٙ٘ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  وٌستون, فرد.  التموٌل االدارى / (ٕ٘ٙٓ

ٕٓٙٙ) 
بناء التطبٌمات االدارٌه 

  : cبلغه ++ 
  .ٕٓٓٓ  ٔ٘ٙ  ٙٙ٘ٗ  :الرٌاض   دار المرٌخ للنشر,  جارنت, لوسى.

ٕٓٙ9) 
بناء التطبٌمات االدارٌه 

  : cبلغه ++ 
  .ٕٓٓٓ  ٔ٘ٙ  9ٙ٘ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  جارنت, لوسى.

ٕٓٙ1) 
بناء التطبٌمات االدارٌه 

  : cبلغه ++ 
  .ٕٓٓٓ  ٔ٘ٙ  1ٙ٘ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  جارنت, لوسى.

  .ٕٓٓٓ  ٔ٘ٙ  6ٙ٘ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  مكلٌود, راٌموند.  االدارٌه /نظم المعلومات  (6ٕٙٓ

  .ٕٓٓٓ  ٔ٘ٙ  9ٓ٘ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  مكلٌود, راٌموند.  نظم المعلومات االدارٌه / (9ٕٓٓ

ٕٓ9ٔ) 
مبادىء اداره المستشفٌات 

/  
  .661ٔ  ٔٔ.ٕٖٙ  9ٖ٘ٗ  :الماهره   دار الفكر العربى,  ساعاتى, عبداالله.

ٕٓ9ٕ) 
ادارة االفراد والعاللات 

  االنسانٌة :
  الشنوانى, صالح.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌة 
:  

ٗ٘9ٗ  ٙ٘1.ٖ  ٔ666.  

ٕٓ9ٖ) 
دور البنون التجارٌه فى 
  استثمار اموال العمالء :

  النصر, سعٌد سٌف.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
ٗ٘99  ٖٖٕ.ٔ  ٕٓٓٓ.  

ٕٓ9ٗ) 
البورصات و الهندسة 

  المالٌة =
  النجار, فرٌد.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌة, 
  مصر :

ٗ٘91  ٖٖٕ.ٕٙٗ   ٔ666.  

ٕٓ9٘) 
أساسٌات اإلدارة وبٌئة 

  األعمال /
  حنفى, عبدالغفار.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌه 
:  

ٗ٘96  ٙ٘1  ٕٓٓٓ.  



ٕٓ9ٙ) 
الرٌاضٌة لنظرٌة االسالٌب 

  اتخاذ المرارات /
الرسول, موسى 

  حسب.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
ٗ٘1ٔ  ٙ٘1.ٖٗٓ  ٕٓٓٓ.  

ٕٓ99) 
تطبٌك نظرٌة المبارٌات 
عند تحدٌد االستراتٌجٌات 

/  

الرسول, موسى 
  حسب.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌة 
:  

ٗ٘1ٖ  ٙ٘1.٘ٗ  ٕٓٓٓ.  

ٕٓ91) 
الشراء والتخزٌن فى اداره 

  الفنادق /
توفٌك, ماهر 
  عبدالعزٌز.

  .669ٔ  9.6ٗٓٔٗٙ  16٘ٗ  عمان :  دار زهران,

  ممابله, خالد.  التسوٌك الفندلى : (96ٕٓ
دار زهران للنشر 

  والتوزٌع,
  .66ٙٔ  1.1٘ٙ  6ٓ٘ٗ  عمان :

ٕٓ1ٓ) 
االداره العامه وتطبٌماتها 

  فى االردن/
جوده, محفوظ 

  أحمد.
  .669ٔ  ٖٓ٘  6ٔ٘ٗ  عمان :  مإسسة زهران,

  مبادىء الرلابه االدارٌه : (1ٕٔٓ
الصباح, 

  عبدالرحمن.
  .669ٔ  ٖ.1٘ٙ  6٘٘ٗ  عمان :  دار زهران,

  .669ٔ  ٘ٔٓ.1٘ٙ  69٘ٗ  عمان :  مإسسة زهران,  حرٌم, حسٌن.  السلون التنظٌمى : (1ٕٕٓ

  وظائف اإلدارة / (1ٖٕٓ
سلٌمان, حنفى 

  محمود.
مكتبة ومطبعة 

  االشعاع,
اإلسكندرٌة 

:  
ٗ٘61  ٙ٘1  ٔ661.  

  وظائف اإلدارة / (1ٕٗٓ
سلٌمان, حنفى 

  محمود.
مكتبة ومطبعة 

  االشعاع,
اإلسكندرٌة 

:  
ٗٙٓٓ  ٙ٘1  ٔ661.  

  مبادىء اداره الفنادق / (1ٕ٘ٓ
توفٌك, ماهر 
  عبدالعزٌز.

  .669ٔ  ٘ٔ.1٘ٙ  ٔٓٙٗ  عمان :  مإسسة زهران,

ٕٓ1ٙ) 
اداره المنظمات الصحٌه 

  والطبٌه :
  جادالرب, سٌد دمحم.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .669ٔ  ٙ.ٖٖ٘  ٖٓٙٗ  الماهره :

ٕٓ19) 
اداره المنظمات الصحٌه 

  والطبٌه :
  جادالرب, سٌد دمحم.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .669ٔ  ٙ.ٖٖ٘  ٗٓٙٗ  الماهره :

  التنظٌم /المنظمه ونظرٌه  (11ٕٓ
ٌلى, عمر  عم

  وصفى.
  .66ٗٔ  ٕٓٗ.1٘ٙ  ٘ٓٙٗ  عمان :  مإسسة زهران,

  .66ٙٔ  ٕٓٗ.1٘ٙ  9ٓٙٗ  عمان :  مكتبة الحامد,  حرٌم, حسٌن دمحم.  تصمٌم المنظمة : (16ٕٓ

ٕٓ6ٓ) 
اداره المإسسات المالٌه 

  المتخصصه /
الزٌدانٌن, جمٌل 

  سالم عوده.
مإسسة زهران 

  للنشر,
  .66٘ٔ  ٕ٘ٔ.1٘ٙ  1ٓٙٗ  :عمان 

ٕٓ6ٔ) 
ضمان الدخل البدٌل فى 
المملكه االردنٌه الهاشمٌه 

:  

المصرى, دمحم 
  رفٌك.

المإسسة األردنٌة 
  للتجهٌزات المكتبٌة,

  .66ٕٔ  1ٖٙ  6ٓٙٗ  عمان :

ٕٓ6ٕ) 

محاسبة تكالٌف عمود 
المماوالت فى ضوء 

المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة 
/  

  .ٕٓٓٓ  ٕٗ.9٘ٙ  ٕٔٙٗ  االردن :  الوراق,مإسسة   زكى, حسن.

ٕٓ6ٖ) 

محاسبة تكالٌف عمود 
المماوالت فى ضوء 

المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة 
/  

  .ٕٓٓٓ  ٕٗ.9٘ٙ  ٖٔٙٗ  االردن :  مإسسة الوراق,  زكى, حسن.

  الفداغ, فداغ.  المحاسبه االدارٌه / (6ٕٗٓ
مإسسة الوراق 
  للنشر والتوزٌع,

  .ٕٓٓٓ  ٔٓ.1٘ٙ  ٘ٔٙٗ  عمان :

  الفداغ, فداغ.  المحاسبه االدارٌه / (6ٕ٘ٓ
مإسسة الوراق 
  للنشر والتوزٌع,

  .ٕٓٓٓ  ٔٓ.1٘ٙ  ٙٔٙٗ  عمان :

  الفداغ, فداغ.  المحاسبه االدارٌه / (6ٕٙٓ
مإسسة الوراق 
  للنشر والتوزٌع,

  .ٕٓٓٓ  ٔٓ.1٘ٙ  9ٔٙٗ  عمان :

ٕٓ69) 
محاسبة التكالٌف الصناعٌة 

:  
  .ٕٓٓٓ  ٕٕٗ.9٘ٙ  1ٔٙٗ  االردن :  مإسسة الوراق,  زكى, حسن.

ٕٓ61) 
محاسبة التكالٌف الصناعٌة 

:  
  .ٕٓٓٓ  ٕٕٗ.9٘ٙ  6ٔٙٗ  االردن :  مإسسة الوراق,  زكى, حسن.

ٕٓ66) 
محاسبة التكالٌف الصناعٌة 

:  
  .ٕٓٓٓ  ٕٕٗ.9٘ٙ  ٕٓٙٗ  االردن :  مإسسة الوراق,  زكى, حسن.

ٕٔٓٓ) 
المحاسبه الحكومٌه 

  والموازنه العامه للدوله /
الحسٌنى, لاسم 

  ابراهٌم.
  .666ٔ  9.1ٖ٘٘ٙ  ٕٔٙٗ  عمان :  مإسسة الوراق,

ٕٔٓٔ) 
المحاسبه الحكومٌه 

  والموازنه العامه للدوله /
الحسٌنى, لاسم 

  ابراهٌم.
  .666ٔ  9.1ٖ٘٘ٙ  ٖٕٙٗ  عمان :  مإسسة الوراق,



ٕٕٔٓ) 
محاسبه شركات 

  االشخاص /
خلٌل, عطاهللا 

  وراد.
  .666ٔ  9.6ٔ٘ٙ  ٕٗٙٗ  عمان :  دار زهران,

ٕٖٔٓ) 
محاسبه شركات 

  االشخاص /
خلٌل, عطاهللا 

  وراد.
  .666ٔ  9.6ٔ٘ٙ  ٕ٘ٙٗ  عمان :  دار زهران,

ٕٔٓٗ) 
محاسبه شركات 

  االشخاص /
خلٌل, عطاهللا 

  وراد.
  .666ٔ  9.6ٔ٘ٙ  ٕٙٙٗ  عمان :  دار زهران,

  المحاسبه المالٌه : (ٕ٘ٓٔ
النمٌب, كمال 
  عبدالعزٌز.

مركز طارق 
  للخدمات الجامعٌه,

  .666ٔ  1ٗ.9٘ٙ  9ٕٙٗ  عمان :

  المحاسبه المالٌه : (ٕٙٓٔ
النمٌب, كمال 
  عبدالعزٌز.

مركز طارق 
  للخدمات الجامعٌه,

  .666ٔ  1ٗ.9٘ٙ  1ٕٙٗ  عمان :

  المحاسبه المالٌه : (9ٕٓٔ
النمٌب, كمال 
  عبدالعزٌز.

مركز طارق 
  للخدمات الجامعٌه,

  .666ٔ  1ٗ.9٘ٙ  6ٕٙٗ  عمان :

  دار زهران للنشر,  الماضى, حسٌن.  مبادىء المحاسبة / (1ٕٓٔ
عمان, 
  األردن :

ٖٗٙٓ  ٙ٘9  ٔ66ٙ.  

  دار زهران للنشر,  الماضى, حسٌن.  مبادىء المحاسبة / (6ٕٓٔ
عمان, 
  األردن :

ٖٗٙٔ  ٙ٘9  ٔ66ٙ.  

  دار زهران للنشر,  الماضى, حسٌن.  مبادىء المحاسبة / (ٕٓٔٔ
عمان, 
  األردن :

ٖٕٗٙ  ٙ٘9  ٔ66ٙ.  

  .669ٔ  9٘ٙ  ٖٖٙٗ  االردن :  دار األمل,  كراجه, عبدالحلٌم.  أصول المحاسبه / (ٕٔٔٔ

  .669ٔ  9٘ٙ  ٖٗٙٗ  االردن :  دار األمل,  كراجه, عبدالحلٌم.  أصول المحاسبه / (ٕٕٔٔ

  .66ٗٔ  ٗٗٓ.9٘ٙ  ٖ٘ٙٗ  االردن :  دار حنٌن,  مطر, دمحم.  المحاسبه المتوسطه : (ٖٕٔٔ

  .66ٗٔ  ٗٗٓ.9٘ٙ  ٖٙٙٗ  االردن :  دار حنٌن,  مطر, دمحم.  المحاسبه المتوسطه : (ٕٗٔٔ

ٕٔٔ٘) 
محاسبه التكالٌف فى 
  المنشآت الزراعٌه /

جعفر, عبداالله 
  نعمه.

  .ٕٓٓٓ  ٖٕٗ.9٘ٙ  9ٖٙٗ  عمان :  مكتبة الٌمظة,

ٕٔٔٙ) 
محاسبه التكالٌف فى 
  المنشآت الزراعٌه /

جعفر, عبداالله 
  نعمه.

  .ٕٓٓٓ  ٖٕٗ.9٘ٙ  1ٖٙٗ  عمان :  مكتبة الٌمظة,

  تطور الفكر المحاسبى (9ٕٔٔ
النمٌب, كمال 
  عبدالعزٌز

مركز طارق 
  للخدمات الجامعٌة

  666ٔ  9٘ٙ  6ٖٙٗ  عمان

  تطور الفكر المحاسبى (1ٕٔٔ
النمٌب, كمال 
  عبدالعزٌز

مركز طارق 
  للخدمات الجامعٌة

  666ٔ  9٘ٙ  ٓٗٙٗ  عمان

ٕٔٔ6) 
المعجم الموجز 

  لمصطلحات المحاسبه :
العالق, عباس 

  بشٌر.
دار زهران للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٕٓٓٓ  9٘ٙ  ٘ٗٙٗ  عمان :

ٕٕٔٓ) 
المعجم الموجز 
  المحاسبه :لمصطلحات 

العالق, عباس 
  بشٌر.

دار زهران للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕٓٓٓ  9٘ٙ  ٙٗٙٗ  عمان :

ٕٕٔٔ) 
المعجم الموجز 

  لمصطلحات المحاسبه :
العالق, عباس 

  بشٌر.
دار زهران للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٕٓٓٓ  9٘ٙ  9ٗٙٗ  عمان :

ٕٕٕٔ) 
المعجم الموجز 

  لمصطلحات المحاسبه :
العالق, عباس 

  بشٌر.
دار زهران للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٕٓٓٓ  9٘ٙ  1ٗٙٗ  عمان :

  محاسبة الشركات / (ٖٕٕٔ
كراجة, عبدالحلٌم 

  محمود.
دار االمل للنشر 

  والتوزٌع,
اربد, االردن 

:  
ٗٙٗ6  ٙ٘9.6٘  ٔ66ٔ.  

  محاسبة الشركات / (ٕٕٗٔ
كراجة, عبدالحلٌم 

  محمود.
دار االمل للنشر 

  والتوزٌع,
  .661ٔ  9.6٘٘ٙ  ٓ٘ٙٗ  :عمان 

  االدارة المالٌة : (ٕٕ٘ٔ
السامرائى, عدنان 

  هاشم.
  .669ٔ  ٘ٔ.1٘ٙ  ٔ٘ٙٗ  عمان :  دار زهران للنشر,

  االدارة المالٌة : (ٕٕٙٔ
السامرائى, عدنان 

  هاشم.
  .669ٔ  ٘ٔ.1٘ٙ  ٕ٘ٙٗ  عمان :  دار زهران للنشر,

  االدارة المالٌة : (9ٕٕٔ
عدنان السامرائى, 

  هاشم.
  .669ٔ  ٘ٔ.1٘ٙ  ٖ٘ٙٗ  عمان :  دار زهران للنشر,

  استراتٌجٌات التسوٌك = (1ٕٕٔ
العالق, بشٌر 

  عباس.
  .666ٔ  1.1٘ٙ  ٗ٘ٙٗ  عمان :  دار زهران,

  استراتٌجٌات التسوٌك = (6ٕٕٔ
العالق, بشٌر 

  عباس.
  .666ٔ  1.1٘ٙ  ٘٘ٙٗ  عمان :  دار زهران,

  اداره الفنادق /مبادىء  (ٖٕٓٔ
توفٌك, ماهر 
  عبدالعزٌز.

  .669ٔ  ٘ٔ.1٘ٙ  ٙ٘ٙٗ  عمان :  مإسسة زهران,



  مبادىء اداره الفنادق / (ٖٕٔٔ
توفٌك, ماهر 
  عبدالعزٌز.

  .669ٔ  ٘ٔ.1٘ٙ  9٘ٙٗ  عمان :  مإسسة زهران,

  .669ٔ  1.6ٖٖ  1٘ٙٗ  عمان :  دار زهران,  المإمن, لٌس.  التنمٌة اإلدارٌة / (ٕٖٕٔ

  .669ٔ  1.6ٖٖ  6٘ٙٗ  عمان :  دار زهران,  المإمن, لٌس.  التنمٌة اإلدارٌة / (ٖٖٕٔ

  .669ٔ  1.6ٖٖ  ٓٙٙٗ  عمان :  دار زهران,  المإمن, لٌس.  التنمٌة اإلدارٌة / (ٖٕٗٔ

  التسوٌك الدولى / (ٖٕ٘ٔ
الضمور, هانى 

  حامد.
الجامعة األردنٌة 

  الهاشمٌة,
  .666ٔ  1ٕٖ  ٔٙٙٗ  عمان :

  التسوٌك الدولى / (ٖٕٙٔ
الضمور, هانى 

  حامد.
الجامعة األردنٌة 

  الهاشمٌة,
  .666ٔ  1ٕٖ  ٕٙٙٗ  عمان :

  التسوٌك الدولى / (9ٖٕٔ
الضمور, هانى 

  حامد.
الجامعة األردنٌة 

  الهاشمٌة,
  .666ٔ  1ٕٖ  ٖٙٙٗ  عمان :

  المدٌر وتحدٌات العولمة : (1ٖٕٔ
مصطفى, احمد 

  سٌد.
  .ٕٔٓٓ  ٗ.1٘ٙ  ٗٙٙٗ  الماهرة :  احمد سٌد مصطفى,

  المدٌر وتحدٌات العولمة : (6ٖٕٔ
مصطفى, احمد 

  سٌد.
  .ٕٔٓٓ  ٗ.1٘ٙ  ٘ٙٙٗ  الماهرة :  احمد سٌد مصطفى,

ٕٔٗٓ) 
إدارة الجامعات بالجودة 

  الشاملة :
النجار, فرٌد راغب 

  دمحم.
إٌتران للنشر 

  والتوزٌع,
  .666ٔ  ٔٓٔ.91ٖ  ٙٙٙٗ  الماهره :

ٕٔٗٔ) 
إدارة الجامعات بالجودة 

  الشاملة :
النجار, فرٌد راغب 

  دمحم.
إٌتران للنشر 

  والتوزٌع,
  .666ٔ  ٔٓٔ.91ٖ  9ٙٙٗ  الماهره :

ٕٕٔٗ) 
تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌه 

/  
  علٌوه, السٌد.

إٌتران للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕٔٓٓ  ٔٓ.ٖٓ٘  6ٙٙٗ  الماهره :

ٕٖٔٗ) 
تحدٌات العولمة والتخطٌط 

  اإلستراتٌجى /
مصطفى, أحمد 

  سٌد.
  .661ٔ  ٗ.ٖٖٓ  9ٓٙٗ  الماهرة :  ]د.ن[,

ٕٔٗٗ) 
تحدٌات العولمة والتخطٌط 

  اإلستراتٌجى /
مصطفى, أحمد 

  سٌد.
  .661ٔ  ٗ.ٖٖٓ  9ٔٙٗ  الماهرة :  ]د.ن[,

ٕٔٗ٘) 
 ً تنمٌه مهارات مسئوـل

  شئون العاملٌن /
  السٌد. علٌوه,

إٌتران للنشر و 
  التوزٌع,

  .ٕٔٓٓ  ٖ.1٘ٙ  9ٕٙٗ  الماهرة :

ٕٔٗٙ) 
 ً تنمٌه مهارات مسئوـل

  شئون العاملٌن /
  علٌوه, السٌد.

إٌتران للنشر و 
  التوزٌع,

  .ٕٔٓٓ  ٖ.1٘ٙ  9ٖٙٗ  الماهرة :

ٕٔٗ9) 
تنمٌة المهارات المٌادٌة 

  للمدٌرٌن الجدد /
  علٌوه, السٌد.

للطباعة اٌتران 
  والنشر والتوزٌع,

  .ٕٔٓٓ  ٕٖٗٔ.1٘ٙ  9ٗٙٗ  الماهرة :

ٕٔٗ1) 
تنمٌة المهارات المٌادٌة 

  للمدٌرٌن الجدد /
  علٌوه, السٌد.

اٌتران للطباعة 
  والنشر والتوزٌع,

  .ٕٔٓٓ  ٕٖٗٔ.1٘ٙ  9٘ٙٗ  الماهرة :

ٕٔٗ6) 
تنمٌه مهارات مدٌرى 

  االدارات /
  علٌوه, السٌد.

 إٌتران للنشر
  والتوزٌع,

  .ٕٔٓٓ  1٘ٔ  9ٙٙٗ  الماهره :

ٕٔ٘ٓ) 
تنمٌه مهارات مدٌرى 

  االدارات /
  علٌوه, السٌد.

إٌتران للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕٔٓٓ  1٘ٔ  99ٙٗ  الماهره :

  .ٕٔٓٓ  ٔ.6٘ٙ  91ٙٗ  الماهره:  دار الفجر للنشر,  ستٌفنز, مٌشٌل.  التمدٌم الفعال: (ٕٔ٘ٔ

  .ٕٔٓٓ  ٔ.6٘ٙ  96ٙٗ  الماهره:  دار الفجر للنشر,  ستٌفنز, مٌشٌل.  الفعال:التمدٌم  (ٕٕ٘ٔ

  االدارة التنافسٌة للولت : (ٖٕ٘ٔ
الخضٌرى, محسن 

  احمد.
إٌتران للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٕٓٓٓ  ٖٓ.1٘ٙ  1ٔٙٗ  الماهرة :

  روث, ولٌم.  تطور نظرٌة اإلدارة : (ٕٗ٘ٔ
إٌتران للطباعة 

  والتوزٌع,والنشر 
  .ٕٔٓٓ  ٖٓٔ.ٖٓ٘  1ٕٙٗ  الماهرة :

  روث, ولٌم.  تطور نظرٌة اإلدارة : (ٕ٘٘ٔ
إٌتران للطباعة 
  والنشر والتوزٌع,

  .ٕٔٓٓ  ٖٓٔ.ٖٓ٘  1ٖٙٗ  الماهرة :

  أبوبكر, فاتن أحمد.  نظم اإلدارة المفتوحه : (ٕٙ٘ٔ
إٌتران للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٕٔٓٓ  ٖٓ٘  1ٗٙٗ  الماهره :

  أبوبكر, فاتن أحمد.  نظم اإلدارة المفتوحه : (9ٕ٘ٔ
إٌتران للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٕٔٓٓ  ٖٓ٘  1٘ٙٗ  الماهره :

ٕٔ٘1) 
السلون االدارى وخلفٌاته 

  االجتماعٌة /
  النورى, لٌس.

مإسسة حمادة 
للخدمات والدراسات 

  الجامعٌة,
  .661ٔ  ٘ٔٓ.1٘ٙ  1ٙٙٗ  عمان :



ٕٔ٘6) 
وخلفٌاته السلون االدارى 

  االجتماعٌة /
  النورى, لٌس.

مإسسة حمادة 
للخدمات والدراسات 

  الجامعٌة,
  .661ٔ  ٘ٔٓ.1٘ٙ  19ٙٗ  عمان :

  .ٕٓٓٓ  1٘ٙ  11ٙٗ  عمان :  مطبعة الشعب,  زٌادة, فرٌد فهمى.  إدارة األعمال : (ٕٓٙٔ

  .666ٔ  ٕٖٖ  6ٓٙٗ  ]د. م. :  د. ن.[ ,  غنٌم, حسٌن عطا.  دراسات فى التموٌل / (ٕٔٙٔ

ٕٕٔٙ) 
ادارة االنتاج والعاللات 

  الصناعٌة /
المصري, احمد 

  دمحم.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
  .ٕٓٓٓ  ٘.1٘ٙ  6ٕٙٗ  الماهرة :

ٕٖٔٙ) 
ادارة االنتاج والعاللات 

  الصناعٌة /
المصري, احمد 

  دمحم.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
  .ٕٓٓٓ  ٘.1٘ٙ  6ٖٙٗ  الماهرة :

  التسوٌك التجرٌبى : (ٕٗٙٔ
النجار, فرٌد 

  راغب.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌه 

:  
ٗٙ6ٗ  ٙ٘1.1  ٔ666.  

  التسوٌك التجرٌبى : (ٕ٘ٙٔ
النجار, فرٌد 

  راغب.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌه 

:  
ٗٙ6٘  ٙ٘1.1  ٔ666.  

ٕٔٙٙ) 
دور البنون التجارٌه فى 
  استثمار اموال العمالء :

  النصر, سعٌد سٌف.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
ٗٙ6ٙ  ٖٖٕ.ٔ  ٕٓٓٓ.  

ٕٔٙ9) 
دور البنون التجارٌه فى 
  استثمار اموال العمالء :

  النصر, سعٌد سٌف.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
ٗٙ69  ٖٖٕ.ٔ  ٕٓٓٓ.  

ٕٔٙ1) 
إدارة األعمال االلتصادٌة 

  والعالمٌة :
  فرٌد.النجار, 

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌة 
:  

ٗٙ61  ٖٖ1.6ٔ  ٔ661.  

ٕٔٙ6) 
إدارة األعمال االلتصادٌة 

  والعالمٌة :
  النجار, فرٌد.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌة 
:  

ٗٙ66  ٖٖ1.6ٔ  ٔ661.  

  إدارة المزارع / (9ٕٓٔ
المصري, أحمد 

  دمحم.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
اإلسكندرٌة, 

  مصر :
ٗ9ٓٓ  ٖٙٓ.ٙ1  ٔ661.  

  إدارة المزارع / (9ٕٔٔ
المصري, أحمد 

  دمحم.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
اإلسكندرٌة, 

  مصر :
ٗ9ٓٔ  ٖٙٓ.ٙ1  ٔ661.  

ٕٔ9ٕ) 
ادارة االئتمان والمروض 

  المصرفٌة المتعثرة :
النجار, فرٌد 

  راغب.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
ٗ9ٕٓ  ٖٖٕ.ٕٓٙ1  ٕٓٓٓ.  

ٕٔ9ٖ) 
ادارة االئتمان والمروض 

  المصرفٌة المتعثرة :
النجار, فرٌد 

  راغب.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
ٗ9ٖٓ  ٖٖٕ.ٕٓٙ1  ٕٓٓٓ.  

ٕٔ9ٗ) 
دراسات فى االداره العامه 

/  
  مجٌد, جاسم.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌه 
:  

ٗ9ٓٗ  ٖ٘ٓ  ٕٓٓٔ.  

ٕٔ9٘) 
االداره العامه دراسات فى 

/  
  مجٌد, جاسم.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌه 
:  

ٗ9ٓ٘  ٖ٘ٓ  ٕٓٓٔ.  

ٕٔ9ٙ) 
اداره المشروعات 

  واالعمال صغٌره الحجم /
النجار, فرٌد 

  راغب.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌه 

:  
ٗ9ٓٙ  ٙ٘1.ٕٕٓ  ٔ666.  

ٕٔ99) 
اداره المشروعات 

  واالعمال صغٌره الحجم /
النجار, فرٌد 

  راغب.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌه 

:  
ٗ9ٓ9  ٙ٘1.ٕٕٓ  ٔ666.  

ٕٔ91) 
االدارة التسوٌمٌة الحدٌثة 

:  
  الشنوانى, صالح.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٗ9ٓ1  ٖٖٓ  ٕٓٓٓ.  

ٕٔ96) 
االدارة التسوٌمٌة الحدٌثة 

:  
  الشنوانى, صالح.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٗ9ٓ6  ٖٖٓ  ٕٓٓٓ.  

  ادارة الفنادق / (1ٕٓٔ
المصري, احمد 

  دمحم.
مإسسة شباب 

  الجامعة ؛
االسكندرٌة 

:  
ٗ9ٔٓ  ٙ٘1.ٕٕٓ  ٔ661.  

  ادارة الفنادق / (1ٕٔٔ
المصري, احمد 

  دمحم.
مإسسة شباب 

  الجامعة ؛
االسكندرٌة 

:  
ٗ9ٔٔ  ٙ٘1.ٕٕٓ  ٔ661.  

  المستشفٌات /إدارة  (1ٕٕٔ
المصرى, أحمد 

  دمحم.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٗ9ٕٔ  ٖٕٙ.ٔٔٓٙ1  ٔ661.  

  إدارة المستشفٌات / (1ٖٕٔ
المصرى, أحمد 

  دمحم.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٗ9ٖٔ  ٖٕٙ.ٔٔٓٙ1  ٔ661.  

ٕٔ1ٗ) 
اداره منظومات التسوٌك 

  العربى والدولى /
  فرٌد.النجار, 

مإسسة الشباب 
  الجامعٌة,

االسكندرٌه 
:  

ٗ9ٔٙ  ٙ٘1.1  ٔ666.  

ٕٔ1٘) 
االصول العلمٌه للشراء 

  والتخزٌن /
  الشنوانى, صالح.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌه 
:  

ٗ9ٔ9  ٙ٘1.9  ٔ666.  

ٕٔ1ٙ) 
االصول العلمٌه للشراء 

  والتخزٌن /
  الشنوانى, صالح.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌه 
:  

ٗ9ٔ1  ٙ٘1.9  ٔ666.  



  االسواق المالٌه : (19ٕٔ
خرٌوش, حسنى 

  على.
  .661ٔ  ٖٕٖٙ.ٕٖٖ  9ٔ6ٗ  ] د. م. :  د. ن. [,

  االسواق المالٌه : (11ٕٔ
خرٌوش, حسنى 

  على.
  .661ٔ  ٖٕٖٙ.ٕٖٖ  9ٕٓٗ  ] د. م. :  د. ن. [,

  االستثمار والتموٌل : (16ٕٔ
خربوش, حسنى 

  على.
  .666ٔ  ٖٗ.6ٖٖ  9ٕٔٗ  عمان :  دار زهران,

  االستثمار والتموٌل : (6ٕٓٔ
خربوش, حسنى 

  على.
  .666ٔ  ٖٗ.6ٖٖ  9ٕٕٗ  عمان :  دار زهران,

  االستثمار والتموٌل : (6ٕٔٔ
خربوش, حسنى 

  على.
  .666ٔ  ٖٗ.6ٖٖ  9ٕٖٗ  عمان :  دار زهران,

  .666ٔ  ٖٖٙ  9ٕ٘ٗ  عمان :  دار زهران,  علً دمحم.خلٌل,   المالٌه العامه / (6ٕٕٔ

  .666ٔ  ٖٖٙ  9ٕٙٗ  عمان :  دار زهران,  خلٌل, علً دمحم.  المالٌه العامه / (6ٖٕٔ

  مبادئ اإللتصاد : (6ٕٗٔ
عرٌمات, حربى دمحم 

  موسى.
  .669ٔ  ٔٓ.ٖٖٓ  9ٕ1ٗ  عمان :  مإسسة زهران,

  مبادئ اإللتصاد : (6ٕ٘ٔ
حربى دمحم عرٌمات, 
  موسى.

  .669ٔ  ٔٓ.ٖٖٓ  9ٕ6ٗ  عمان :  مإسسة زهران,

  مبادىء اإللتصاد الكلى : (6ٕٙٔ
رفاعً, أحمد 

  حسٌن.
  .669ٔ  6ٖٖ  9ٖٓٗ  عمان :  دار وائل للنشر,

  مبادىء اإللتصاد الكلى : (69ٕٔ
رفاعً, أحمد 

  حسٌن.
  .669ٔ  6ٖٖ  9ٖٔٗ  عمان :  دار وائل للنشر,

ٕٔ61) 
النمود والمصارف 
  والنظرٌه النمدٌه /

الشمرى, ناظم دمحم 
  نورى.

دار زهران للنشر 
  والتوزٌع,

  .666ٔ  ٗ.ٕٖٖ  9ٖٕٗ  عمان :

ٕٔ66) 
النمود والمصارف 
  والنظرٌه النمدٌه /

الشمرى, ناظم دمحم 
  نورى.

دار زهران للنشر 
  والتوزٌع,

  .666ٔ  ٗ.ٕٖٖ  9ٖٖٗ  عمان :

ٕٕٓٓ) 
والمصارف النمود 

  والنظرٌه النمدٌه /
الشمرى, ناظم دمحم 

  نورى.
دار زهران للنشر 

  والتوزٌع,
  .666ٔ  ٗ.ٕٖٖ  9ٖٗٗ  عمان :

  عوض, طالب دمحم.  التجارة الدولٌة : (ٕٕٔٓ
معهد الدراسات 

  المصرفٌة,
  .66٘ٔ  1ٕٖ  9ٖ٘ٗ  عمان :

  عوض, طالب دمحم.  التجارة الدولٌة : (ٕٕٕٓ
الدراسات معهد 

  المصرفٌة,
  .66٘ٔ  1ٕٖ  9ٖٙٗ  عمان :

  أسس علم االلتصاد : (ٖٕٕٓ
ابراهٌم, نعمةهللا 

  نجٌب.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
ٗ9ٖ1  ٖٖٓ.ٓ1  ٕٓٓٔ.  

  أسس علم االلتصاد : (ٕٕٗٓ
ابراهٌم, نعمةهللا 

  نجٌب.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
ٗ9ٖ6  ٖٖٓ.ٓ1  ٕٓٓٔ.  

ٌلً / (ٕٕ٘ٓ   اإللتصاد التحل
حسن, سهٌر دمحم 

  السٌد.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٗ9ٗٓ  ٖٖٓ.ٔ٘  ٕٓٓٓ.  

ٌلً / (ٕٕٙٓ   اإللتصاد التحل
حسن, سهٌر دمحم 

  السٌد.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٗ9ٗٔ  ٖٖٓ.ٔ٘  ٕٓٓٓ.  

ٕٕٓ9) 
نظرٌة السعر واستخداماتها 

/  
  واتسن, دونالدس.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٗ9ٕٗ  ٖٖ1.ٕ٘ٔ  ٕٓٓٓ.  

ٕٕٓ1) 
نظرٌة السعر واستخداماتها 

/  
  واتسن, دونالدس.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٗ9ٖٗ.ٔ  ٖٖ1.ٕ٘ٔ  ٕٓٓٓ.  

  أسس علم االلتصاد : (6ٕٕٓ
ابراهٌم, نعمةهللا 

  نجٌب.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌه 

:  
ٗ9ٗٗ  ٖٖٓ.ٓ9  ٕٓٓٔ.  

  أسس علم االلتصاد : (ٕٕٓٔ
ابراهٌم, نعمةهللا 

  نجٌب.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌه 

:  
ٗ9ٗ٘  ٖٖٓ.ٓ9  ٕٓٓٔ.  

ٕٕٔٔ) 
التحلٌل االلتصادى الجزئى 

/  
حسن, سهٌر دمحم 

  السٌد.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌه 

:  
ٗ9ٗٙ  ٖٖٓ.ٓ9  ٕٓٓٓ.  

ٕٕٕٔ) 
التحلٌل االلتصادى الجزئى 

/  
حسن, سهٌر دمحم 

  السٌد.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌه 

:  
ٗ9ٗ9  ٖٖٓ.ٓ9  ٕٓٓٓ.  

  مجٌد, ضٌاء.  االلتصاد النمدى : (ٖٕٕٔ
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
ٗ9ٗ1  ٖٖٕ  ٕٓٓٓ.  

  ضٌاء.مجٌد,   االلتصاد النمدى : (ٕٕٗٔ
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
ٗ9ٗ6  ٖٖٕ  ٕٓٓٓ.  



ٕٕٔ٘) 
النمود والتوازن االلتصادى 

/  
مصطفى, أحمد 

  فرٌد.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌه 

:  
ٗ9٘ٓ  ٖٖٕ.ٗ  ٕٓٓٓ.  

ٕٕٔٙ) 
النمود والتوازن االلتصادى 

/  
مصطفى, أحمد 

  فرٌد.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
 االسكندرٌه

:  
ٗ9٘ٔ  ٖٖٕ.ٗ  ٕٓٓٓ.  

ٕٕٔ9) 
آفاق التنمٌه والتكامل 

االلتصادى بٌن دول شبه 
  الجزٌرة العربٌة /

  الماسمى, خالد دمحم.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
ٗ9ٕ٘  ٖٖ9.ٕ  ٕٓٓٓ.  

ٕٕٔ1) 
آفاق التنمٌه والتكامل 

االلتصادى بٌن دول شبه 
  الجزٌرة العربٌة /

  دمحم.الماسمى, خالد 
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
ٗ9ٖ٘  ٖٖ9.ٕ  ٕٓٓٓ.  

ٕٕٔ6) 
التكامل االلتصادي بٌن 
دول مجلس التعاون 

  الخلٌجً :

الماسمً, جاسم بن 
  دمحم.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

األسكندرٌة 
:  

ٗ9٘ٗ  ٖٖ1.ٔ  ٕٓٓٓ.  

ٕٕٕٓ) 
التكامل االلتصادي بٌن 
دول مجلس التعاون 

  الخلٌجً :

الماسمً, جاسم بن 
  دمحم.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

األسكندرٌة 
:  

ٗ9٘٘  ٖٖ1.ٔ  ٕٓٓٓ.  

ٕٕٕٔ) 
السوق اإلسالمٌة المشتركة 

/  
  العمال, دمحم بن على.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٗ9٘ٙ  ٙ٘1.1ٖ٘  ٕٓٓٓ.  

ٕٕٕٕ) 
السوق اإلسالمٌة المشتركة 

/  
  العمال, دمحم بن على.

شباب مإسسة 
  الجامعة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٗ9٘9  ٙ٘1.1ٖ٘  ٕٓٓٓ.  

  مجٌد, ضٌاء.  النظرٌه االلتصادٌه : (ٖٕٕٕ
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌه 

:  
ٗ9٘1  ٖٖٓ  ٔ666.  

  مجٌد, ضٌاء.  النظرٌة االلتصادٌة : (ٕٕٕٗ
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
ٗ9٘6  ٖٖٓ.ٓ1  ٔ666.  

ٕٕٕ٘) 
أساسٌات االستثمار 

  والتموٌل /
  حنفى, عبدالغفار.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌه 
:  

ٗ9ٙٓ  ٖٖٕ.ٙ  ٕٓٓٓ.  

ٕٕٕٙ) 
أساسٌات االستثمار 

  والتموٌل /
  حنفى, عبدالغفار.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌه 
:  

ٗ9ٙٔ  ٖٖٕ.ٙ  ٕٓٓٓ.  

ٕٕٕ9) 
شركات االستثمار فى 
  / االلتصاد االسالمى

النمرى, خلف بن 
سلٌمان بن صالح بن 

  سلٌمان.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌه 
:  

ٗ9ٕٙ  ٖٖٕ.ٙ9ٔ  ٕٓٓٓ.  

ٕٕٕ1) 
شركات االستثمار فى 
  االلتصاد االسالمى /

النمرى, خلف بن 
سلٌمان بن صالح بن 

  سلٌمان.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌه 
:  

ٗ9ٖٙ  ٖٖٕ.ٙ9ٔ  ٕٓٓٓ.  

ٕٕٕ6) 
االلتصاد النمدي و 

  المصرفً :
مصطفً, احمد 

  فرٌد.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
األسكندرٌة 

:  
ٗ9ٙٗ  ٖٖٕ  ٕٓٓٓ.  

ٕٕٖٓ) 
االلتصاد النمدي و 

  المصرفً :
مصطفً, احمد 

  فرٌد.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
األسكندرٌة 

:  
ٗ9ٙ٘  ٖٖٕ  ٕٓٓٓ.  

ٕٕٖٔ) 
التصادٌات النمود والبنون 

/  
  مجٌد, ضٌاء.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌة 
:  

ٗ9ٙٙ  ٖٖٕ.ٗ  ٕٓٓٔ.  

ٕٕٖٕ) 
التصادٌات النمود والبنون 

/  
  مجٌد, ضٌاء.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌة 
:  

ٗ9ٙ9  ٖٖٕ.ٗ  ٕٓٓٔ.  

ٕٕٖٖ) 
دراسات الجدوى 
االلتصادٌه وتمٌٌم 

  المشروعات :

العٌساوى, كاظم 
  جاسم.

دار المناهج للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕٔٓٓ  ٔٓ.ٖٖٓ  9ٙ1ٗ  األردن :

ٕٕٖٗ) 
بٌع التمسٌط بٌن االلتصاد 

الوضعى وااللتصاد 
  االسالمى /

الحسنى, أحمد بن 
  حسن بن أحمد.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌه 
:  

ٗ9ٙ6  ٖٖٓ.ٕٔٔ  ٔ666.  

ٕٕٖ٘) 
مشكلة الدٌون الخارجٌة 
  للدول اإلسالمٌة وآثارها /

  دمحم بن على.العمال, 
مإسسة شباب 

  الجامعة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٗ99ٓ  ٖٖ9  ٔ666.  

ٕٕٖٙ) 

مدخل نظري وتطبٌمً فً 
اسس اعداد دراسات 

الجدوى وتمٌٌم 
  المشروعات /

  ناجً, لاسم.
دار المناهج للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٕٓٓٓ  ٖٖٓ  99ٔٗ  عمان :

ٕٕٖ9) 

مدخل نظري وتطبٌمً فً 
اسس اعداد دراسات 

الجدوى وتمٌٌم 
  المشروعات /

  ناجً, لاسم.
دار المناهج للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٕٓٓٓ  ٖٖٓ  99ٕٗ  عمان :



ٕٕٖ1) 
بعض مسائل االلتصاد 

  السٌاسى :
  .666ٔ  ٔ.1ٕٖ  99ٖٗ  دمشك :  دار الرضا للنشر,  حبٌب, مطانٌوس.

ٕٕٖ6) 
مفاهٌم اساسٌة فى علم 

  االلتصاد :
عبد الرحمن, 

  اسماعٌل.
دار وائل للطباعة 

  والنشر,
  . 666ٔ  .ٔ.ٖٖٓ  99ٗٗ  عمان :

ٕٕٗٓ) 
تطور الفكر و الولائع 

  االلتصادٌه /
مصطفى, احمد 

  فرٌد.
مإسسه شباب 

  الجامعه,
االسكندرٌه 

:  
ٗ99ٙ  ٖٖٓ.ٔ٘  ٕٓٓٓ.  

ٕٕٗٔ) 
التصادٌات الصناعة 

  والتصنٌع :
اسماعٌل, دمحم 

  محروس.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
  .669ٔ  ٘.1ٖٖ  999ٗ  الماهرة :

  .ٕٔٓٓ  ٙٗٓ.1٘ٙ  991ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  راتشمان, دافٌد.  اإلدارة المعاصرة / (ٕٕٕٗ

  .ٕٔٓٓ  ٙٗٓ.1٘ٙ  996ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  راتشمان, دافٌد.  اإلدارة المعاصرة / (ٖٕٕٗ

  .ٕٔٓٓ  ٙٗٓ.1٘ٙ  91ٓٗ  الرٌاض :  المرٌخ, دار  راتشمان, دافٌد.  اإلدارة المعاصرة / (ٕٕٗٗ

  .ٕٔٓٓ  ٖٓ٘  91ٔٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  هل, شارلز.  اإلدارة االستراتٌجٌة = (ٕٕ٘ٗ

  .ٕٔٓٓ  ٖٓ٘  91ٕٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  هل, شارلز.  اإلدارة االستراتٌجٌة = (ٕٕٙٗ

  .ٕٔٓٓ  ٖٓ٘  91ٖٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  شارلز. هل,  اإلدارة االستراتٌجٌة = (9ٕٕٗ

  .ٕٔٓٓ  ٖٓ٘  91ٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  هل, شارلز.  اإلدارة االستراتٌجٌة = (1ٕٕٗ

  .ٕٔٓٓ  ٖٓ٘  91٘ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  هل, شارلز.  اإلدارة االستراتٌجٌة = (6ٕٕٗ

  .ٕٔٓٓ  ٖٓ٘  91ٙٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  هل, شارلز.  االستراتٌجٌة =اإلدارة  (ٕٕٓ٘

ٕٕ٘ٔ) 
تخطٌط ومرالبه جوده 

  المنتجات :
عبدالمحسن, توفٌك 

  دمحم.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .66٘ٔ  16ٖ  919ٗ  الماهره :

ٕٕٕ٘) 
تخطٌط ومرالبه جوده 

  المنتجات :
عبدالمحسن, توفٌك 

  دمحم.
النهضة دار 

  العربٌة,
  .66٘ٔ  16ٖ  911ٗ  الماهره :

ٕٕٖ٘) 
تخطٌط ومرالبه جوده 

  المنتجات :
عبدالمحسن, توفٌك 

  دمحم.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .66٘ٔ  16ٖ  916ٗ  الماهره :

ٕٕ٘ٗ) 
النمض الضرٌبى فى 

المجالٌن المدنى والجنائى 
/  

  دار الطباعة الحرة,  عطا, دمحم حامد.
اإلسكندرٌه 

:  
ٗ96ٓ  ٖٖٗ.ٓٗ  ٔ661.  

ٕٕ٘٘) 
النمض الضرٌبى فى 

المجالٌن المدنى والجنائى 
/  

  دار الطباعة الحرة,  عطا, دمحم حامد.
اإلسكندرٌه 

:  
ٗ96ٔ  ٖٖٗ.ٓٗ  ٔ661.  

ٕٕ٘ٙ) 
النمض الضرٌبى فى 

المجالٌن المدنى والجنائى 
/  

  دار الطباعة الحرة,  عطا, دمحم حامد.
اإلسكندرٌه 

:  
ٗ96ٕ  ٖٖٗ.ٓٗ  ٔ661.  

ٕٕ٘9) 
أبحاث فى مشكالت 

  ضرٌبٌة :
  دار الطباعة الحرة,  عطا, دمحم حامد.

األسكندرٌة 
:  

ٗ96ٖ  ٖٖٗ.ٓٗ  ٕٓٓٓ.  

ٕٕ٘1) 
أبحاث فى مشكالت 

  ضرٌبٌة :
  دار الطباعة الحرة,  عطا, دمحم حامد.

األسكندرٌة 
:  

ٗ96٘  ٖٖٗ.ٓٗ  ٕٓٓٓ.  

ٕٕ٘6) 
التصرفات العمارٌه فى 
ضوء المانون الضرٌبى 

  واحكام المضاء :
  دار الطباعة الحرة,  عطا, دمحم حامد.

االسكندرٌة 
:  

ٗ96ٙ  ٖٖٙ.ٕ  ٕٓٓٓ.  

ٕٕٙٓ) 
التصرفات العمارٌه فى 
ضوء المانون الضرٌبى 

  واحكام المضاء :
  دار الطباعة الحرة,  عطا, دمحم حامد.

االسكندرٌة 
:  

ٗ969  ٖٖٙ.ٕ  ٕٓٓٓ.  

ٕٕٙٔ) 
التصرفات العمارٌه فى 
ضوء المانون الضرٌبى 

  واحكام المضاء :
  دار الطباعة الحرة,  عطا, دمحم حامد.

االسكندرٌة 
:  

ٗ961  ٖٖٙ.ٕ  ٕٓٓٓ.  

  المحاسبة االدارٌة = (ٕٕٕٙ
جارٌسون, ري 

  اتش.
  ٕٕٓٓ  9.9٘ٙ  966ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

  المحاسبة االدارٌة = (ٖٕٕٙ
جارٌسون, ري 

  اتش.
  ٕٕٓٓ  9.9٘ٙ  1ٓٓٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

  المحاسبة االدارٌة = (ٕٕٗٙ
جارٌسون, ري 

  اتش.
  ٕٕٓٓ  9.9٘ٙ  1ٓٔٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,



  .ٕٓٓٓ  ٘ٗ.9٘ٙ  1ٕٓٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  ارٌنز, الفٌن.  المراجعه : (ٕٕ٘ٙ

  .ٕٓٓٓ  ٘ٗ.9٘ٙ  1ٖٓٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  ارٌنز, الفٌن.  المراجعه : (ٕٕٙٙ

  .ٕٓٓٓ  ٘ٗ.9٘ٙ  1ٓٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  ارٌنز, الفٌن.  المراجعه : (9ٕٕٙ

  دمحم, دمحم الفٌومى.  أصول محاسبه التكالٌف / (1ٕٕٙ
المكتب الجامعى 

  الحدٌث,
االسكندرٌه 

:  
ٗ1ٓ٘  ٙ٘9.ٕٗ  ٔ666.  

  دمحم, دمحم الفٌومى.  أصول محاسبه التكالٌف / (6ٕٕٙ
المكتب الجامعى 

  الحدٌث,
االسكندرٌه 

:  
ٗ1ٓ9  ٙ٘9.ٕٗ  ٔ666.  

ٕٕ9ٓ) 
دلٌل المحاسبه باالنجلٌزٌه 

/  
  .ٕٕٓٓ  9٘ٙ  1ٓ1ٗ  الماهره :  جامعة عٌن شمس,  جوهر, دمحم.

ٕٕ9ٔ) 
دلٌل المحاسبه باالنجلٌزٌه 

/  
  .ٕٕٓٓ  9٘ٙ  1ٓ6ٗ  الماهره :  جامعة عٌن شمس,  جوهر, دمحم.

ٕٕ9ٕ) 
دلٌل المحاسبه باالنجلٌزٌه 

/  
  .ٕٕٓٓ  9٘ٙ  1ٔٓٗ  الماهره :  جامعة عٌن شمس,  جوهر, دمحم.

ٕٕ9ٖ) 
المحاسبة فً المنشآت 

  الفندلٌة :
ٌلً, مكرم  باس
  عبدالمسٌح.

  . ٕٕٓٓ  9.1ٖ9٘ٙ  1ٔٔٗ  المنصورة :  العصرٌة,المكتبة 

ٕٕ9ٗ) 
المحاسبة فً المنشآت 

  الفندلٌة :
ٌلً, مكرم  باس
  عبدالمسٌح.

  . ٕٕٓٓ  9.1ٖ9٘ٙ  1ٕٔٗ  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

ٕٕ9٘) 
ادارة تنمٌة الموارد 
  البشرٌة والطبٌعٌة /

أبوطاحون, عدلى 
  على.

المكتب الجامعى 
  الحدٌث,

االسكندرٌة 
:  

ٗ1ٔ٘  ٖٓ9.9ٕ  ٕٓٓٓ.  

ٕٕ9ٙ) 
التخطٌط اإللتصادى على 

  المستوى الجمعى /
  . 66ٗٔ  ٖٖٓ  1ٔٙٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  باولز, روجر أ.

ٕٕ99) 
التصادٌات الصناعة 

  والتصنٌع :
اسماعٌل, دمحم 

  محروس.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
  .669ٔ  ٘.1ٖٖ  1ٔ9ٗ  الماهرة :

ٕٕ91) 
النظم االلتصادٌه الممارنه 

/  
  .66ٗٔ  ٕٔ.ٖٖٓ  1ٔ6ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  جرٌجورى, بول.

ٕٕ96) 
محددات االستثمار األجنبى 
المباشر فى عصر العولمة 

:  
  ٖٖٓ  1ٕٓٗ  المنصورة :  المكتبةالعصرٌة ؛  عبدالسالم, رضا.

ٕٕٓٓ ,
ٕٓٓ9 ,
ٕٓٔٓ.  

ٕٕ1ٓ) 
دراسات الجدوى التجارٌة 
وااللتصادٌة واالجتماعٌة 

  / BOTمع مشروعات 

عطٌة, عبدالمادر دمحم 
  عبدالمادر.

  .ٕٔٓٓ  ٔ.1ٖٖ  1ٕٔٗ  الماهرة :  الدار الجامعٌة,

  مداخل التسوٌك المتمدمة / (1ٕٕٔ
الصمٌدعى, محمود 

  جاسم.
دار زهران للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٕٓٓٓ  1.1٘ٙ  1ٕٕٗ  عمان :

ٕٕ1ٕ) 
معجم مصطلحات 

االلتصاد والمال واداره 
  االعمال =

  .61ٓٔ  ٖ٘.ٖٖٓ  1ٕٖٗ  بٌروت :  مكتبة لبنان,  

  .666ٔ  ٘.1٘ٙ  1ٕٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  بفا, الووداس.  ادارة االنتاج والعملٌات : (1ٖٕٕ

  .ٕٓٓٓ  ٔ٘ٙ  1ٕٙٗ  الرٌاض :  المرٌخ للنشر,دار   مكلٌود, راٌموند.  نظم المعلومات االدارٌه / (1ٕٕٗ

ٕٕ1٘) 
كٌف تبدأ مشروعا وتدٌره 

  وتحافظ علٌه :
كٌشٌل , جرٌجورى 

  اف .
  . ٕٓٓٓ  ٗٓٗ.1٘ٙ  1ٕ9ٗ  الرٌاض:  مكتبة جرٌر ,

ٕٕ1ٙ) 
إدارة المشروعات 

  الصغٌره =
  .ٕٔٓٓ  ٗٓٗ.1٘ٙ  1ٕ1ٗ  الرٌاض :  مكتبة جرٌر,  

  .66ٖٔ  1.1٘ٙ  1ٕ6ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  كنٌر, ثوماس س.  : بحوث التسوٌك (19ٕٕ

ٕٕ11) 
اداره وظٌفة االحتٌاجات 
  فى المنظمات المعاصره :

ابوبكر, مصطفى 
  محمود.

  الدار الجامعٌة,
االسكندرٌه 

:  
ٗ1ٖٓ  ٙ٘1.9ٕ  ٕٓٓٔ.  

  أبوبكر, فاتن أحمد.  نظم اإلدارة المفتوحه : (16ٕٕ
إٌتران للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٕٔٓٓ  ٖٓ٘  1ٖٔٗ  الماهره :

  أساسٌات اإلدارة المالٌة / (6ٕٕٓ
الحناوى, دمحم 

  صالح.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٗ1ٖٕ  ٙ٘1.ٔ٘  ٕٓٓٔ.  

  ادارة االعمال الدولٌة / (6ٕٕٔ
ابولحف, 
  عبدالسالم.

  .ٕٔٓٓ  6ٗٓ.1٘ٙ  1ٖٖٗ  بٌروت :  الدار الجامعٌة,

  ادارة االعمال الدولٌة / (6ٕٕٕ
ابولحف, 
  عبدالسالم.

  .ٕٔٓٓ  6ٗٓ.1٘ٙ  1ٖٗٗ  بٌروت :  الدار الجامعٌة,



  السلون التنظٌمى / (6ٖٕٕ
عبدالبالى, صالح 

  الدٌن دمحم.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌه 
:  

ٗ1ٖٙ  ٙ٘1  ٕٓٓٔ.  

ٕٕ6ٗ) 
استراتٌجٌة الموارد 

  البشرٌة /
  شاندا, أشون.

الفجر للنشر دار 
  والتوزٌع,

  .ٕٕٓٓ  9ٓ.ٖٖ٘  1ٖ9ٗ  الماهرة :

  دار المرٌخ للنشر,  مٌرٌدٌث, جان.  ادارة المشروعات / (6ٕٕ٘
االسكندرٌة 

:  
ٗ1ٖ1  ٙ٘1.ٗٓٗ  ٔ666.  

ٕٕ6ٙ) 
مدخل الى اداره االعمال 

  الدولٌه /
احمد, احمد 
  عبدالرحمن.

  .ٕٔٓٓ  1٘ٙ  1ٖ6ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

ٕٕ69) 
الماموس الحدٌث فى العلوم 

االدارٌه والمحاسبٌه 
  وااللتصادٌه :

الحمالوى, دمحم 
  رشاد.

  .ٕٓٓٓ  ٖٓ.1ٖٓ  1ٗٓٗ  الماهرة :  مكتبه عٌن شمس,

  مبادىء الرٌاضٌات / (61ٕٕ
جهٌمة, رمضان 

  دمحم.
  .ٕٓٓٓ  ٓٔ٘  1ٖ٘ٗ  مالطا :  الجا,

  مبادىء الرٌاضٌات / (66ٕٕ
جهٌمة, رمضان 

  دمحم.
  .ٕٓٓٓ  ٓٔ٘  1٘ٗٗ  مالطا :  الجا,

  مبادىء الرٌاضٌات / (ٖٕٓٓ
جهٌمة, رمضان 

  دمحم.
  .ٕٓٓٓ  ٓٔ٘  1٘٘ٗ  مالطا :  الجا,

  مبادىء الرٌاضٌات / (ٖٕٔٓ
جهٌمة, رمضان 

  دمحم.
  .ٕٓٓٓ  ٓٔ٘  1٘ٙٗ  مالطا :  الجا,

ٕٖٕٓ) 
مبادىء االحصاء 

  االستنتاجى /
البشتى, فاروق 

  عبدالمجٌد.
جامعة السابع من 

  إبرٌل,
  .66ٗٔ  ٖٓٔ  1٘9ٗ  طرابلس :

ٕٖٖٓ) 
مبادىء االحصاء 

  االستنتاجى /
البشتى, فاروق 

  عبدالمجٌد.
جامعة السابع من 

  إبرٌل,
  .66ٗٔ  ٖٓٔ  1٘1ٗ  طرابلس :

ٕٖٓٗ) 

المحاكاه االحصائٌه 
الحدٌثه ومحاكاه النظم 
ونظام المحاكاه متعددة 

  / GPSSاألغراض 

  .666ٔ  ٘.6ٔ٘  1ٙٓٗ  الرٌاض :  جامعة الملن سعود,  ا.كارٌان, زافٌن.

ٕٖٓ٘) 
الطرق االحصائٌه 
  التطبٌمٌه للمعاٌنه =

البلداوى, عبدالحمٌد 
  عبدالمجٌد.

جامعة السابع من 
  ابرٌل,

  .66٘ٔ  ٖٓٔ  1ٙٔٗ  طرابلس :

ٕٖٓٙ) 
الطرق االحصائٌه 
  التطبٌمٌه للمعاٌنه =

البلداوى, عبدالحمٌد 
  عبدالمجٌد.

جامعة السابع من 
  ابرٌل,

  .66٘ٔ  ٖٓٔ  1ٕٙٗ  طرابلس :

ٕٖٓ9) 
الطرق االحصائٌه 
  التطبٌمٌه للمعاٌنه =

البلداوى, عبدالحمٌد 
  عبدالمجٌد.

جامعة السابع من 
  ابرٌل,

  .66٘ٔ  ٖٓٔ  1ٖٙٗ  :طرابلس 

ٕٖٓ1) 
ممدمه فى المعادالت 

  التفاضلٌه/
سحاب, سالم بن 

  أحمد.

مركز النشر العلمى 
جامعة الملن عبد  -

  العزٌز,
  .66ٗٔ  ٖ.٘ٔ٘  1ٙٗٗ  جدة :

ٕٖٓ6) 
االسالٌب االحصائٌه فى 
مجاالت البحوث التربوٌه 

/  

إبراهٌم, مروان 
  عبدالمجٌد.

  .ٕٔٓٓ  ٕٓ.ٖٓٔ  1ٙ٘ٗ  عمان :  مإسسة الوراق,

  التحلٌل العددى / (ٖٕٓٔ
فٌرس, جـ. 
  دوجالس.

  .ٕٔٓٓ  ٓٔ٘  1ٙٙٗ  مالطا :  شركة الجا,

  التحلٌل العددى / (ٖٕٔٔ
فٌرس, جـ. 
  دوجالس.

  .ٕٔٓٓ  ٓٔ٘  1ٙ9ٗ  مالطا :  شركة الجا,

ٕٖٕٔ) 
الرٌاضٌات لطلبه االلتصاد 

  والعلوم االدارٌه /
  .ٕٓٓٓ  ٓٔ٘  1ٙ1ٗ  عمان :  دار وائل للنشر,  الدلٌمى, دمحم.

ٕٖٖٔ) 
الرٌاضٌات لطلبه االلتصاد 

  والعلوم االدارٌه /
  .ٕٓٓٓ  ٓٔ٘  1ٙ6ٗ  عمان :  دار وائل للنشر,  الدلٌمى, دمحم.

  تصمٌم وتحلٌل التجارب / (ٖٕٗٔ
االمام, دمحم دمحم 

  الطاهر.
  .66ٗٔ  ٗ.1ٖٙ  19ٔٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,

  . 661ٔ  .6ٔ٘  19ٕٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  كتكت, محمود دمحم.  مبادئ التحلٌل الحمٌمى / (ٖٕ٘ٔ

ٕٖٔٙ) 
السالسل الزمنٌة من 

الوجهة التطبٌمٌة ونماذج 
  جنكنز / -بوكس 

  . 66ٕٔ  ٘٘.6ٔ٘  19ٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  فاندل, والتر.

  االحصاء التطبٌمى / (9ٖٕٔ
عمه, عبد ابو 

الرحمن بن دمحم 
  سلٌمان.

  .66٘ٔ  ٔٓ.ٖٓٔ  19٘ٗ  الرٌاض :  جامعة الملن سعود,



  المدنى, دمحم غالب.  االحتماالت واالحصاء / (1ٖٕٔ
مركز النشر العلمى 

جامعة الملن عبد  -
  العزٌز,

  .66ٕٔ  ٖٓٔ  19ٙٗ  الرٌاض :

ٌلٌام.كوكران,   تمنٌة المعاٌنة اإلحصائٌه / (6ٖٕٔ   .66٘ٔ  ٕٓ.ٖٓٔ  199ٗ  الرٌاض :  جامعة الملن سعود,  و

  . 66ٙٔ  ٘.6ٔ٘  191ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  تشاو, لنكولن.  اإلحصاء فً اإلدارة/ (ٕٖٕٓ

  .669ٔ  ٓٔ٘  196ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  الحداد, هادى مجٌد.  مبادىء الرٌاضٌات / (ٕٖٕٔ

ٕٖٕٕ) 

االحصاء االستداللى 
وتطبٌماته فى الحاسوب 

باستخدام الرزم االحصائٌه 
SPSS /  

المنٌزل, عبدهللا 
  فالح.

  .ٕٓٓٓ  ٔٓ.ٖٓٔ  11ٓٗ  عمان :  دار وائل للنشر,

ٕٖٕٖ) 

االحصاء االستداللى 
وتطبٌماته فى الحاسوب 

باستخدام الرزم االحصائٌه 
SPSS /  

المنٌزل, عبدهللا 
  فالح.

  .ٕٓٓٓ  ٔٓ.ٖٓٔ  11ٔٗ  عمان :  للنشر,دار وائل 

ٕٖٕٗ) 
تطبٌمات الحاسوب فى 

  المهن التجارٌه :
حمدان, موسى 

  عبدهللا.
دار صفاء للنشر 

  والتوزٌع,
  .661ٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  11ٕٗ  عمان :

ٕٖٕ٘) 
تطبٌمات الحاسوب فى 

  المهن التجارٌه :
حمدان, موسى 

  عبدهللا.
دار صفاء للنشر 

  والتوزٌع,
  .661ٔ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  11ٖٗ  : عمان

  حسٌن, مجٌد على.  األلتصاد المٌاسى : (ٕٖٕٙ
دار وائل للطباعه 

  والنشر,
  .661ٔ  5ٕٓ1ٖٖٓ  11ٗٗ  عمان :

  حسٌن, مجٌد على.  األلتصاد المٌاسى : (9ٕٖٕ
دار وائل للطباعه 

  والنشر,
  .661ٔ  5ٕٓ1ٖٖٓ  11٘ٗ  عمان :

ٕٖٕ1) 
مبادىء االحصاء الوصفى 

  والتطبٌمى والحٌوى /
  .ٕٔٓٓ  ٖٓٔ  11ٙٗ  عمان :  دار وائل للنشر,  رمضان, زٌاد.

ٕٖٕ6) 
مبادىء االحصاء الوصفى 

  والتطبٌمى والحٌوى /
  .ٕٔٓٓ  ٖٓٔ  119ٗ  عمان :  دار وائل للنشر,  رمضان, زٌاد.

  االلتصاد الرٌاضى / (ٖٖٕٓ
سعٌد, عفاف 
  عبدالجبار.

دار وائل للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕٓٓٓ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  111ٗ  عمان :

  االلتصاد الرٌاضى / (ٖٖٕٔ
سعٌد, عفاف 
  عبدالجبار.

دار وائل للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕٓٓٓ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  116ٗ  عمان :

ٕٖٖٕ) 
 spssالنظام االحصائى 

:  
  .ٕٓٓٓ  ٔٓ.ٖٓٔ  16ٓٗ  عمان :  دار وائل للنشر,  الزعبى, دمحم بالل.

ٕٖٖٖ) 
 spssالنظام االحصائى 

:  
  .ٕٓٓٓ  ٔٓ.ٖٓٔ  16ٔٗ  عمان :  دار وائل للنشر,  الزعبى, دمحم بالل.

  التفاضل والتكامل / (ٖٖٕٗ
المادرى, دمحم 

  حسٌن.
دار صفاء للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٕٕٓٓ  ٘ٔ٘  16ٕٗ  عمان :

  التفاضل والتكامل / (ٖٖٕ٘
المادرى, دمحم 

  حسٌن.
دار صفاء للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٕٕٓٓ  ٘ٔ٘  16ٖٗ  عمان :

  االحصاء واالحتماالت : (ٖٖٕٙ
العمارى, على 

  عبدالسالم.
  .ٕٓٓٓ  ٖٓٔ  16ٗٗ  مالطه :  إلجا,

  االحصاء واالحتماالت : (9ٖٖٕ
العمارى, على 

  عبدالسالم.
  .ٕٓٓٓ  ٖٓٔ  16٘ٗ  مالطه :  إلجا,

  االحصاء واالحتماالت : (1ٖٖٕ
على العمارى, 
  عبدالسالم.

  .ٕٓٓٓ  ٖٓٔ  16ٙٗ  مالطه :  إلجا,

  االحصاء واالحتماالت : (6ٖٖٕ
العمارى, على 

  عبدالسالم.
  .ٕٓٓٓ  ٖٓٔ  169ٗ  مالطه :  إلجا,

  شاكر, بسام سلٌم.  التفاضل والتكامل / (ٖٕٓٗ
مركز النشر العلمى, 
جامعة الملن عبد 

  العزٌز,
  .666ٔ  ٘ٔ٘  161ٗ  جده :

  شاكر, بسام سلٌم.  التفاضل والتكامل / (ٖٕٔٗ
مركز النشر العلمى, 
جامعة الملن عبد 

  العزٌز,
  .666ٔ  ٘ٔ٘  ٔ.161ٗ  جده :

  ممدمة فى اإلحصاء / (ٕٖٕٗ
الخواجه, مصطفى 

  عبدالمنعم.
  الدار الجامعٌة,

اإلسكندرٌه 
:  

ٗ6ٓٓ  ٖٔٓ  ٕٓٓٓ.  

  .ٕٓٓٓ  ٖٓٔ  6ٓٔٗاإلسكندرٌه   الدار الجامعٌة,مصطفى الخواجه,   ممدمة فى اإلحصاء / (ٖٖٕٗ



  :  عبدالمنعم.

  كراجه, عبدالحلٌم.  الرٌاضه المالٌه / (ٖٕٗٗ
دار األمل للطباعة 

  والنشر,
  .66ٙٔ  ٗ.1٘ٙ  6ٕٓٗ  عمان :

ٕٖٗ٘) 
الرٌاضٌات وتطبٌماتها فى 

العلوم اإلدارٌة 
  واإلجتماعٌة /

  .ٕٕٓٓ  ٖٖٓٗ.1٘ٙ  6ٖٓٗ  الرٌاض :  للنشر,دار المرٌخ   انتون, هوارد.

  الرٌاضٌات المالٌه : (ٖٕٙٗ
عبدالعزٌز, عمر 

  عبدالجواد.
دار صفاء للنشر 

  والتوزٌع,
  .666ٔ  ٗ.1٘ٙ  6ٓٗٗ  عمان :

  الرٌاضٌات المالٌه : (9ٖٕٗ
عبدالعزٌز, عمر 

  عبدالجواد.
دار صفاء للنشر 

  والتوزٌع,
  .666ٔ  ٗ.1٘ٙ  6ٓ٘ٗ  عمان :

ٕٖٗ1) 
أساسٌات المعاٌنه 

  اإلحصائٌه /
طشطوش, سلٌمان 

  دمحم.
  . ٕٔٓٓ  ٕٓ.ٖٓٔ  6ٓٙٗ  عمان :  دار الشروق,

ٕٖٗ6) 
أساسٌات المعاٌنه 

  اإلحصائٌه /
طشطوش, سلٌمان 

  دمحم.
  . ٕٔٓٓ  ٕٓ.ٖٓٔ  6ٓ9ٗ  عمان :  دار الشروق,

ٕٖ٘ٓ) 
مبادىء االلتصاد الرٌاضً 

=  
حمٌدات, ولٌد 

  محمود.
دار الكندي للنشر 

  والتوزٌع,
  .661ٔ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  6ٓ1ٗ  إربد :

ٕٖ٘ٔ) 
مبادىء االلتصاد الرٌاضً 

=  
حمٌدات, ولٌد 

  محمود.
دار الكندي للنشر 

  والتوزٌع,
  .661ٔ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  6ٓ6ٗ  إربد :

ٕٖٕ٘) 
سإال وجواب  ٕٓ٘سلسله 

فى االحصاء لإللتصاد 
  واإلدارة /

عدنان نجم الدٌن, 
  كرٌم.

  .ٕٓٓٓ  6ٔ٘  6ٔٓٗ  عمان :  دار وائل للنشر,

ٕٖٖ٘) 
سإال وجواب ٕٓ٘سلسله 

فى الرٌاضٌات لاللتصاد 
  واالداره /

نجم الدٌن, عدنان 
  كرٌم.

  .ٕٓٓٓ  ٘ٔ٘  6ٕٔٗ  عمان :  دار وائل للنشر,

ٕٖ٘ٗ) 
سإال وجواب ٕٓ٘سلسله 

فى الرٌاضٌات لاللتصاد 
  واالداره /

عدنان نجم الدٌن, 
  كرٌم.

  .ٕٓٓٓ  ٘ٔ٘  6ٖٔٗ  عمان :  دار وائل للنشر,

ٕٖ٘٘) 
طبٌعة البٌانات االحصائٌة 
  وبناء النماذج المٌاسٌة /

كاظم, امورى 
  هادى.

  .666ٔ  6ٔ٘  6ٔ٘ٗ  عمان :  دار وائل للنشر,

ٕٖ٘ٙ) 
بحوث العملٌات فى العلوم 

  التجارٌه /
  العالونه, على.

دار المستمبل للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕٓٓٓ  ٘.1٘ٙ  6ٔٙٗ  عمان :

ٕٖ٘9) 
بحوث العملٌات فى العلوم 

  التجارٌه /
  العالونه, على.

دار المستمبل للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕٓٓٓ  ٘.1٘ٙ  6ٔ9ٗ  عمان :

ٕٖ٘1) 
بحوث العملٌات فى العلوم 

  التجارٌه /
  العالونه, على.

دار المستمبل للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕٓٓٓ  ٘.1٘ٙ  6ٔ1ٗ  عمان :

  صبرى, عزام.  = ٕٓٔالرٌاضٌات  (6ٖٕ٘
دار صفاء للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٕٓٓٓ  ٓٔ٘  6ٕٓٗ  عمان :

ٕٖٙٓ) 
ممدمه فى المعادالت 

  التفاضلٌه /
  خلٌل, رشدى.

دار المناهج للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕٔٓٓ  ٘ٔ٘  6ٕٔٗ  عمان :

ٕٖٙٔ) 
ممدمه فى المعادالت 

  التفاضلٌه /
  خلٌل, رشدى.

دار المناهج للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕٔٓٓ  ٘ٔ٘  6ٕٕٗ  عمان :

  صبرى, عزام.  = ٔٓٔالرٌاضٌات  (ٕٖٕٙ
دار صفاء للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٕٓٓٓ  ٓٔ٘  6ٕٖٗ  عمان :

ٕٖٖٙ) 
سإال وجواب  ٕٓ٘سلسله 

  فى االلتصاد الرٌاضى /
نجم الدٌن, عدنان 

  كرٌم.
  .ٕٓٓٓ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  6ٕ٘ٗ  عمان :  دار وائل للنشر,

ٕٖٙٗ) 
سإال وجواب  ٕٓ٘سلسله 

  فى االلتصاد الرٌاضى /
نجم الدٌن, عدنان 

  كرٌم.
  .ٕٓٓٓ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  6ٕٙٗ  عمان :  دار وائل للنشر,

ٕٖٙ٘) 
علم االحصاء الوصفى 

  المبرمج /
  منصور, عوض.

دار صفاء للنشر 
  والتوزٌع,

  .666ٔ  ٖٓٔ  6ٕ9ٗ  عمان :

ٕٖٙٙ) 
علم االحصاء الوصفى 

  المبرمج /
  منصور, عوض.

دار صفاء للنشر 
  والتوزٌع,

  .666ٔ  ٖٓٔ  6ٕ1ٗ  عمان :

  منصور, عوض.  اسس التحلٌل الرٌاضى / (9ٖٕٙ
دار صفاء للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٕٓٓٓ  ٘ٔ٘  6ٕ6ٗ  عمان :

  منصور, عوض.  اسس التحلٌل الرٌاضى / (1ٖٕٙ
دار صفاء للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٕٓٓٓ  ٘ٔ٘  6ٖٓٗ  عمان :

  .ٕٕٓٓ  ٖٓٔ  6ٖٔٗ  عمان :دار صفاء للنشر   منصور, عوض.  ممدمة فى اإلحصاء / (6ٖٕٙ



  والتوزٌع,

  منصور, عوض.  ممدمة فى اإلحصاء / (9ٖٕٓ
دار صفاء للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٕٕٓٓ  ٖٓٔ  6ٖٕٗ  عمان :

  ممدمة فى اإلحصاء = (9ٖٕٔ
دمحم  ابوصالح,
  صبحى.

مركز الكتاب 
  االردنى,

  .66ٓٔ  ٘ٓ.6ٔ٘  6ٖٖٗ  االردن :

  ممدمة فى اإلحصاء = (9ٕٖٕ
ابوصالح, دمحم 

  صبحى.
مركز الكتاب 

  االردنى,
  .66ٓٔ  ٘ٓ.6ٔ٘  6ٖٗٗ  االردن :

ٕٖ9ٖ) 
طرق التحلٌل العددى 
  المبرمج بلغه البٌسن /

  منصور, عوض.
دار صفاء للنشر 

  والتوزٌع,
  .666ٔ  ٖٓٔ  6ٖ٘ٗ  عمان :

ٕٖ9ٗ) 
طرق التحلٌل العددى 
  المبرمج بلغه البٌسن /

  منصور, عوض.
دار صفاء للنشر 

  والتوزٌع,
  .666ٔ  ٖٓٔ  6ٖٙٗ  عمان :

ٕٖ9٘) 
معجم المصطلحات 
  المصرفٌة والمالٌة :

االسٌوطى, مجدى 
  نافد.

البنن االهلى 
  المصرى,

  .61ٓٔ  ٖٕٗ  6ٖ9ٗ  الماهرة :

ٕٖ9ٙ) 
معجم المصطلحات 
  المصرفٌة والمالٌة :

االسٌوطى, مجدى 
  نافد.

البنن االهلى 
  المصرى,

  .61ٓٔ  ٖٕٗ  6ٖ1ٗ  الماهرة :

  التسوٌك الفعال : (99ٖٕ
عبدالحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  .666ٔ  1.1٘ٙ  6ٖ6ٗ  الماهرة :  مكتبات األهرام,

  التسوٌك الفعال : (91ٖٕ
عبدالحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  .666ٔ  1.1٘ٙ  6ٗٓٗ  الماهرة :  مكتبات األهرام,

  التسوٌك الفعال : (96ٖٕ
عبدالحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  .666ٔ  1.1٘ٙ  6ٗٔٗ  الماهرة :  مكتبات األهرام,

ٕٖ1ٓ) 
دلٌل مدٌر المبٌعات الفعال 

:  
عبد الحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  .669ٔ  1.1ٔ٘ٙ  6ٕٗٗ  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,

ٕٖ1ٔ) 
دلٌل مدٌر المبٌعات الفعال 

:  
عبد الحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  .669ٔ  1.1ٔ٘ٙ  6ٖٗٗ  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,

ٕٖ1ٕ) 
دلٌل مدٌر المبٌعات الفعال 

:  
عبد الحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  .669ٔ  1.1ٔ٘ٙ  6ٗٗٗ  الماهره :  مكتبة عٌن شمس,

  كٌف تجذب عمٌالً دائماً : (1ٖٖٕ
عبدالحمٌد, طلعت 

  اسعد.
  .666ٔ  1.1٘٘ٙ  6ٗ٘ٗ  الماهره :  مإسسة األهرام,

  كٌف تجذب عمٌالً دائماً : (1ٖٕٗ
عبدالحمٌد, طلعت 

  اسعد.
  .666ٔ  1.1٘٘ٙ  6ٗٙٗ  الماهره :  مإسسة األهرام,

  كٌف تجذب عمٌالً دائماً : (1ٖٕ٘
عبدالحمٌد, طلعت 

  اسعد.
  .666ٔ  1.1٘٘ٙ  6ٗ9ٗ  :الماهره   مإسسة األهرام,

ٕٖ1ٙ) 
االداره الفعاله لخدمات 

  البنون الشاملة /
عبدالحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  .661ٔ  1.6ٖٔ٘ٙ  6ٗ1ٗ  الماهره :  مإسسة األهرام,

ٕٖ19) 
االداره الفعاله لخدمات 

  البنون الشاملة /
عبدالحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  .661ٔ  1.6ٖٔ٘ٙ  6ٗ6ٗ  الماهره :  مإسسة األهرام,

ٕٖ11) 
االداره الفعاله لخدمات 

  البنون الشاملة /
عبدالحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  .661ٔ  1.6ٖٔ٘ٙ  6٘ٓٗ  الماهره :  مإسسة األهرام,

ٕٖ16) 
مشكالت المرن الحادى 
والعشرٌن والعاللات 

  الدولٌه /
  شراره, ٌوسف.

الهٌئة المصرٌة 
  العامة للكتاب,

  6ٓ.9ٕٖ  6٘ٔٗ  الماهرة :
< ٔ66ٙ ,

ٕٓٓ٘ >  

ٕٖ6ٓ) 
إتفالٌة ماسترٌخت وآثارها 
  على اإللتصاد المصرى /

  الجزار, جابر دمحم.
الهٌئة المصرٌة 
  العامة للكتاب,

  .66ٗٔ  1ٕ.6ٖ  6ٕ٘ٗ  الماهرة :

  مرجان, فٌكتور.  تارٌخ النمود / (6ٖٕٔ
الهٌئة العامة 

  للكتاب,
  .66ٖٔ  ٗ.ٕٖٖ  6ٖ٘ٗ  الماهره :

ٕٖ6ٕ) 
مشاكل تحدٌد سعر 

  الصرف وتمٌٌم العمالت /
حنفى, دمحم ناظم 

  دمحم.
الهٌئة المصرٌة 
  العامة للكتاب,

  .666ٔ  ٕٕٗٗٓٗ.ٕٖٖ  6٘ٗٗ  الماهرة :

ٕٖ6ٖ) 
مدن مصر الصناعٌة فى 

  العصر اإلسالمً :
عبد هللا, صفً على 

  دمحم.
الهٌئة المصرٌة 
  العامة للكتاب,

  .ٕٓٓٓ  6ٕٙٓ.1ٖٖ  6٘٘ٗ  الماهرة :

  لندٌل, فإاد.  صناعه التمدم فى مصر : (6ٖٕٗ
الهٌئة المصرٌة 
  العامة للكتاب,

  .ٕٔٓٓ  1.6ٖٖ  6٘ٙٗ  الماهرة :

ٕٖ6٘) 
مصر والعالم على اعتاب 

  الفٌه جدٌده /
عبدالفضٌل, 

  محمود.
  .ٕٔٓٓ  1ٕٖ  6٘9ٗ  الماهره :  دار الشروق,

ٕٖ6ٙ) 
منظومه سوق المال 

  المصرٌه :
صالح, لطف هللا 

  امام.
الهٌئة المصرٌة 
  العامة للكتاب,

  .ٕٔٓٓ  ٖٙ.ٕٖٖ  6٘1ٗ  الماهره :



  شحاته, ابراهٌم.  وصٌتى لبالدى : (69ٖٕ
الهٌئة العامة 

  للكتاب,
  .ٕٔٓٓ  ٔٓٔ.ٖٖٓ  6٘6ٗ  الماهره :

ٕٖ61) 
المٌاه العربٌة بٌن خطر 
  العجز ومخاطر التبعٌة :

عبدهللا العمالى, 
  مرسى.

مركز الحضارة 
  العربٌة لإلعالم,

  .669ٔ  9ٔٗ  6ٙٓٗ  الجٌزه :

  . 666ٔ  1ٔ.1٘ٙ  6ٕٙٗ  الماهرة :  المكتبة األكادٌمٌة,  حامد, عمرو.  إدارة األعمال الدولٌة / (66ٖٕ

  .661ٔ  1.6ٖٖ  6ٖٙٗ  الماهرة :  دار الشروق,  الببالوى, حازم.  دور الدولة فى اإللتصاد / (ٕٓٓٗ

  .66ٗٔ  6ٕٙ  6ٙ٘ٗ  ] د. م. [ :  دار الهالل,  حمدان, جمال.  شخصٌة مصر : (ٕٔٓٗ

  .66ٗٔ  6ٕٙ  ٔ.6ٙ٘ٗ  ] د. م. [ :  دار الهالل,  حمدان, جمال.  شخصٌة مصر : (ٕٕٓٗ

  .66ٗٔ  6ٕٙ  ٕ.6ٙ٘ٗ  ] د. م. [ :  دار الهالل,  حمدان, جمال.  شخصٌة مصر : (ٖٕٓٗ

ٕٗٓٗ) 
النمود ودور الضرب فى 

اإلسالم فى المرنٌن األولٌن 
/  

رحاحلة, إبراهٌم 
  الماسم.

  .666ٔ  ٖ.9ٕ٘  6ٙٙٗ  الماهرة :  مكتبة مدبولى,

ٕٗٓ٘) 
اآلثار المحتمة لمنظمة 

  التجارة العالمٌة/
  . ٕٓٓٓ  9ٓ.ٖٙٗ  6ٙ9ٗ  الماهرة:  مكتبة مدبولً,  مثنً, فضل علً.

  المجدوب, أسامة.  واإلللٌمٌة :العولمة  (ٕٙٓٗ
الدار المصرٌة 

  اللبنانٌة,
  .666ٔ  ٕٕٔ.ٕٖٓ  6ٙ1ٗ  الماهرة :

  المجدوب, أسامة.  العولمة واإلللٌمٌة : (9ٕٓٗ
الدار المصرٌة 

  اللبنانٌة,
  .666ٔ  ٕٕٔ.ٕٖٓ  6ٙ6ٗ  الماهرة :

  سمٌس, روب.  التجارة االلكترونٌة = (1ٕٓٗ
دار الفاروق للنشر 

  والتوزٌع,
  . ٕٓٓٓ  .9ٙ.ٗٓٓ  69ٔٗ  الماهرة :

  سمٌس, روب.  التجارة االلكترونٌة = (6ٕٓٗ
دار الفاروق للنشر 

  والتوزٌع,
  . ٕٓٓٓ  .9ٙ.ٗٓٓ  69ٕٗ  الماهرة :

  سمٌس, روب.  التجارة االلكترونٌة = (ٕٓٔٗ
دار الفاروق للنشر 

  والتوزٌع,
  . ٕٓٓٓ  .9ٙ.ٗٓٓ  69ٖٗ  الماهرة :

ٕٗٔٔ) 
إدارة المشروعات 

  الصغٌره :
أبوناعم, عبدالحمٌد 

  مصطفى.
  .ٕٕٓٓ  ٕٓ٘.1٘ٙ  69ٗٗ  الماهرة :  دار الفجر للنشر,

ٕٕٗٔ) 
إدارة المشروعات 

  الصغٌره :
أبوناعم, عبدالحمٌد 

  مصطفى.
  .ٕٕٓٓ  ٕٓ٘.1٘ٙ  69٘ٗ  الماهرة :  دار الفجر للنشر,

ٕٖٗٔ) 
إدارة المشروعات 

  الصغٌره :
أبوناعم, عبدالحمٌد 

  مصطفى.
  .ٕٕٓٓ  ٕٓ٘.1٘ٙ  69ٙٗ  الماهرة :  دار الفجر للنشر,

ٕٗٔٗ) 
محاسبة المإسسات الفندلٌه 

:  
  .66ٔٔ  9.1ٖ9٘ٙ  699ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  عالم, دمحم نبٌل.

ٕٗٔ٘) 
محاسبة المإسسات الفندلٌه 

:  
  .66ٔٔ  9.1ٖ9٘ٙ  691ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  عالم, دمحم نبٌل.

ٕٗٔٙ) 
موسوعه معاٌٌر 

  المحاسبه:
حماد, طارق عبد 

  العال.
مكتب الناسخ جٌت 
  للكمبٌوتر والطباعة,

  . ٕٕٓٓ  ٔٓ.9٘ٙ  ٗ.696ٗ  الماهرة :

ٕٗٔ9) 
موسوعه معاٌٌر 

  المحاسبه:
حماد, طارق عبد 

  العال.
مكتب الناسخ جٌت 
  للكمبٌوتر والطباعة,

  . ٕٕٓٓ  ٔٓ.9٘ٙ  696ٗ  الماهرة :

ٕٗٔ1) 
موسوعه معاٌٌر 

  المحاسبه:
حماد, طارق عبد 

  العال.
مكتب الناسخ جٌت 
  للكمبٌوتر والطباعة,

  . ٕٕٓٓ  ٔٓ.9٘ٙ  ٔ.696ٗ  الماهرة :

ٕٗٔ6) 
موسوعه معاٌٌر 

  المحاسبه:
حماد, طارق عبد 

  العال.
مكتب الناسخ جٌت 
  للكمبٌوتر والطباعة,

  . ٕٕٓٓ  ٔٓ.9٘ٙ  ٕ.696ٗ  الماهرة :

ٕٕٗٓ) 
موسوعه معاٌٌر 

  المحاسبه:
حماد, طارق عبد 

  العال.
مكتب الناسخ جٌت 
  للكمبٌوتر والطباعة,

  . ٕٕٓٓ  ٔٓ.9٘ٙ  ٖ.696ٗ  الماهرة :

ٕٕٗٔ) 

االحكام العامه للتعالد وفما 
 661ٔ/16للمانون رلم 

بشؤن تنظٌم المنالصات 
  والمزاٌدات :

  فراج, زٌن بدر.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .ٕٔٓٓ  1.9٘ٙ  61٘ٗ  الماهره :

ٕٕٕٗ) 

االحكام العامه للتعالد وفما 
 661ٔ/16للمانون رلم 

بشؤن تنظٌم المنالصات 
  والمزاٌدات :

  فراج, زٌن بدر.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .ٕٔٓٓ  1.9٘ٙ  61ٙٗ  الماهره :

ٕٕٖٗ) 
االحكام العامه للتعالد وفما 

 661ٔ/16رلم للمانون 
  فراج, زٌن بدر.

دار النهضة 
  العربٌة,

  .ٕٔٓٓ  1.9٘ٙ  619ٗ  الماهره :



بشؤن تنظٌم المنالصات 
  والمزاٌدات :

ٕٕٗٗ) 

االحكام العامه للتعالد وفما 
 661ٔ/16للمانون رلم 

بشؤن تنظٌم المنالصات 
  والمزاٌدات :

  فراج, زٌن بدر.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .ٕٔٓٓ  1.9٘ٙ  611ٗ  الماهره :

ٕٕٗ٘) 

االحكام العامه للتعالد وفما 
 661ٔ/16للمانون رلم 

بشؤن تنظٌم المنالصات 
  والمزاٌدات :

  فراج, زٌن بدر.
دار النهضة 

  العربٌة,
  .ٕٔٓٓ  1.9٘ٙ  616ٗ  الماهره :

  .ٕٔٓٓ  ٖٓ٘  66ٓٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  هل, شارلز.  اإلدارة االستراتٌجٌة = (ٕٕٙٗ

  .ٕٔٓٓ  ٖٓ٘  66ٔٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  هل, شارلز.  اإلدارة االستراتٌجٌة = (9ٕٕٗ

  .ٕٔٓٓ  ٖٓ٘  66ٕٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  هل, شارلز.  اإلدارة االستراتٌجٌة = (1ٕٕٗ

  .ٕٔٓٓ  ٖٓ٘  66ٖٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  هل, شارلز.  اإلدارة االستراتٌجٌة = (6ٕٕٗ

  .ٕٔٓٓ  ٖٓ٘  66ٗٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  هل, شارلز.  اإلدارة االستراتٌجٌة = (ٖٕٓٗ

  .ٕٔٓٓ  ٖٓ٘  66٘ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  هل, شارلز.  اإلدارة االستراتٌجٌة = (ٖٕٔٗ

  .ٕٔٓٓ  ٖٓ٘  66ٙٗ  الرٌاض :  المرٌخ للنشر,دار   هل, شارلز.  اإلدارة االستراتٌجٌة = (ٕٖٕٗ

  .ٕٔٓٓ  ٖٓ٘  669ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  هل, شارلز.  اإلدارة االستراتٌجٌة = (ٖٖٕٗ

  .ٕٔٓٓ  ٖٓ٘  661ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  هل, شارلز.  اإلدارة االستراتٌجٌة = (ٖٕٗٗ

  .ٕٔٓٓ  ٖٓ٘  666ٗ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  هل, شارلز.  اإلدارة االستراتٌجٌة = (ٖٕ٘ٗ

  .ٕٔٓٓ  ٙٗٓ.1٘ٙ  ٓٓٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  راتشمان, دافٌد.  اإلدارة المعاصرة / (ٖٕٙٗ

  .ٕٔٓٓ  ٙٗٓ.1٘ٙ  ٔٓٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  راتشمان, دافٌد.  اإلدارة المعاصرة / (9ٖٕٗ

  .ٕٔٓٓ  ٙٗٓ.1٘ٙ  ٕٓٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  راتشمان, دافٌد.  المعاصرة /اإلدارة  (1ٖٕٗ

  .ٕٔٓٓ  ٙٗٓ.1٘ٙ  ٖٓٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  راتشمان, دافٌد.  اإلدارة المعاصرة / (6ٖٕٗ

  .ٕٔٓٓ  ٙٗٓ.1٘ٙ  ٗٓٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  راتشمان, دافٌد.  اإلدارة المعاصرة / (ٕٓٗٗ

  دار المرٌخ للنشر,  دٌسلر, جارى.  إدارة الموارد البشرٌة / (ٕٔٗٗ
-السعودٌة
  الرٌاض :

٘ٓٓ٘  ٙ٘1  ٕٖٓٓ.  

  دار المرٌخ للنشر,  دٌسلر, جارى.  إدارة الموارد البشرٌة / (ٕٕٗٗ
-السعودٌة
  الرٌاض :

٘ٓٓٙ  ٙ٘1  ٕٖٓٓ.  

  المرٌخ للنشر,دار   دٌسلر, جارى.  إدارة الموارد البشرٌة / (ٖٕٗٗ
-السعودٌة
  الرٌاض :

٘ٓٓ9  ٙ٘1  ٕٖٓٓ.  

  دار المرٌخ للنشر,  دٌسلر, جارى.  إدارة الموارد البشرٌة / (ٕٗٗٗ
-السعودٌة
  الرٌاض :

٘ٓٓ1  ٙ٘1  ٕٖٓٓ.  

  دار المرٌخ للنشر,  مٌرٌدٌث, جان.  ادارة المشروعات / (ٕ٘ٗٗ
االسكندرٌة 

:  
٘ٓٓ6  ٙ٘1.ٗٓٗ  ٔ666.  

  .666ٔ  ٘.1٘ٙ  ٓٔٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  بفا, الووداس.  ادارة االنتاج والعملٌات : (ٕٙٗٗ

ٕٗٗ9) 
األداء المالً لمنظمات 

  األعمال :
جمعة, السعٌد 

  فرحات.
  .ٕٓٓٓ  ٙ.ٕٖٖ  ٕٔٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,

  . 666ٔ  ٗٗٓ.9٘ٙ  ٖٔٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  كٌسو, دونالد.  المحاسبة المتوسطة / (1ٕٗٗ

  . 666ٔ  ٗٗٓ.9٘ٙ  ٗٔٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  كٌسو, دونالد.  المحاسبة المتوسطة / (6ٕٗٗ

  . 666ٔ  ٗٗٓ.9٘ٙ  ٘ٔٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  كٌسو, دونالد.  المحاسبة المتوسطة / (ٕٓ٘ٗ

  . 666ٔ  ٗٗٓ.9٘ٙ  ٙٔٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  كٌسو, دونالد.  المحاسبة المتوسطة / (ٕٔ٘ٗ



  . 666ٔ  ٗٗٓ.9٘ٙ  9ٔٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  كٌسو, دونالد.  المحاسبة المتوسطة / (ٕٕ٘ٗ

  . 666ٔ  ٗٗٓ.9٘ٙ  1ٔٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  كٌسو, دونالد.  المحاسبة المتوسطة / (ٖٕ٘ٗ

  المحاسبة االدارٌة = (ٕٗ٘ٗ
جارٌسون, ري 

  اتش.
  ٕٕٓٓ  9.9٘ٙ  6ٔٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

  المحاسبة االدارٌة = (ٕ٘٘ٗ
جارٌسون, ري 

  اتش.
  ٕٕٓٓ  9.9٘ٙ  ٕٓٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

  .ٕٓٓٓ  ٘ٗ.9٘ٙ  ٕٔٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  ارٌنز, الفٌن.  المراجعه : (ٕٙ٘ٗ

  .ٕٓٓٓ  ٘ٗ.9٘ٙ  ٕٕٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  ارٌنز, الفٌن.  المراجعه : (9ٕ٘ٗ

  اللٌثى, فإاد دمحم.  نظرٌه المحاسبه : (1ٕ٘ٗ
دار النهضة 

  العربٌة,
  .ٖٕٓٓ  9٘ٙ  ٖٕٓ٘  الماهره :

  اللٌثى, فإاد دمحم.  نظرٌه المحاسبه : (6ٕ٘ٗ
دار النهضة 

  العربٌة,
  .ٖٕٓٓ  9٘ٙ  ٕٗٓ٘  الماهره :

  اللٌثى, فإاد دمحم.  نظرٌه المحاسبه : (ٕٓٙٗ
دار النهضة 

  العربٌة,
  .ٖٕٓٓ  9٘ٙ  ٕ٘ٓ٘  الماهره :

  محاسبة التكالٌف : (ٕٔٙٗ
هورنجرن, 

  تشارلز.
  .ٖٕٓٓ  ٕٗ.9٘ٙ  ٕٙٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

  محاسبة التكالٌف : (ٕٕٙٗ
هورنجرن, 

  تشارلز.
  .ٖٕٓٓ  ٕٗ.9٘ٙ  9ٕٓ٘  الرٌاض :  للنشر,دار المرٌخ 

  محاسبة التكالٌف : (ٖٕٙٗ
هورنجرن, 

  تشارلز.
  .ٖٕٓٓ  ٕٗ.9٘ٙ  1ٕٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

  محاسبة التكالٌف : (ٕٗٙٗ
هورنجرن, 

  تشارلز.
  .ٖٕٓٓ  ٕٗ.9٘ٙ  6ٕٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

  محاسبة التكالٌف : (ٕ٘ٙٗ
هورنجرن, 

  تشارلز.
  .ٖٕٓٓ  ٕٗ.9٘ٙ  ٖٓٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

  محاسبة التكالٌف : (ٕٙٙٗ
هورنجرن, 

  تشارلز.
  .ٖٕٓٓ  ٕٗ.9٘ٙ  ٖٔٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

ٕٗٙ9) 
مشاكل معاصره فى 

  المراجعه :
  .ٕٕٓٓ  ٘ٗ.9٘ٙ  ٖٖٓ٘  طنطا :  مطابع غباشى,  السما, السٌد أحمد.

ٕٗٙ1) 
مشاكل معاصره فى 

  المراجعه :
  .ٕٕٓٓ  ٘ٗ.9٘ٙ  ٖٗٓ٘  طنطا :  مطابع غباشى,  السما, السٌد أحمد.

ٕٗٙ6) 
نظم المعلومات المحاسبٌة 

:  
  . ٕٕٓٓ  .ٖ٘ٗ.9٘ٙ  ٖ٘ٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  موسكوف, ستٌفن أ.

ٕٗ9ٓ) 
نظم المعلومات المحاسبٌة 

:  
  . ٕٕٓٓ  .ٖ٘ٗ.9٘ٙ  ٖٙٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  ستٌفن أ.موسكوف, 

ٕٗ9ٔ) 
نظم المعلومات المحاسبٌة 

:  
  . ٕٕٓٓ  .ٖ٘ٗ.9٘ٙ  9ٖٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  موسكوف, ستٌفن أ.

ٕٗ9ٕ) 
النمود والبنون وااللتصاد 

/  
  . ٕٕٓٓ  ٗ.ٕٖٖ  1ٖٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  ماٌر, توماس.

ٕٗ9ٖ) 
النمود والبنون وااللتصاد 

/  
  . ٕٕٓٓ  ٗ.ٕٖٖ  6ٖٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  ماٌر, توماس.

ٕٗ9ٗ) 
التحلٌل اإللتصادى 

  لتغٌرات أسعار األسهم :
حٌدر, فاخر 
  عبدالستار.

  .ٕٕٓٓ  6ٖٖ  ٔٗٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,

ٕٗ9٘) 
التحلٌل اإللتصادى 
  األسهم :لتغٌرات أسعار 

حٌدر, فاخر 
  عبدالستار.

  .ٕٕٓٓ  6ٖٖ  ٕٗٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,

ٕٗ9ٙ) 
التحلٌل اإللتصادى 

  لتغٌرات أسعار األسهم :
حٌدر, فاخر 
  عبدالستار.

  .ٕٕٓٓ  6ٖٖ  ٖٗٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,

ٕٗ99) 
تحلٌل وسٌاسات اإللتصاد 

  الكلً :
  

صندوق النمد 
  الدولى,

  .669ٔ  ٕٙ.6ٓ٘.6ٖٖ  ٗٗٓ٘  :واشنطن 

ٕٗ91) 
دور البنون التجارٌه فى 
  استثمار اموال العمالء :

  النصر, سعٌد سٌف.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
٘ٓٗ٘  ٖٖٕ.ٔ  ٕٓٓٓ.  

ٕٗ96) 
دور البنون التجارٌه فى 
  استثمار اموال العمالء :

  النصر, سعٌد سٌف.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
٘ٓٗٙ  ٖٖٕ.ٔ  ٕٓٓٓ.  

ٕٗ1ٓ) 
تطور الفكر و الولائع 

  االلتصادٌه /
مصطفى, احمد 

  فرٌد.
مإسسه شباب 

  الجامعه,
االسكندرٌه 

:  
٘ٓٗ9  ٖٖٓ.ٔ٘  ٕٓٓٓ.  



ٕٗ1ٔ) 
تطور الفكر و الولائع 

  االلتصادٌه /
مصطفى, احمد 

  فرٌد.
مإسسه شباب 

  الجامعه,
االسكندرٌه 

:  
٘ٓٗ1  ٖٖٓ.ٔ٘  ٕٓٓٓ.  

ٕٗ1ٕ) 
تطور الفكر و الولائع 

  االلتصادٌه /
مصطفى, احمد 

  فرٌد.
مإسسه شباب 

  الجامعه,
االسكندرٌه 

:  
٘ٓٗ6  ٖٖٓ.ٔ٘  ٕٓٓٓ.  

ٕٗ1ٖ) 
نظرٌة السعر واستخداماتها 

/  
  واتسن, دونالدس.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

اإلسكندرٌة 
:  

٘ٓ٘ٓ  ٖٖ1.ٕ٘ٔ  ٕٓٓٓ.  

ٕٗ1ٗ) 
السعر واستخداماتها نظرٌة 

/  
  واتسن, دونالدس.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

اإلسكندرٌة 
:  

٘ٓ٘ٔ  ٖٖ1.ٕ٘ٔ  ٕٓٓٓ.  

ٕٗ1٘) 
نظرٌة السعر واستخداماتها 

/  
  واتسن, دونالدس.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٕ٘ٓ٘  ٖٖ1.ٕ٘ٔ  ٕٓٓٓ.  

ٕٗ1ٙ) 
نظرٌة السعر واستخداماتها 

/  
  واتسن, دونالدس.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖ٘ٓ٘  ٖٖ1.ٕ٘ٔ  ٕٓٓٓ.  

ٕٗ19) 
وضع سٌاسه تسعٌر 

  مربحه =
  لوٌس, جورج.

دار الفاروق للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕٕٓٓ  ٕٕٔٔ.ٖٖٓ  ٗ٘ٓ٘  الماهره :

ٕٗ11) 
وضع سٌاسه تسعٌر 

  مربحه =
  لوٌس, جورج.

دار الفاروق للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕٕٓٓ  ٕٕٔٔ.ٖٖٓ  ٘٘ٓ٘  الماهره :

ٕٗ16) 
كٌفٌه التغلب على الركود 

  االلتصادى /
  تشسورث, نٌكى.

دار الفاروق للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕٕٓٓ  ٔ.ٖٖٓ  ٙ٘ٓ٘  الماهرة :

ٕٗ6ٓ) 
كٌفٌه التغلب على الركود 

  االلتصادى /
  تشسورث, نٌكى.

دار الفاروق للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕٕٓٓ  ٔ.ٖٖٓ  9٘ٓ٘  الماهرة :

  .666ٔ  6ٖٖ  1٘ٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  جوارتٌنى, جٌمس.  اإللتصاد الكلى : (6ٕٔٗ

  .666ٔ  6ٖٖ  6٘ٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  جوارتٌنى, جٌمس.  اإللتصاد الكلى : (6ٕٕٗ

  .666ٔ  ٔٓ.6ٖٖ  ٓٙٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  ابدجمان, ماٌكل.  اإللتصاد الكلى : (6ٖٕٗ

  .666ٔ  ٔٓ.6ٖٖ  ٔٙٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  ابدجمان, ماٌكل.  اإللتصاد الكلى : (6ٕٗٗ

ٕٗ6٘) 
التصادٌات الموارد والبٌئة 

/  
  . ٕٕٓٓ  ٕ٘ٔ.ٖٖٔ  ٕٙٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  فٌشر, انطونى س .

ٕٗ6ٙ) 
التصادٌات الموارد والبٌئة 

/  
  . ٕٕٓٓ  ٕ٘ٔ.ٖٖٔ  ٖٙٓ٘  الرٌاض :  المرٌخ,دار   فٌشر, انطونى س .

ٕٗ69) 
التصادٌات الموارد والبٌئة 

/  
  . ٕٕٓٓ  ٕ٘ٔ.ٖٖٔ  ٗٙٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  فٌشر, انطونى س .

ٕٗ61) 
ممدمه فى التحلٌل 
  االلتصادى الكلى /

باحنشل, اسامه بن 
  دمحم.

  .666ٔ  1ٓ.ٖٖٓ  ٘ٙٓ٘  الرٌاض :  جامعة الملن سعود,

ٕٗ66) 
ممدمه فى االلتصاد 

  المٌاسى /
عبدالرحمن, 

  عبدالمحمود دمحم.
  .669ٔ  ٗ.1٘ٙ  ٙٙٓ٘  الرٌاض :  جامعة الملن سعود,

ٕ٘ٓٓ) 
ممدمه فى االلتصاد 

  المٌاسى :
  .ٕٔٓٓ  ٗ.1٘ٙ  9ٙٓ٘  الرٌاض :  جامعة الملن سعود,  كلجٌان, هارى.

  مختار دمحم. متولً,  النظرٌة االلتصادٌة : (ٕٔٓ٘
جامعة الملن سعود 

عماده شئون 
  المكتبات,

  .66ٖٔ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  1ٙٓ٘  الرٌاض :

ٕٕ٘ٓ) 
األسالٌب الرٌاضٌة 

  لاللتصادٌٌن /
  متولً, مختار دمحم.

مطابع جامعة الملن 
  سعود,

  .66ٖٔ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  6ٙٓ٘  الرٌاض :

ٕٖ٘ٓ) 
استراتٌجٌة الموارد 

  البشرٌة /
  شاندا, أشون.

دار الفجر للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕٕٓٓ  9ٓ.ٖٖ٘  9ٓٓ٘  الماهرة :

  مجٌد, ضٌاء.  االلتصاد النمدى : (ٕٗٓ٘
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
٘ٓ9ٔ  ٖٖٕ  ٕٓٓٓ.  

  مجٌد, ضٌاء.  النظرٌه االلتصادٌه : (ٕ٘ٓ٘
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌه 

:  
٘ٓ9ٕ  ٖٖٓ  ٔ666.  

ٕ٘ٓٙ) 
التصادٌات النمود والبنون 

/  
  مجٌد, ضٌاء.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌه 
:  

٘ٓ9ٖ  ٖٖٕ.ٗ  ٕٕٓٓ.  

ٕ٘ٓ9) 
الطرق األساسٌة فً 
  اإللتصاد الرٌاضً /

  .66٘ٔ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  9ٗٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  شٌانج, ألفا.

ٕ٘ٓ1) 
الطرق األساسٌة فً 
  اإللتصاد الرٌاضً /

  .66٘ٔ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  9٘ٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  شٌانج, ألفا.



ٕ٘ٓ6) 
دراسات فى االلتصاد 

  الدولى /
  حاتم, سامى عفٌفى.

الدار المصرٌة 
  اللبنانٌة,

  .ٕٓٓٓ  9ٖٖ  9ٙٓ٘  الماهره :

  مبادىء المالٌة العامة / (ٕٓٔ٘
دراز, حامد 
  عبدالمجٌد.

  الدار الجامعٌة,
االسكندرٌه 

:  
٘ٓ99  ٖٖٙ  ٕٕٓٓ.  

  مبادىء المالٌة العامة / (ٕٔٔ٘
دراز, حامد 
  عبدالمجٌد.

  الدار الجامعٌة,
االسكندرٌه 

:  
٘ٓ91  ٖٖٙ  ٕٕٓٓ.  

ٕٕ٘ٔ) 
التصادٌات الصناعة 

  والتصنٌع :
اسماعٌل, دمحم 

  محروس.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
  .669ٔ  ٘.1ٖٖ  96ٓ٘  الماهرة :

  النظرٌة االلتصادٌة : (ٖٕٔ٘
عبدالحمٌد, 
  عبدالمطلب.

  الدار الجامعٌة,
االسكندرٌه 

:  
٘ٓ1ٓ  ٖٖٓ.ٓ9  ٕٓٓٔ.  

ٕ٘ٔٗ) 
تحرٌر التجاره العالمٌه فى 

  دول العالم النامى :
عبدالخالك, السٌد 

  احمد.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

٘ٓ1ٕ  ٖ1ٕ  ٕٖٓٓ.  

ٕ٘ٔ٘) 
مبادئ اإللتصاد الجزئى 

=  
السرٌتى, السٌد دمحم 

  أحمد.
  .ٕٓٓٓ  ٔٓ٘.1ٖٖ  1ٖٓ٘  الماهرة :  الدار الجامعٌة,

  الدار الجامعٌة,    مبادئ اإللتصاد الكلى / (ٕٙٔ٘
اإلسكندرٌة 

:  
٘ٓ1ٗ  ٖٖ6.ٓٔ  ٕٖٓٓ.  

  الدار الجامعٌة,    مبادئ اإللتصاد الكلى / (9ٕٔ٘
اإلسكندرٌة 

:  
٘ٓ1٘  ٖٖ6.ٓٔ  ٕٖٓٓ.  

  البحث العلمى : (1ٕٔ٘
الصٌرفى, دمحم 
  عبدالفتاح حافظ.

  .ٕٕٓٓ  ٕٗ.ٔٓٓ  1ٙٓ٘  عمان :  دار وائل للنشر,

  البحث العلمى : (6ٕٔ٘
الصٌرفى, دمحم 
  عبدالفتاح حافظ.

  .ٕٕٓٓ  ٕٗ.ٔٓٓ  19ٓ٘  عمان :  دار وائل للنشر,

  البحث العلمى : (ٕٕٓ٘
الصٌرفى, دمحم 
  عبدالفتاح حافظ.

  .ٕٕٓٓ  ٕٗ.ٔٓٓ  11ٓ٘  عمان :  للنشر,دار وائل 

  البحث العلمى : (ٕٕٔ٘
الصٌرفى, دمحم 
  عبدالفتاح حافظ.

  .ٕٕٓٓ  ٕٗ.ٔٓٓ  16ٓ٘  عمان :  دار وائل للنشر,

ٕٕٕ٘) 
ممدمه فى بحوث العملٌات 

/  
النعٌمى, دمحم 

  عبدالعال.
  .666ٔ  ٘.1٘ٙ  6ٓٓ٘  عمان :  دار وائل للنشر,

ٕٕٖ٘) 
بحوث العملٌات ممدمه فى 

/  
النعٌمى, دمحم 

  عبدالعال.
  .666ٔ  ٘.1٘ٙ  6ٕٓ٘  عمان :  دار وائل للنشر,

ٕٕ٘ٗ) 
ممدمه فى بحوث العملٌات 

/  
النعٌمى, دمحم 

  عبدالعال.
  .666ٔ  ٘.1٘ٙ  6ٖٓ٘  عمان :  دار وائل للنشر,

ٕٕ٘٘) 
اسالٌب البحث العلمى فى 

العلوم االجتماعٌه 
  واالنسانٌه /

  .ٕٕٓٓ  9ٕ.ٖٓٓ  6٘ٓ٘  عمان :  دار وائل للنشر,  غراٌبه, فوزى.

ٕٕ٘ٙ) 
الرٌاضٌات لطلبه االلتصاد 

  والعلوم االدارٌه /
  .ٕٓٓٓ  ٓٔ٘  61ٓ٘  عمان :  دار وائل للنشر,  الدلٌمى, دمحم.

ٕٕ٘9) 
الرٌاضٌات لطلبه االلتصاد 

  والعلوم االدارٌه /
  .ٕٓٓٓ  ٓٔ٘  66ٓ٘  عمان :  دار وائل للنشر,  الدلٌمى, دمحم.

ٕٕ٘1) 
الرٌاضٌات لطلبه االلتصاد 

  والعلوم االدارٌه /
  .ٕٓٓٓ  ٓٔ٘  ٓٓٔ٘  عمان :  دار وائل للنشر,  الدلٌمى, دمحم.

ٕٕ٘6) 
الرٌاضٌات لطلبه االلتصاد 

  والعلوم االدارٌه /
  .ٕٓٓٓ  ٓٔ٘  ٔٓٔ٘  عمان :  دار وائل للنشر,  الدلٌمى, دمحم.

  .666ٔ  ٘.1٘ٙ  ٕٓٔ٘  عمان :  دار وائل للنشر,  الصفدى, دمحم سالم.  بحوث العملٌات : (ٖٕٓ٘

  .666ٔ  ٘.1٘ٙ  ٗٓٔ٘  عمان :  دار وائل للنشر,  الصفدى, دمحم سالم.  بحوث العملٌات : (ٖٕٔ٘

  .666ٔ  ٘.1٘ٙ  ٘ٓٔ٘  عمان :  دار وائل للنشر,  الصفدى, دمحم سالم.  بحوث العملٌات : (ٕٖٕ٘

ٕٖٖ٘) 
برمجة لواعد البٌانات 
 ٙباستخدام فٌجوال بٌسن 

  باٌبل =
  فرٌز, واٌن.

دار الفاروق للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕٔٓٓ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  ٙٓٔ٘  الماهره :

  فاجر, جٌن سفارتز.  : ٘فٌجوال بٌسن  (ٖٕٗ٘
دار الفاروق للطبع 

  والنشر,
  .661ٔ  ٕ٘ٗٙ.ٔٓٓ  ٔ.ٙٓٔ٘  الماهرة :

  فاجر, جٌن سفارتز.  : ٘فٌجوال بٌسن  (ٖٕ٘٘
دار الفاروق للطبع 

  والنشر,
  .661ٔ  ٕ٘ٗٙ.ٔٓٓ  ٔ.9ٓٔ٘  الماهرة :

  فاجر, جٌن سفارتز.  : ٘فٌجوال بٌسن  (ٖٕٙ٘
دار الفاروق للطبع 

  والنشر,
  .661ٔ  ٕ٘ٗٙ.ٔٓٓ  ٔ.1ٓٔ٘  الماهرة :



ٕٖ٘9) 
برمجة لواعد البٌانات 
 ٙباستخدام فٌجوال بٌسن 

  باٌبل =
  فرٌز, واٌن.

دار الفاروق للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕٔٓٓ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  1ٓٔ٘  الماهره :

ٕٖ٘1) 
معجم الحاسب اآللى 

  عربى( /-)انجلٌزى 
سرور ,على إبراهٌم 

  سرور.
  .ٖٕٓٓ  ٔٙ٘٘.ٔٓٓ  6ٓٔ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

ٕٖ٘6) 
معجم الحاسب اآللى 

  عربى( /-)انجلٌزى 
,على إبراهٌم سرور 
  سرور.

  .ٖٕٓٓ  ٔٙ٘٘.ٔٓٓ  ٓٔٔ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

ٕ٘ٗٓ) 
معجم الحاسب اآللى 

  عربى( /-)انجلٌزى 
سرور ,على إبراهٌم 

  سرور.
  .ٖٕٓٓ  ٔٙ٘٘.ٔٓٓ  ٔٔٔ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

ٕ٘ٗٔ) 
معجم الحاسب اآللى 

  عربى( /-)انجلٌزى 
سرور ,على إبراهٌم 

  سرور.
  .ٖٕٓٓ  ٔٙ٘٘.ٔٓٓ  ٕٔٔ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

ٕٕ٘ٗ) 
الحاسبات واإلتصاالت 

  واإلنترنت =
  .ٖٕٓٓ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  ٖٔٔ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  كابرون.

ٕٖ٘ٗ) 
الحاسبات واإلتصاالت 

  واإلنترنت =
  .ٖٕٓٓ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  ٗٔٔ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  كابرون.

ٕ٘ٗٗ) 
الحاسبات واإلتصاالت 

  واإلنترنت =
  .ٖٕٓٓ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  ٘ٔٔ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  كابرون.

ٕ٘ٗ٘) 
الحاسبات واإلتصاالت 

  واإلنترنت =
  .ٖٕٓٓ  ٗٓٗٙ.ٔٓٓ  ٙٔٔ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  كابرون.

ٕ٘ٗٙ) 
اداره لواعد البٌانات 

  الحدٌثه /
  .ٖٕٓٓ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  9ٔٔ٘  الرٌاض :  للنشر,دار المرٌخ   مكافادٌن, فرٌد.

ٕ٘ٗ9) 
اداره لواعد البٌانات 

  الحدٌثه /
  .ٖٕٓٓ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  1ٔٔ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  مكافادٌن, فرٌد.

ٕ٘ٗ1) 
اداره لواعد البٌانات 

  الحدٌثه /
  .ٖٕٓٓ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  6ٔٔ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  مكافادٌن, فرٌد.

ٕ٘ٗ6) 
اداره لواعد البٌانات 

  الحدٌثه /
  .ٖٕٓٓ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  ٕٓٔ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  مكافادٌن, فرٌد.

  .ٖٕٓٓ  ٕٗ.ٔٓٓ  ٕٔٔ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  اٌجٌرتون, بترٌكٌا.  رسومات الحاسب االلى : (ٕٓ٘٘

  .ٖٕٓٓ  ٕٗ.ٔٓٓ  ٕٕٔ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  بترٌكٌا.اٌجٌرتون,   رسومات الحاسب االلى : (ٕٔ٘٘

  .ٖٕٓٓ  ٕٗ.ٔٓٓ  ٖٕٔ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  اٌجٌرتون, بترٌكٌا.  رسومات الحاسب االلى : (ٕٕ٘٘

  .ٖٕٓٓ  ٕٗ.ٔٓٓ  ٕٗٔ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  اٌجٌرتون, بترٌكٌا.  رسومات الحاسب االلى : (ٖٕ٘٘

ٕ٘٘ٗ) 
ممدمه فى بحوث العملٌات 

/  
  .661ٔ  ٗ٘.1٘ٙ  ٕ٘ٔ٘  الرٌاض :  جامعة الملن سعود,  البلخى, زٌد تمٌم.

ٕ٘٘٘) 
ممدمه فى بحوث العملٌات 

/  
  .661ٔ  ٗ٘.1٘ٙ  ٕٙٔ٘  الرٌاض :  جامعة الملن سعود,  البلخى, زٌد تمٌم.

ٕ٘٘ٙ) 
ممدمه فى بحوث العملٌات 

/  
  .661ٔ  ٗ٘.1٘ٙ  9ٕٔ٘  الرٌاض :  جامعة الملن سعود,  تمٌم.البلخى, زٌد 

ٕ٘٘9) 
ممدمه فى بحوث العملٌات 

/  
  .661ٔ  ٗ٘.1٘ٙ  1ٕٔ٘  الرٌاض :  جامعة الملن سعود,  البلخى, زٌد تمٌم.

ٌلٌام.  تمنٌة المعاٌنة اإلحصائٌه / (1ٕ٘٘   .66٘ٔ  ٕٓ.ٖٓٔ  6ٕٔ٘  الرٌاض :  جامعة الملن سعود,  كوكران, و

ٌلٌام.  تمنٌة المعاٌنة اإلحصائٌه / (6ٕ٘٘   .66٘ٔ  ٕٓ.ٖٓٔ  ٖٔٔ٘  الرٌاض :  جامعة الملن سعود,  كوكران, و

ٌلٌام.  تمنٌة المعاٌنة اإلحصائٌه / (ٕٓٙ٘   .66٘ٔ  ٕٓ.ٖٓٔ  ٕٖٔ٘  الرٌاض :  جامعة الملن سعود,  كوكران, و

ٌلٌام.كوكران,   تمنٌة المعاٌنة اإلحصائٌه / (ٕٔٙ٘   .66٘ٔ  ٕٓ.ٖٓٔ  ٖٖٔ٘  الرٌاض :  جامعة الملن سعود,  و

ٕٕ٘ٙ) 

المحاكاه االحصائٌه 
الحدٌثه ومحاكاه النظم 
ونظام المحاكاه متعددة 

  / GPSSاألغراض 

  .666ٔ  ٘.6ٔ٘  ٖٗٔ٘  الرٌاض :  جامعة الملن سعود,  ا.كارٌان, زافٌن.

ٕٖ٘ٙ) 

المحاكاه االحصائٌه 
الحدٌثه ومحاكاه النظم 
ونظام المحاكاه متعددة 

  / GPSSاألغراض 

  .666ٔ  ٘.6ٔ٘  ٖ٘ٔ٘  الرٌاض :  جامعة الملن سعود,  ا.كارٌان, زافٌن.



ٕ٘ٙٗ) 

المحاكاه االحصائٌه 
الحدٌثه ومحاكاه النظم 
ونظام المحاكاه متعددة 

  / GPSSاألغراض 

  .666ٔ  ٘.6ٔ٘  ٖٙٔ٘  الرٌاض :  الملن سعود,جامعة   ا.كارٌان, زافٌن.

ٕ٘ٙ٘) 

المحاكاه االحصائٌه 
الحدٌثه ومحاكاه النظم 
ونظام المحاكاه متعددة 

  / GPSSاألغراض 

  .666ٔ  ٘.6ٔ٘  9ٖٔ٘  الرٌاض :  جامعة الملن سعود,  ا.كارٌان, زافٌن.

ٕ٘ٙٙ) 
النظرٌة اإلحصائٌة 
للموثولٌة واختبارات 

  الحٌاة :
  بارلو, رٌتشارد إ.

جامعة الملن سعود, 
عمادة شإون 

  المكتبات,
  .66٘ٔ  ٘.6ٔ٘  1ٖٔ٘  الرٌاض :

ٕ٘ٙ9) 
النظرٌة اإلحصائٌة 
للموثولٌة واختبارات 

  الحٌاة :
  بارلو, رٌتشارد إ.

جامعة الملن سعود, 
عمادة شإون 

  المكتبات,
  .66٘ٔ  ٘.6ٔ٘  6ٖٔ٘  الرٌاض :

ٕ٘ٙ1) 
اإلحصائٌة النظرٌة 

للموثولٌة واختبارات 
  الحٌاة :

  بارلو, رٌتشارد إ.
جامعة الملن سعود, 

عمادة شإون 
  المكتبات,

  .66٘ٔ  ٘.6ٔ٘  ٓٗٔ٘  الرٌاض :

ٕ٘ٙ6) 
النظرٌة اإلحصائٌة 
للموثولٌة واختبارات 

  الحٌاة :
  بارلو, رٌتشارد إ.

جامعة الملن سعود, 
عمادة شإون 

  المكتبات,
  .66٘ٔ  ٘.6ٔ٘  ٔٗٔ٘  الرٌاض :

  .ٕٓٓٓ  ٓٔ٘  ٕٗٔ٘  الماهرة :  دار الفجر للنشر,  دمحم, حسٌن رجب.  أساسٌات الرٌاضٌات : (9ٕٓ٘

  .ٕٓٓٓ  ٓٔ٘  ٖٗٔ٘  الماهرة :  دار الفجر للنشر,  دمحم, حسٌن رجب.  أساسٌات الرٌاضٌات : (9ٕٔ٘

  .ٕٓٓٓ  ٓٔ٘  ٗٗٔ٘  الماهرة :  الفجر للنشر,دار   دمحم, حسٌن رجب.  أساسٌات الرٌاضٌات : (9ٕٕ٘

  .ٕٓٓٓ  ٓٔ٘  ٘ٗٔ٘  الماهرة :  دار الفجر للنشر,  دمحم, حسٌن رجب.  أساسٌات الرٌاضٌات : (9ٖٕ٘

ٕ٘9ٗ) 
نماذج احصائٌة خطٌة 

  تطبٌمٌة :
  .ٕٓٓٓ  6ٔ٘  ٙٗٔ٘  الرٌاض :  جامعة الملن سعود,  نتر, جون.

ٕ٘9٘) 
نماذج احصائٌة خطٌة 

  تطبٌمٌة :
  .ٕٓٓٓ  6ٔ٘  9ٗٔ٘  الرٌاض :  جامعة الملن سعود,  نتر, جون.

ٕ٘9ٙ) 
نماذج احصائٌة خطٌة 

  تطبٌمٌة :
  .ٕٓٓٓ  6ٔ٘  1ٗٔ٘  الرٌاض :  جامعة الملن سعود,  نتر, جون.

ٕ٘99) 
نماذج احصائٌة خطٌة 

  تطبٌمٌة :
  .ٕٓٓٓ  6ٔ٘  6ٗٔ٘  الرٌاض :  جامعة الملن سعود,  نتر, جون.

  الرٌاضٌات المالٌه : (91ٕ٘
عبدالعزٌز, عمر 

  عبدالجواد.
دار صفاء للنشر 

  والتوزٌع,
  .666ٔ  ٗ.1٘ٙ  ٓ٘ٔ٘  عمان :

  الرٌاضٌات المالٌه : (96ٕ٘
عبدالعزٌز, عمر 

  عبدالجواد.
دار صفاء للنشر 

  والتوزٌع,
  .666ٔ  ٗ.1٘ٙ  ٔ٘ٔ٘  عمان :

  برنتون, كرس.  نظم تؤمٌن الشبكات : (1ٕٓ٘
دار الفاروق للنشر 

  والتوزٌع,
  . ٖٕٓٓ  1.٘ٓٓ  ٖ٘ٔ٘  الماهرة :

  صبرا, رمضان.  الرٌاضٌات العامه / (1ٕٔ٘
دار المناهج للنشر 

  والتوزٌع,
  .669ٔ  ٓٔ٘  ٗ٘ٔ٘  عمان :

  رمضان, زٌاد.  مبادىء التؤمٌن : (1ٕٕ٘
دار صفاء للنشر 

  والتوزٌع,
  .661ٔ  1ٖٙ  ٘٘ٔ٘  عمان :

  مبادىء الرٌاضه المالٌه / (1ٖٕ٘
دروٌش, احمد 

  عبدهللا.
دار صفاء للنشر 

  والتوزٌع,
  .669ٔ  ٖٖٓٗ.1٘ٙ  ٙ٘ٔ٘  عمان :

  ممدمة فى اإلحصاء = (1ٕٗ٘
ابوصالح, دمحم 

  صبحى.
مركز الكتاب 

  االردنى,
  .66ٓٔ  ٘ٓ.6ٔ٘  9٘ٔ٘  االردن :

ٕ٘1٘) 
أساسٌات المعاٌنه 

  اإلحصائٌه /
طشطوش, سلٌمان 

  دمحم.
  . ٕٔٓٓ  ٕٓ.ٖٓٔ  1٘ٔ٘  عمان :  دار الشروق,

  التؤمٌن ورٌاضٌاته : (1ٕٙ٘
عبدربه, ابراهٌم 

  على ابراهٌم.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌه 
:  

ٕ٘ٔٙ  ٖٙ1.ٓٔ  ٕٖٓٓ.  

  التؤمٌن ورٌاضٌاته : (19ٕ٘
عبدربه, ابراهٌم 

  على ابراهٌم.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌه 
:  

ٖ٘ٔٙ  ٖٙ1.ٓٔ  ٕٖٓٓ.  

ٕ٘11) 
مبادئ االحصاء 
  واالحتماالت /

برى, عدنان بن 
  ماجد عبدالرحمن.

  .666ٔ  6ٔ٘  ٗٙٔ٘  الرٌاض :  جامعة الملن سعود,



ٕ٘16) 
تمنٌات األمثلٌة فى البرمجة 

  غٌر الخطٌة /
رضوان, أحمد على 

  أحمد.
  .66ٙٔ  6.9ٕٔ٘  ٘ٙٔ٘  الرٌاض :  جامعة الملن سعود,

ٕ٘6ٓ) 
البورصات و الهندسة 

  المالٌة =
  النجار, فرٌد.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌة, 
  مصر :

٘ٔٙٙ  ٖٖٕ.ٕٙٗ   ٔ666.  

ٕ٘6ٔ) 
البورصات و الهندسة 

  المالٌة =
  النجار, فرٌد.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌة, 
  مصر :

٘ٔٙ9  ٖٖٕ.ٕٙٗ   ٔ666.  

ٕ٘6ٕ) 
البورصات و الهندسة 

  المالٌة =
  النجار, فرٌد.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌة, 
  مصر :

٘ٔٙ1  ٖٖٕ.ٕٙٗ   ٔ666.  

ٕ٘6ٖ) 
البورصات و الهندسة 

  المالٌة =
  النجار, فرٌد.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌة, 
  مصر :

٘ٔٙ6  ٖٖٕ.ٕٙٗ   ٔ666.  

  معجم الرٌاضٌات : (6ٕٗ٘
عبدالهادى  االتربى,

  دمحم.
مجموعة النٌل 

  العربٌة,
  .ٖٕٓٓ  ٓٔ٘  9ٓٔ٘  الماهره :

  معجم الرٌاضٌات : (6ٕ٘٘
االتربى, عبدالهادى 

  دمحم.
مجموعة النٌل 

  العربٌة,
  .ٖٕٓٓ  ٓٔ٘  9ٔٔ٘  الماهره :

  معجم الرٌاضٌات : (6ٕٙ٘
االتربى, عبدالهادى 

  دمحم.
مجموعة النٌل 

  العربٌة,
  .ٖٕٓٓ  ٓٔ٘  9ٕٔ٘  :الماهره 

  معجم الرٌاضٌات : (69ٕ٘
االتربى, عبدالهادى 

  دمحم.
مجموعة النٌل 

  العربٌة,
  .ٖٕٓٓ  ٓٔ٘  9ٖٔ٘  الماهره :

ٕ٘61) 
ممدمه فً المعاٌنه 

  االحصائٌه /
أبوعمه, عبدالرحمن 

  دمحم.
  .66٘ٔ  ٖٓٔ  9ٗٔ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,

ٕ٘66) 
ممدمه فً المعاٌنه 

  االحصائٌه /
أبوعمه, عبدالرحمن 

  دمحم.
  .66٘ٔ  ٖٓٔ  9٘ٔ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,

  التامٌن وإدارة الخطر : (ٕٓٓٙ
المصرى, دمحم 

  رفٌك.
دار زهران للنشر 

  والتوزٌع,
  .661ٔ  1ٓ.1ٖٙ  9ٙٔ٘  عمان :

  التامٌن وإدارة الخطر : (ٕٔٓٙ
المصرى, دمحم 

  رفٌك.
دار زهران للنشر 

  والتوزٌع,
  .661ٔ  1ٓ.1ٖٙ  99ٔ٘  عمان :

  تحلٌل اإلنحدار الخطى / (ٕٕٓٙ
إسماعٌل, دمحم 
  عبدالرحمن.

 -معهد االدارة العامة 
  مركز البحوث,

  ٘.6ٔ٘  91ٔ٘  الرٌاض :
 <ٕٓٓٓ ,

ٕٓٓٔ >  

  تحلٌل اإلنحدار الخطى / (ٖٕٓٙ
إسماعٌل, دمحم 
  عبدالرحمن.

 -معهد االدارة العامة 
  البحوث,مركز 

  ٘.6ٔ٘  96ٔ٘  الرٌاض :
 <ٕٓٓٓ ,

ٕٓٓٔ >  

  تحلٌل اإلنحدار الخطى / (ٕٗٓٙ
إسماعٌل, دمحم 
  عبدالرحمن.

 -معهد االدارة العامة 
  مركز البحوث,

  ٘.6ٔ٘  1ٓٔ٘  الرٌاض :
 <ٕٓٓٓ ,

ٕٓٓٔ >  

  تحلٌل اإلنحدار الخطى / (ٕ٘ٓٙ
إسماعٌل, دمحم 
  عبدالرحمن.

 - معهد االدارة العامة
  مركز البحوث,

  ٘.6ٔ٘  1ٔٔ٘  الرٌاض :
 <ٕٓٓٓ ,

ٕٓٓٔ >  

ٕٙٓٙ) 
التطبٌمات العملٌه 

  التصاالت البٌانات /
  .ٖٕٓٓ  ٔ٘ٙ  1ٖٔ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  جولدمان, جٌمس.

ٕٙٓ9) 
موسوعه معاٌٌر 

  المحاسبه:
حماد, طارق عبد 

  العال.
مكتب الناسخ جٌت 
  للكمبٌوتر والطباعة,

  . ٕٕٓٓ  ٔٓ.9٘ٙ  ٔ.16ٔ٘  الماهرة :

ٕٙٓ1) 
موسوعه معاٌٌر 

  المحاسبه:
حماد, طارق عبد 

  العال.
مكتب الناسخ جٌت 
  للكمبٌوتر والطباعة,

  . ٕٕٓٓ  ٔٓ.9٘ٙ  ٕ.16ٔ٘  الماهرة :

ٕٙٓ6) 
موسوعه معاٌٌر 

  المحاسبه:
حماد, طارق عبد 

  العال.
مكتب الناسخ جٌت 
  للكمبٌوتر والطباعة,

  . ٕٕٓٓ  ٔٓ.9٘ٙ  ٖ.16ٔ٘  الماهرة :

ٕٙٔٓ) 
موسوعه معاٌٌر 

  المحاسبه:
حماد, طارق عبد 

  العال.
مكتب الناسخ جٌت 
  للكمبٌوتر والطباعة,

  . ٕٕٓٓ  ٔٓ.9٘ٙ  16ٔ٘  الماهرة :

ٕٙٔٔ) 
موسوعه معاٌٌر 

  المحاسبه:
حماد, طارق عبد 

  العال.
مكتب الناسخ جٌت 
  للكمبٌوتر والطباعة,

  . ٕٕٓٓ  ٔٓ.9٘ٙ  ٗ.16ٔ٘  الماهرة :

  االستدالل االحصائى : (ٕٕٔٙ
مصطفى, عبدالحفٌظ 

  دمحم فوزى.
مجموعة النٌل 

  العربٌة,
  .ٕٓٓٓ  ٗ٘.6ٔ٘  6ٓٔ٘  الماهرة :

  االستدالل االحصائى : (ٖٕٔٙ
مصطفى, عبدالحفٌظ 

  دمحم فوزى.
مجموعة النٌل 

  العربٌة,
  .ٕٓٓٓ  ٗ٘.6ٔ٘  6ٔٔ٘  الماهرة :

  االستدالل االحصائى : (ٕٗٔٙ
مصطفى, عبدالحفٌظ 

  دمحم فوزى.
مجموعة النٌل 

  العربٌة,
  .ٕٓٓٓ  ٗ٘.6ٔ٘  6ٕٔ٘  الماهرة :

  .ٖٕٓٓ  ٔٓ.ٖٓٔ  6ٖٔ٘  الماهرة :  وكالة األهرام,  شكرهللا, امٌل.  التحلٌل العددى : (ٕ٘ٔٙ

  .ٖٕٓٓ  ٔٓ.ٖٓٔ  6ٗٔ٘  الماهرة :  األهرام,وكالة   شكرهللا, امٌل.  التحلٌل العددى : (ٕٙٔٙ



  .ٖٕٓٓ  ٔٓ.ٖٓٔ  6٘ٔ٘  الماهرة :  وكالة األهرام,  شكرهللا, امٌل.  التحلٌل العددى : (9ٕٔٙ

  االحصاء واالحتمال / (1ٕٔٙ
كنجو, انٌس 
  اسماعٌل.

  .ٕٓٓٓ  6ٔ٘  61ٔ٘  الرٌاض :  مكتبة العبٌكان,

ٕٙٔ6) 
ممدمه فى التحلٌل العددى 

=  
  

دار النشر للجامعات 
  المصرٌة,

  .666ٔ  ٗ.6ٔ٘  66ٔ٘  الماهره :

ٕٕٙٓ) 
ممدمه فى التحلٌل العددى 

=  
  

دار النشر للجامعات 
  المصرٌة,

  .666ٔ  ٗ.6ٔ٘  ٕٓٓ٘  الماهره :

ٕٕٙٔ) 
ممدمه فى التحلٌل العددى 

=  
  

دار النشر للجامعات 
  المصرٌة,

  .666ٔ  ٗ.6ٔ٘  ٕٔٓ٘  الماهره :

  الطوٌل, مجدي.  االحتماالت : (ٕٕٕٙ
دار النشر 
  للجامعات,

  .ٕٓٓٓ  ٕ.6ٔ٘  ٖٕٓ٘  الماهرة :

  الطوٌل, مجدي.  االحتماالت : (ٖٕٕٙ
دار النشر 
  للجامعات,

  .ٕٓٓٓ  ٕ.6ٔ٘  ٕٗٓ٘  الماهرة :

ٕٕٙٗ) 
أساسٌات الرٌاضٌات 

  البحتة /
عبدربه, ابراهٌم 

  على ابراهٌم.
مكتبة ومطبعة 
  االشعاع الفنً,

االسكندرٌة 
:  

ٕ٘ٓ٘  ٘ٔٓ  ٔ666.  

ٕٕٙ٘) 
أساسٌات الرٌاضٌات 

  البحتة /
عبدربه, ابراهٌم 

  على ابراهٌم.
مكتبة ومطبعة 
  االشعاع الفنً,

االسكندرٌة 
:  

ٕ٘ٓٙ  ٘ٔٓ  ٔ666.  

ٕٕٙٙ) 
أساسٌات الرٌاضٌات 

  البحتة /
عبدربه, ابراهٌم 

  على ابراهٌم.
مكتبة ومطبعة 
  االشعاع الفنً,

االسكندرٌة 
:  

ٕ٘ٓ9  ٘ٔٓ  ٔ666.  

ٕٕٙ9) 
الرٌاضٌات االساسٌة 

  لاللتصادٌٌن /
  بالن, ج.

وزارة التعلٌم العالى 
  والبحث العلمى,

  .66ٔٔ  ٓٔ٘  1ٕٓ٘  بغداد :

ٕٕٙ1) 
الرٌاضٌات االساسٌة 

  لاللتصادٌٌن /
  بالن, ج.

وزارة التعلٌم العالى 
  والبحث العلمى,

  .66ٔٔ  ٓٔ٘  6ٕٓ٘  : بغداد

ٕٕٙ6) 
الرٌاضٌات االساسٌة 

  لاللتصادٌٌن /
  بالن, ج.

وزارة التعلٌم العالى 
  والبحث العلمى,

  .66ٔٔ  ٓٔ٘  ٕٓٔ٘  بغداد :

  .ٕٗٓٓ  ٖٓٔ  ٕٕٔ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  كانافوس, جورج.  االحصاء للتجارٌٌن : (ٖٕٓٙ

  .ٕٗٓٓ  ٖٓٔ  ٕٕٕ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  كانافوس, جورج.  االحصاء للتجارٌٌن : (ٖٕٔٙ

  .ٕٗٓٓ  ٖٓٔ  ٖٕٕ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  كانافوس, جورج.  االحصاء للتجارٌٌن : (ٕٖٕٙ

ٕٖٖٙ) 
معادالت الفروق والنماذج 

االلتصادٌه الخطٌه 
  الدٌنامٌكٌه /

عامر, غزال 
  عبدالعزٌز.

  .ٕٕٓٓ  6ٔ٘  ٕٕٗ٘  طنطا :  مطبعة الشاعر,

ٕٖٙٗ) 
معادالت الفروق والنماذج 

االلتصادٌه الخطٌه 
  الدٌنامٌكٌه /

عامر, غزال 
  عبدالعزٌز.

  .ٕٕٓٓ  6ٔ٘  ٕٕ٘٘  طنطا :  مطبعة الشاعر,

ٕٖٙ٘) 
معادالت الفروق والنماذج 

االلتصادٌه الخطٌه 
  الدٌنامٌكٌه /

عامر, غزال 
  عبدالعزٌز.

  .ٕٕٓٓ  6ٔ٘  ٕٕٙ٘  طنطا :  مطبعة الشاعر,

ٕٖٙٙ) 
المعادالت التفاضلٌة 

العادٌة وتحوٌالت البالس 
=  

  .ٕٕٓٓ  ٕٖ٘.٘ٔ٘  9ٕٕ٘  الماهره :  مإسسة األهرام,  شكر هللا, إمٌل.

ٕٖٙ9) 
المعادالت التفاضلٌة 

العادٌة وتحوٌالت البالس 
=  

  .ٕٕٓٓ  ٕٖ٘.٘ٔ٘  1ٕٕ٘  الماهره :  مإسسة األهرام,  شكر هللا, إمٌل.

ٕٖٙ1) 
المعادالت التفاضلٌة 

العادٌة وتحوٌالت البالس 
=  

  .ٕٕٓٓ  ٕٖ٘.٘ٔ٘  6ٕٕ٘  الماهره :  مإسسة األهرام,  شكر هللا, إمٌل.

  .ٖٕٓٓ  ٔٓ.ٖٓٔ  ٖٕٓ٘  الماهرة :  وكالة األهرام,  شكرهللا, امٌل.  التحلٌل العددى : (6ٖٕٙ

  .ٖٕٓٓ  ٔٓ.ٖٓٔ  ٖٕٔ٘  الماهرة :  وكالة األهرام,  شكرهللا, امٌل.  التحلٌل العددى : (ٕٓٗٙ

  .ٖٕٓٓ  ٔٓ.ٖٓٔ  ٕٖٕ٘  الماهرة :  وكالة األهرام,  شكرهللا, امٌل.  التحلٌل العددى : (ٕٔٗٙ

ٕٕٙٗ) 
التكامل االللٌمى والتنمٌه 

/  
  شٌف, مورٌس.

مٌرٌن للنشر 
  والمعلومات,

  .ٖٕٓٓ  1ٕٖ  ٖٕ٘٘  الماهره :

  .ٖٕٓٓ  1ٕٖ  ٖٕٙ٘  الماهره :مٌرٌن للنشر   شٌف, مورٌس.التكامل االللٌمى والتنمٌه  (ٖٕٗٙ



  والمعلومات,  /

ٕٙٗٗ) 
تحلٌل وسٌاسات اإللتصاد 

  الكلً :
  

صندوق النمد 
  الدولى,

  .669ٔ  ٕٙ.6ٓ٘.6ٖٖ  9ٖٕ٘  واشنطن :

ٕٙٗ٘) 
تحلٌل وسٌاسات اإللتصاد 

  الكلً :
  

صندوق النمد 
  الدولى,

  .669ٔ  ٕٙ.6ٓ٘.6ٖٖ  1ٖٕ٘  واشنطن :

ٕٙٗٙ) 
مبادىء علم اإلحصاء 

وتطبٌماتها باستخدام إكسٌل 
  إكس بً /

عبد ربه, إبراهٌم 
  علً إبراهٌم.

  الدار الجامعٌه,
اإلسكندرٌه 

:  
ٕٖ٘6  ٖٔٓ  ٕٓٓٗ.  

ٕٙٗ9) 
مبادىء علم اإلحصاء 

وتطبٌماتها باستخدام إكسٌل 
  إكس بً /

إبراهٌم  عبد ربه,
  علً إبراهٌم.

  الدار الجامعٌه,
اإلسكندرٌه 

:  
ٕ٘ٗٓ  ٖٔٓ  ٕٓٓٗ.  

ٕٙٗ1) 
مبادىء علم اإلحصاء 

وتطبٌماتها باستخدام إكسٌل 
  إكس بً /

عبد ربه, إبراهٌم 
  علً إبراهٌم.

  الدار الجامعٌه,
اإلسكندرٌه 

:  
ٕ٘ٗٔ  ٖٔٓ  ٕٓٓٗ.  

ٕٙٗ6) 
المرشد فى التحلٌل 
اإلحصائى للبٌانات 

  / spssبإستخدام 

دمحم, جمال دمحم 
  شاكر.

  الدار الجامعٌة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٕٕ٘ٗ  ٓٓٔ.ٕٕٕٗٓ1٘  ٕٓٓ٘ .  

ٕٙ٘ٓ) 
المرشد فى التحلٌل 
اإلحصائى للبٌانات 

  / spssبإستخدام 

دمحم, جمال دمحم 
  شاكر.

  الدار الجامعٌة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٕٖ٘ٗ  ٓٓٔ.ٕٕٕٗٓ1٘  ٕٓٓ٘ .  

ٕٙ٘ٔ) 
الحدٌث فى االلتصاد 
المٌاسى بٌن النظرٌه 

  والتطبٌك /

عطٌه, عبدالمادر دمحم 
  عبدالمادر.

  الدار الجامعٌه,
االسكندرٌة 

:  
ٕ٘ٗ٘  ٙ٘1.ٗ  ٕٓٓ٘.  

ٕٕٙ٘) 
الحدٌث فى االلتصاد 
المٌاسى بٌن النظرٌه 

  والتطبٌك /

عطٌه, عبدالمادر دمحم 
  عبدالمادر.

  الدار الجامعٌه,
االسكندرٌة 

:  
ٕ٘ٗٙ  ٙ٘1.ٗ  ٕٓٓ٘.  

ٕٖٙ٘) 
الحدٌث فى االلتصاد 
المٌاسى بٌن النظرٌه 

  والتطبٌك /

عطٌه, عبدالمادر دمحم 
  عبدالمادر.

  الدار الجامعٌه,
االسكندرٌة 

:  
ٕ٘ٗ9  ٙ٘1.ٗ  ٕٓٓ٘.  

ٕٙ٘ٗ) 
مدخل معاصر فى بحوث 

  العملٌات :
السوافٌرى, فتحى 

  رزق.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٕ٘ٗ1  ٙ٘1.٘9  ٕٓٓٗ .  

ٕٙ٘٘) 
مدخل معاصر فى بحوث 

  العملٌات :
السوافٌرى, فتحى 

  رزق.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٕ٘ٗ6  ٙ٘1.٘9  ٕٓٓٗ .  

ٕٙ٘ٙ) 
مدخل معاصر فى بحوث 

  العملٌات :
السوافٌرى, فتحى 

  رزق.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٕ٘٘ٓ  ٙ٘1.٘9  ٕٓٓٗ .  

  .ٕٙٓٓ  9٘ٙ  ٕٔ٘٘  ] د. م. :  د. ن. [,  عبدالمنعم, دمحم.  الرٌاضة المالٌه / (9ٕ٘ٙ

  زاٌد, مصطفى.  علم اإلحصاء = (1ٕ٘ٙ
مطابع الدار 

الهندسٌةللنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕٗٓٓ  ٖٓٔ  ٖٕ٘٘  الماهرة :

  زاٌد, مصطفى.  علم اإلحصاء = (6ٕ٘ٙ
مطابع الدار 

الهندسٌةللنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕٗٓٓ  ٖٓٔ  ٕٗ٘٘  الماهرة :

ٕٙٙٓ) 
الماموس الشامل فى 

  المصطلحات التجارٌه =
  .ٕٗٓٓ  1ٖٓ  ٕ٘٘٘  الماهرة :  مكتبة بن سٌنا,  فإاد, عصام دمحم.

ٕٙٙٔ) 
الماموس الشامل فى 

  المصطلحات التجارٌه =
  .ٕٗٓٓ  1ٖٓ  ٕٙ٘٘  الماهرة :  مكتبة بن سٌنا,  فإاد, عصام دمحم.

  زاٌد, مصطفً.  لاموس اإلحصاء / (ٕٕٙٙ
دار الثمافة والنشر 

  والتوزٌع,
  .669ٔ  ٖٓٔ  9ٕ٘٘  الماهرة :

  زاٌد, مصطفً.  لاموس اإلحصاء / (ٖٕٙٙ
دار الثمافة والنشر 

  والتوزٌع,
  .669ٔ  ٖٓٔ  1ٕ٘٘  الماهرة :

  زاٌد, مصطفً.  لاموس اإلحصاء / (ٕٗٙٙ
الثمافة والنشر دار 

  والتوزٌع,
  .669ٔ  ٖٓٔ  6ٕ٘٘  الماهرة :

ٕٙٙ٘) 
بحوث العملٌات وتطبٌماتها 

  فى إدارة األعمال /
  العبٌدى, محمود.

الوراق للنشر 
  والتوزٌع,

  . ٕٗٓٓ  9٘.1٘ٙ  ٕٓٙ٘  عمان :

ٕٙٙٙ) 
بحوث العملٌات وتطبٌماتها 

  فى إدارة األعمال /
  العبٌدى, محمود.

للنشر الوراق 
  والتوزٌع,

  . ٕٗٓٓ  9٘.1٘ٙ  ٕٔٙ٘  عمان :



ٕٙٙ9) 
بحوث العملٌات وتطبٌماتها 

  فى إدارة األعمال /
  العبٌدى, محمود.

الوراق للنشر 
  والتوزٌع,

  . ٕٗٓٓ  9٘.1٘ٙ  ٕٕٙ٘  عمان :

ٕٙٙ1) 
التحلٌل االنشائى ٌاستخدام 

SAP 2000 /  
  البدراوى, وائل.

دار الكتب العلمٌه 
  والتوزٌع,للنشر 

  .ٕٗٓٓ  ٙ.ٔٓٓ  ٖٕٙ٘  الماهره :

ٕٙٙ6) 
التحلٌل االنشائى ٌاستخدام 

SAP 2000 /  
  البدراوى, وائل.

دار الكتب العلمٌه 
  للنشر والتوزٌع,

  .ٕٗٓٓ  ٙ.ٔٓٓ  ٕٗٙ٘  الماهره :

ٕٙ9ٓ) 
التحلٌل االنشائى ٌاستخدام 

SAP 2000 /  
  البدراوى, وائل.

دار الكتب العلمٌه 
  والتوزٌع,للنشر 

  .ٕٗٓٓ  ٙ.ٔٓٓ  ٕ٘ٙ٘  الماهره :

ٕٙ9ٔ) 
التحلٌل االنشائى ٌاستخدام 

SAP 2000 /  
  البدراوى, وائل.

دار الكتب العلمٌه 
  للنشر والتوزٌع,

  .ٕٗٓٓ  ٙ.ٔٓٓ  ٕٙٙ٘  الماهره :

ٕٙ9ٕ) 
أساسٌات ومبادىء التجارة 

  اإللكترونٌة /
  .ٖٕٓٓ  1.1ٗ٘ٙ  9ٕٙ٘  الماهرة :  دار الكتب العلمٌة,  بسٌونً, عبدالحمٌد.

ٕٙ9ٖ) 
أساسٌات ومبادىء التجارة 

  اإللكترونٌة /
  .ٖٕٓٓ  1.1ٗ٘ٙ  1ٕٙ٘  الماهرة :  دار الكتب العلمٌة,  بسٌونً, عبدالحمٌد.

ٕٙ9ٗ) 
أساسٌات ومبادىء التجارة 

  اإللكترونٌة /
  .ٖٕٓٓ  1.1ٗ٘ٙ  6ٕٙ٘  الماهرة :  دار الكتب العلمٌة,  بسٌونً, عبدالحمٌد.

ٕٙ9٘) 

احترف تصمٌم صفحات 
 ٓ.9الوٌب باستخدام 

Adobe Photoshop 
/  

  .ٕٗٓٓ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  9ٕٓ٘  الماهرة :  دار الكتب العلمٌة,  عنانى, عمرو.

ٕٙ9ٙ) 

احترف تصمٌم صفحات 
 ٓ.9الوٌب باستخدام 

Adobe Photoshop 
/  

  .ٕٗٓٓ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  9ٕٔ٘  الماهرة :  دار الكتب العلمٌة,  عنانى, عمرو.

ٕٙ99) 

احترف تصمٌم صفحات 
 ٓ.9الوٌب باستخدام 

Adobe Photoshop 
/  

  .ٕٗٓٓ  ٕٗٗٙ.ٔٓٓ  9ٕٕ٘  الماهرة :  دار الكتب العلمٌة,  عنانى, عمرو.

ٕٙ91) 
المرجع األساسى لتعلم 

Matlab 6.1 /  
  نعمة, دمحم عارف.

دار الكتب العلمٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .ٖٕٓٓ  ٗٙ.1ٓٓ  9ٖٕ٘  : الماهرة

ٕٙ96) 
المرجع األساسى لتعلم 

Matlab 6.1 /  
  نعمة, دمحم عارف.

دار الكتب العلمٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .ٖٕٓٓ  ٗٙ.1ٓٓ  9ٕٗ٘  الماهرة :

ٕٙ1ٓ) 
المرجع األساسى لتعلم 

Matlab 6.1 /  
  نعمة, دمحم عارف.

دار الكتب العلمٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .ٖٕٓٓ  ٗٙ.1ٓٓ  9ٕ٘٘  :الماهرة 

ٕٙ1ٔ) 
التطبٌمات التجارٌه 

  / Excel XPلبرنامج 
الشافعى, شرٌف 

  فتحى.
دار الكتب العلمٌه 
  للنشر والتوزٌع,

  .ٕٕٓٓ  6ٔ٘  9ٕٙ٘  الماهره :

ٕٙ1ٕ) 
التطبٌمات التجارٌه 

  / Excel XPلبرنامج 
الشافعى, شرٌف 

  فتحى.
دار الكتب العلمٌه 
  للنشر والتوزٌع,

  .ٕٕٓٓ  6ٔ٘  99ٕ٘  الماهره :

ٕٙ1ٖ) 
التطبٌمات التجارٌه 

  / Excel XPلبرنامج 
الشافعى, شرٌف 

  فتحى.
دار الكتب العلمٌه 
  للنشر والتوزٌع,

  .ٕٕٓٓ  6ٔ٘  91ٕ٘  الماهره :

ٕٙ1ٗ) 
التطبٌمات التجارٌه 

  / Excel XPلبرنامج 
الشافعى, شرٌف 

  فتحى.
دار الكتب العلمٌه 

  والتوزٌع,للنشر 
  .ٕٕٓٓ  6ٔ٘  96ٕ٘  الماهره :

ٕٙ1٘) 
التطبٌمات التجارٌه 

  / Excel XPلبرنامج 
الشافعى, شرٌف 

  فتحى.
دار الكتب العلمٌه 
  للنشر والتوزٌع,

  .ٕٕٓٓ  6ٔ٘  1ٕٓ٘  الماهره :

ٕٙ1ٙ) 
التطبٌمات الرٌاضٌه 

 EXCEL XPلبرنامج 
/  

الشافعى, شرٌف 
  فتحى.

دار الكتب العلمٌه 
  للنشر والتوزٌع,

  .ٕٕٓٓ  6ٔ٘  1ٕٔ٘  الماهرة :

ٕٙ19) 
التطبٌمات الرٌاضٌه 

 EXCEL XPلبرنامج 
/  

الشافعى, شرٌف 
  فتحى.

دار الكتب العلمٌه 
  للنشر والتوزٌع,

  .ٕٕٓٓ  6ٔ٘  1ٕٕ٘  الماهرة :

ٕٙ11) 
التطبٌمات الرٌاضٌه 

 EXCEL XPلبرنامج 
/  

الشافعى, شرٌف 
  فتحى.

العلمٌه دار الكتب 
  للنشر والتوزٌع,

  .ٕٕٓٓ  6ٔ٘  1ٖٕ٘  الماهرة :

ٕٙ16) 
التطبٌمات الرٌاضٌه 

 EXCEL XPلبرنامج 
/  

الشافعى, شرٌف 
  فتحى.

دار الكتب العلمٌه 
  للنشر والتوزٌع,

  .ٕٕٓٓ  6ٔ٘  1ٕٗ٘  الماهرة :

ٕٙ6ٓ) 
التطبٌمات الرٌاضٌه 

 EXCEL XPلبرنامج 
الشافعى, شرٌف 

  فتحى.
الكتب العلمٌه دار 

  للنشر والتوزٌع,
  .ٕٕٓٓ  6ٔ٘  1ٕ٘٘  الماهرة :



/  

ٕٙ6ٔ) 
معادالت الفروق والنماذج 

االلتصادٌه الخطٌه 
  الدٌنامٌكٌه /

عامر, غزال 
  عبدالعزٌز.

  .ٕٕٓٓ  6ٔ٘  1ٕٙ٘  طنطا :  مطبعة الشاعر,

  .ٕٓٓٓ  ٘ٗ.9٘ٙ  19ٕ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  ارٌنز, الفٌن.  المراجعه : (6ٕٕٙ

  .ٕٓٓٓ  ٘ٗ.9٘ٙ  11ٕ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  ارٌنز, الفٌن.  المراجعه : (6ٖٕٙ

  .ٕٓٓٓ  ٘ٗ.9٘ٙ  16ٕ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  ارٌنز, الفٌن.  المراجعه : (6ٕٗٙ

  المحاسبة االدارٌة = (6ٕ٘ٙ
جارٌسون, ري 

  اتش.
  ٕٕٓٓ  9.9٘ٙ  6ٕٓ٘  :الرٌاض   دار المرٌخ للنشر,

  المحاسبة االدارٌة = (6ٕٙٙ
جارٌسون, ري 

  اتش.
  ٕٕٓٓ  9.9٘ٙ  6ٕٔ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

  المحاسبة االدارٌة = (69ٕٙ
جارٌسون, ري 

  اتش.
  ٕٕٓٓ  9.9٘ٙ  6ٕٕ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

  .ٕٗٓٓ  ٔٓ.1٘ٙ  6ٖٕ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  هٌتجر, لٌستراي.  المحاسبه االدارٌه / (61ٕٙ

  .ٕٗٓٓ  ٔٓ.1٘ٙ  6ٕٗ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  هٌتجر, لٌستراي.  المحاسبه االدارٌه / (66ٕٙ

  .ٕٗٓٓ  ٔٓ.1٘ٙ  6ٕ٘٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  هٌتجر, لٌستراي.  المحاسبه االدارٌه / (9ٕٓٓ

  . 666ٔ  ٗٗٓ.9٘ٙ  6ٕٙ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  كٌسو, دونالد.  المتوسطة /المحاسبة  (9ٕٓٔ

  . 666ٔ  ٗٗٓ.9٘ٙ  ٔ.6ٕٙ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  كٌسو, دونالد.  المحاسبة المتوسطة / (9ٕٕٓ

  . 666ٔ  ٗٗٓ.9٘ٙ  ٔ.69ٕ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  كٌسو, دونالد.  المحاسبة المتوسطة / (9ٖٕٓ

  . 666ٔ  ٗٗٓ.9٘ٙ  69ٕ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  كٌسو, دونالد.  المحاسبة المتوسطة / (9ٕٓٗ

  . 666ٔ  ٗٗٓ.9٘ٙ  61ٕ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  كٌسو, دونالد.  المحاسبة المتوسطة / (9ٕٓ٘

  . 666ٔ  ٗٗٓ.9٘ٙ  ٔ.61ٕ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  كٌسو, دونالد.  المحاسبة المتوسطة / (9ٕٓٙ

  . ٕٗٓٓ  ٗٓ.9٘ٙ  66ٕ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  تشوى, فردرٌن.  المحاسبة الدولٌة : (9ٓ9ٕ

  . ٕٗٓٓ  ٗٓ.9٘ٙ  ٖٓٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  تشوى, فردرٌن.  المحاسبة الدولٌة : (9ٓ1ٕ

ٕ9ٓ6) 
نظم المعلومات المحاسبٌة 

:  
  . ٕٕٓٓ  .ٖ٘ٗ.9٘ٙ  ٖٖٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  موسكوف, ستٌفن أ.

ٕ9ٔٓ) 
نظم المعلومات المحاسبٌة 

:  
  . ٕٕٓٓ  .ٖ٘ٗ.9٘ٙ  ٖٗٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  موسكوف, ستٌفن أ.

  .ٕٗٓٓ  1ٕٗٓ.ٖٙٗ  ٖ٘ٓ٘  الرباض :  دار المرٌخ للنشر,  هور, مارتن.  الملكٌة : (9ٕٔٔ

  .ٕٗٓٓ  1ٕٗٓ.ٖٙٗ  ٖٙٓ٘  الرباض :  دار المرٌخ للنشر,  هور, مارتن.  :الملكٌة  (9ٕٕٔ

  .ٕٗٓٓ  1ٕٗٓ.ٖٙٗ  9ٖٓ٘  الرباض :  دار المرٌخ للنشر,  هور, مارتن.  الملكٌة : (9ٖٕٔ

  .666ٔ  ٔٓ.6ٖٖ  1ٖٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  ابدجمان, ماٌكل.  اإللتصاد الكلى : (9ٕٔٗ

  .666ٔ  ٔٓ.6ٖٖ  6ٖٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  ابدجمان, ماٌكل.  الكلى :اإللتصاد  (9ٕٔ٘

  .666ٔ  ٔٓ.6ٖٖ  ٖٓٔ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  ابدجمان, ماٌكل.  اإللتصاد الكلى : (9ٕٔٙ

  صناعة المزاٌا التنافسٌة : (9ٔ9ٕ
الخضٌرى, محسن 

  احمد.
مجموعة النٌل 

  العربٌة,
  .ٕٗٓٓ  1.6ٖٖ  ٖٔٔ٘  الماهرة :

  صناعة المزاٌا التنافسٌة : (9ٔ1ٕ
الخضٌرى, محسن 

  احمد.
مجموعة النٌل 

  العربٌة,
  .ٕٗٓٓ  1.6ٖٖ  ٕٖٔ٘  الماهرة :

  صناعة المزاٌا التنافسٌة : (9ٔ6ٕ
الخضٌرى, محسن 

  احمد.
مجموعة النٌل 

  العربٌة,
  .ٕٗٓٓ  1.6ٖٖ  ٖٖٔ٘  الماهرة :

    والفمر :العولمة والنمو  (9ٕٕٓ
المإسسة العربٌة 
  للدراسات والنشر,

  .ٖٕٓٓ  ٕٕٔ.ٕٖٓ  ٕٖٔ٘  بٌروت :



ٕ9ٕٔ) 
نحو االعتماد على الذات 

  مالٌا :
  هالوواى, رٌتشارد.

الهٌئة المبطٌة 
ٌلٌة للخدمات  اإلنج

  اإلجتماعٌه,
  .ٕٗٓٓ  1.6ٖٖ  ٕٕٖ٘  لندن :

  المحاسبه الدولٌه : (9ٕٕٕ
الجبر, نبٌه 
  عبدالرحمن.

الجمعٌة السعودٌة 
  للمحاسبة,

  .661ٔ  9٘ٙ  1ٕٖ٘  الرٌاض :

  المحاسبه الدولٌه : (9ٕٖٕ
الجبر, نبٌه 
  عبدالرحمن.

الجمعٌة السعودٌة 
  للمحاسبة,

  .661ٔ  9٘ٙ  6ٕٖ٘  الرٌاض :

  المعاٌٌر المحاسبٌه : (9ٕٕٗ
زغلول, ثروت 

  سعد.
  .ٖٕٓٓ  9٘ٙ  ٖٖٔ٘  الماهرة :  المطابع األمٌرٌة,

  المعاٌٌر المحاسبٌه : (9ٕٕ٘
زغلول, ثروت 

  سعد.
  .ٖٕٓٓ  9٘ٙ  ٕٖٖ٘  الماهرة :  المطابع األمٌرٌة,

  المعاٌٌر المحاسبٌه : (9ٕٕٙ
زغلول, ثروت 

  سعد.
  .ٖٕٓٓ  9٘ٙ  ٖٖٖ٘  الماهرة :  المطابع األمٌرٌة,

ٕ9ٕ9) 
لرار وزٌر االلتصاد رلم 

  : 669ٔلسنه  ٖٓ٘
  .ٕٗٓٓ  9٘ٙ  ٖٖ٘٘  الماهرة :  المطابع األمٌرٌة,  على, أحالم مرسى.

ٕ9ٕ1) 
لرار وزٌر االلتصاد رلم 

  : 669ٔلسنه  ٖٓ٘
  .ٕٗٓٓ  9٘ٙ  ٖٖٙ٘  الماهرة :  المطابع األمٌرٌة,  على, أحالم مرسى.

ٕ9ٕ6) 
األسالٌب الكمٌة فى اإلدارة 

/  
  .ٕٙٓٓ  ٘.ٓٔ٘  9ٖٖ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  أندرسون, دٌفٌد.

ٕ9ٖٓ) 
األسالٌب الكمٌة فى اإلدارة 

/  
  .ٕٙٓٓ  ٘.ٓٔ٘  1ٖٖ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  أندرسون, دٌفٌد.

ٕ9ٖٔ) 
مبادئ ادارة الخطر 

  والتؤمٌن /
  دار المرٌخ للنشر,  رٌجدا, جورج.

المملكة 
العربٌة 

  السعودٌة ؛
ٖ٘ٗٔ  ٖٙ1.ٓٙ  ٕٓٓٙ.  

ٕ9ٖٕ) 
الخطر مبادئ ادارة 
  والتؤمٌن /

  دار المرٌخ للنشر,  رٌجدا, جورج.
المملكة 
العربٌة 

  السعودٌة ؛
ٖٕ٘ٗ  ٖٙ1.ٓٙ  ٕٓٓٙ.  

ٕ9ٖٖ) 
نحو النجاح كٌف تتغلب 

  على منافسٌن؟ =
  . ٕٔٓٓ  1٘ٙ  ٖٗٗ٘  الماهرة :  دار الفاروق,  فٌشر, جون.

ٕ9ٖٗ) 
كٌف تحسن من أداء 

  موظفٌن ؟ =
  هارٌسون, نجٌل.

الفاروق للتشر دار 
  والتوزٌع,

  .ٖٕٓٓ  ٗ.1٘ٙ  ٖٙٗ٘  الماهره :

ٕ9ٖ٘) 
كٌفٌة التعامل مع إدارة 

  ضغوط العمل /
  الدار الجامعٌة,  ماهر, أحمد.

اإلسكندرٌة 
:  

ٖ٘ٗ9  ٙ٘1.ٗٓ6٘  ٕٓٓ٘.  

  الدار الجامعٌة,  ماهر, أحمد.  إعداد وكتابة التمارٌر / (9ٖٕٙ
اإلسكندرٌة 

:  
ٖ٘ٗ1  ٙ٘1.ٖ  ٕٓٓ٘.  

ٕ9ٖ9) 
مهارات إدارة اإلجتماعات 

/  
  الدار الجامعٌه,  ماهر, أحمد.

اإلسكندرٌه 
:  

ٖ٘ٗ6  ٙ٘ٔ.ٗ  ٕٓٓ٘.  

  مختار, إبراهٌم.  التموٌل المصرفى: (9ٖ1ٕ
مكتبة األنجلو 

  المصرٌه,
  .ٕ٘ٓٓ  ٔ.ٕٖٖ  ٖٓ٘٘  الماهره:

  اإلدارة المالٌه : (9ٖ6ٕ
المرسً, جمال 

  الدٌن.
  .ٕٙٓٓ  ٘ٔ.1٘ٙ  ٖٔ٘٘  اإلسكنرٌه :  الجامعٌه,الدار 

ٕ9ٗٓ) 
المبادئ األساسٌة للتسوٌك 

  والتجارة االلكترونٌة /
  .ٖٕٓٓ  1.1٘ٙ  ٕٖ٘٘  الماهرة :  ] د. ن. [,  رضوان, رأفت.

  نوتس, كوٌن.  التجارة االلٌكترونٌة/ (9ٕٗٔ
دار الفاروق للنشر 

  والتوزٌع,
  . ٕٗٓٓ  1ٖٓ  ٖٗ٘٘  الماهرة :

  إبراهٌم, دمحم دمحم.  التسوٌك السٌاسى : (9ٕٕٗ

البٌت العربى 
للتدرٌب 

واإلستشارات 
  اإلدارٌة,

  .ٕ٘ٓٓ  1.1٘ٙ  ٖٙ٘٘  الماهرة :

  .ٖٕٓٓ  1ٖٓٗ.1٘ٙ  9ٖ٘٘  الماهرة :  دار الفاروق,  جامبل, بول.  إدارة المعلومات = (9ٖٕٗ

  . ٕٗٓٓ  ٙٗ٘ٓ.1٘ٙ  1ٖ٘٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  عبود.نجم, نجم   اإلدارة األلكترونٌة : (9ٕٗٗ

  . ٕٗٓٓ  ٙٗ٘ٓ.1٘ٙ  6ٖ٘٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  نجم, نجم عبود.  اإلدارة األلكترونٌة : (9ٕٗ٘

  . ٕٗٓٓ  ٙٗ٘ٓ.1٘ٙ  ٖٓٙ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  نجم, نجم عبود.  اإلدارة األلكترونٌة : (9ٕٗٙ

  .ٕ٘ٓٓ  1ٖٖ  ٖٔٙ٘اإلسكندرٌه مإسسة شباب أحمد, فتحً السٌد الصغٌرة الصناعات  (9ٗ9ٕ



ودورها فً التنمٌة المحلٌه 
/  

  :  الجامعه,  عبده أبوسٌد.

ٕ9ٗ1) 
الصناعات الصغٌرة 

ودورها فً التنمٌة المحلٌه 
/  

أحمد, فتحً السٌد 
  عبده أبوسٌد.

مإسسة شباب 
  الجامعه,

اإلسكندرٌه 
:  

ٖٕ٘ٙ  ٖٖ1  ٕٓٓ٘.  

ٕ9ٗ6) 
الصناعات الصغٌرة 

ودورها فً التنمٌة المحلٌه 
/  

أحمد, فتحً السٌد 
  عبده أبوسٌد.

مإسسة شباب 
  الجامعه,

اإلسكندرٌه 
:  

ٖٖ٘ٙ  ٖٖ1  ٕٓٓ٘.  

ٕ9٘ٓ) 

مناهج البحث وطرق 
التحلٌل اإلحصائى فى 
العلوم النفسٌة والتربوٌة 

  واإلجتماعٌة /

أبو حطب, فإاد عبد 
  اللطٌف.

مكتبة األنجلو 
  المصرٌة,

  .66ٔٔ  ٘.6ٔ٘  ٖٗٙ٘  الماهرة :

ٕ9٘ٔ) 

مناهج البحث وطرق 
التحلٌل اإلحصائى فى 
العلوم النفسٌة والتربوٌة 

  واإلجتماعٌة /

أبو حطب, فإاد عبد 
  اللطٌف.

مكتبة األنجلو 
  المصرٌة,

  .66ٔٔ  ٘.6ٔ٘  ٖ٘ٙ٘  الماهرة :

ٕ9ٕ٘) 

مناهج البحث وطرق 
اإلحصائى فى التحلٌل 

العلوم النفسٌة والتربوٌة 
  واإلجتماعٌة /

أبو حطب, فإاد عبد 
  اللطٌف.

مكتبة األنجلو 
  المصرٌة,

  .66ٔٔ  ٘.6ٔ٘  ٖٙٙ٘  الماهرة :

ٕ9ٖ٘) 
التحلٌل اإلحصائى فى 

  العلوم التربوٌة :
عبدالحفٌظ, إخالص 

  دمحم.
مكتبة األنجلو 

  المصرٌة,
  . ٕٗٓٓ  9ٓ.9ٖ  9ٖٙ٘  الماهرة :

ٕ9٘ٗ) 
التحلٌل اإلحصائى فى 

  العلوم التربوٌة :
عبدالحفٌظ, إخالص 

  دمحم.
مكتبة األنجلو 

  المصرٌة,
  . ٕٗٓٓ  9ٓ.9ٖ  1ٖٙ٘  الماهرة :

ٕ9٘٘) 
التحلٌل اإلحصائى فى 

  العلوم التربوٌة :
عبدالحفٌظ, إخالص 

  دمحم.
مكتبة األنجلو 

  المصرٌة,
  . ٕٗٓٓ  9ٓ.9ٖ  6ٖٙ٘  الماهرة :

  بسٌونى, عبدالحمٌد.  التجارة االلكترونٌة / (9ٕ٘ٙ
دار الكتب العلمٌة 
  لنشر والتوزٌع,

  .ٖٕٓٓ  1.1ٗ٘ٙ  9ٖٓ٘  الماهرة :

  بسٌونى, عبدالحمٌد.  التجارة االلكترونٌة / (9٘9ٕ
دار الكتب العلمٌة 
  لنشر والتوزٌع,

  .ٖٕٓٓ  1.1ٗ٘ٙ  9ٖٔ٘  الماهرة :

  بسٌونى, عبدالحمٌد.  االلكترونٌة /التجارة  (9٘1ٕ
دار الكتب العلمٌة 
  لنشر والتوزٌع,

  .ٖٕٓٓ  1.1ٗ٘ٙ  9ٕٖ٘  الماهرة :

ٕ9٘6) 
معادالت الفروق والنماذج 

االلتصادٌه الخطٌه 
  الدٌنامٌكٌه /

عامر, غزال 
  عبدالعزٌز.

  .ٕٕٓٓ  6ٔ٘  9ٖٖ٘  طنطا :  مطبعة الشاعر,

ٕ9ٙٓ) 
والنماذج معادالت الفروق 

االلتصادٌه الخطٌه 
  الدٌنامٌكٌه /

عامر, غزال 
  عبدالعزٌز.

  .ٕٕٓٓ  6ٔ٘  9ٖٗ٘  طنطا :  مطبعة الشاعر,

ٕ9ٙٔ) 
معادالت الفروق والنماذج 

االلتصادٌه الخطٌه 
  الدٌنامٌكٌه /

عامر, غزال 
  عبدالعزٌز.

  .ٕٕٓٓ  6ٔ٘  9ٖ٘٘  طنطا :  مطبعة الشاعر,

  .ٕٗٓٓ  1.1٘ٙ  9ٖٙ٘  ] د. م. :  د. ن. [,  لندٌل, نهلة أحمد.  األلكترونٌة :التجارة  (9ٕٕٙ

  .ٕٗٓٓ  1.1٘ٙ  99ٖ٘  ] د. م. :  د. ن. [,  لندٌل, نهلة أحمد.  التجارة األلكترونٌة : (9ٖٕٙ

  .ٕٗٓٓ  1.1٘ٙ  91ٖ٘  ] د. م. :  د. ن. [,  لندٌل, نهلة أحمد.  التجارة األلكترونٌة : (9ٕٙٗ

ٕ9ٙ٘) 
األسالٌب الرٌاضٌة لنظرٌة 

  اتخاذ المرارات /
حسب الرسول, 

  موسً.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٖ٘96  ٙ٘1.ٖٖٗٓ  ٕٓٓٙ.  

ٕ9ٙٙ) 
األسالٌب الرٌاضٌة لنظرٌة 

  اتخاذ المرارات /
حسب الرسول, 

  موسً.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٖ٘1ٓ  ٙ٘1.ٖٖٗٓ  ٕٓٓٙ.  

ٕ9ٙ9) 
األسالٌب الرٌاضٌة لنظرٌة 

  اتخاذ المرارات /
حسب الرسول, 

  موسً.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٖ٘1ٔ  ٙ٘1.ٖٖٗٓ  ٕٓٓٙ.  

ٕ9ٙ1) 
اإلحصاء التطبٌمً 

بإستخدام الحزم الجاهزة 
STAT  &SPSS /  

باهً, مصطفً 
  حسٌن.

مكتبة األنجلو 
  المصرٌة,

  .ٕٙٓٓ  1ٕ٘ٓ٘.6ٔ٘  1ٕٖ٘  الماهرة :

ٕ9ٙ6) 
اإلحصاء التطبٌمً 

بإستخدام الحزم الجاهزة 
STAT  &SPSS /  

باهً, مصطفً 
  حسٌن.

مكتبة األنجلو 
  المصرٌة,

  .ٕٙٓٓ  1ٕ٘ٓ٘.6ٔ٘  1ٖٖ٘  الماهرة :



ٕ99ٓ) 
اإلحصاء التطبٌمً 

بإستخدام الحزم الجاهزة 
STAT  &SPSS /  

باهً, مصطفً 
  حسٌن.

مكتبة األنجلو 
  المصرٌة,

  .ٕٙٓٓ  1ٕ٘ٓ٘.6ٔ٘  1ٖٗ٘  الماهرة :

ٕ99ٔ) 
مبادىء األسالٌب 

اإلحصائٌه بٌن النظرٌة 
  والتطبٌك /

عبد ربه, إبراهٌم 
  علً إبراهٌم.

  الدار الجامعٌه,
اإلسكندرٌه 

:  
ٖ٘1٘  ٖٔٓ  ٕٓٓٙ.  

ٕ99ٕ) 
مبادىء األسالٌب 

اإلحصائٌه بٌن النظرٌة 
  والتطبٌك /

عبد ربه, إبراهٌم 
  علً إبراهٌم.

  الدار الجامعٌه,
اإلسكندرٌه 

:  
ٖ٘1ٙ  ٖٔٓ  ٕٓٓٙ.  

ٕ99ٖ) 
االسهام فً مبادىء 

االحصاء باستخدام برنامج 
SPSS /  

السواح, نادر شعبان 
  ابراهٌم.

  .ٕٙٓٓ  ٖٓٔ  19ٖ٘  االسكندرٌة:  الدار الجامعٌة,

ٕ99ٗ) 
اإلستثمار فً األوراق 

  المالٌة ومشتماتها :
دمحم الحناوى, 
  صالح.

  دار الفكر العربً,
اإلسكندرٌة 

:  
ٖ٘11  ٖٖٕ.ٖٕٖٙ  ٕٓٓ٘.  

ٕ99٘) 
اإلستثمار فً األوراق 

  المالٌة ومشتماتها :
الحناوى, دمحم 

  صالح.
  دار الفكر العربً,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖ٘16  ٖٖٕ.ٖٕٖٙ  ٕٓٓ٘.  

ٕ99ٙ) 

دراسات جدوي 
المشروعات ومشروعات 

B.O.T  بٌن النظرٌة
  والتطبٌك /

عتمان, سعٌد 
  عبدالعزٌز.

  الدار الجامعٌه,
اإلسكندرٌة 

:  
ٖ٘6ٓ  ٖٖٓ.ٓٔ  ٕٓٓٙ.  

ٕ999) 

دراسات جدوي 
المشروعات ومشروعات 

B.O.T  بٌن النظرٌة
  والتطبٌك /

عتمان, سعٌد 
  عبدالعزٌز.

  الدار الجامعٌه,
اإلسكندرٌة 

:  
ٖ٘6ٔ  ٖٖٓ.ٓٔ  ٕٓٓٙ.  

ٕ991) 
دراسات الجدوى التجارٌة 
واإللتصادٌة واإلجتماعٌة 

  / BOTمع مشروعات 

عطٌة, عبدالمادر دمحم 
  عبدالمادر.

  الدار الجامعٌة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٖ٘6ٕ  ٙ٘1.ٕٗٓٔ  ٕٓٓ6.  

ٕ996) 
دراسات جدوى المشروع 

/  
  الدار الجامعٌه,  الصحن, دمحم فرٌد.

اإلسكندرٌه 
:  

ٖ٘6ٖ  ٖٖٓ.ٓٔ  ٕٓٓ٘.  

ٕ91ٓ) 
رٌاضٌات األعمال 

  للتجارٌٌن /
عبدالحمٌد, سلطان 

  دمحم.
  .9ٕٓٓ  ٗ.1٘ٙ  6ٖٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

ٕ91ٔ) 
رٌاضٌات األعمال 

  للتجارٌٌن /
عبدالحمٌد, سلطان 

  دمحم.
  .9ٕٓٓ  ٗ.1٘ٙ  6ٖ٘٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

  .ٕٙٓٓ  ٘.6ٔ٘  6ٖٙ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  إدوارد.مٌنٌكا,   اإلحصاء فى اإلدارة : (91ٕٕ

  .ٕٙٓٓ  ٘.6ٔ٘  ٔ.6ٖٙ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  مٌنٌكا, إدوارد.  اإلحصاء فى اإلدارة : (91ٖٕ

  .ٕٙٓٓ  ٘.6ٔ٘  ٔ.69ٖ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  مٌنٌكا, إدوارد.  اإلحصاء فى اإلدارة : (91ٕٗ

  .ٕٙٓٓ  ٘.6ٔ٘  69ٖ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  مٌنٌكا, إدوارد.  اإلحصاء فى اإلدارة : (91ٕ٘

ٕ91ٙ) 
مبادئ ادارة الخطر 

  والتؤمٌن /
  دار المرٌخ للنشر,  رٌجدا, جورج.

المملكة 
العربٌة 

  السعودٌة ؛
ٖ٘61  ٖٙ1.ٓٙ  ٕٓٓٙ.  

ٕ919) 
مبادئ ادارة الخطر 

  والتؤمٌن /
  دار المرٌخ للنشر,  جورج. رٌجدا,

المملكة 
العربٌة 

  السعودٌة ؛
ٖ٘66  ٖٙ1.ٓٙ  ٕٓٓٙ.  

ٕ911) 
الرٌاضٌات وتطبٌماتها فى 

العلوم اإلدارٌة 
  واإلجتماعٌة /

  .ٕ٘ٓٓ  ٖٖٓٗ.1٘ٙ  ٓٓٗ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  أنتون, هوارد.

ٕ916) 
المنهج المحاسبى فى 
  شركات األشخاص :

الناغى, محمود 
  السٌد.

المكتبة العصرٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .9ٕٓٓ  9٘ٙ  ٔٓٗ٘  المنصورة :

ٕ96ٓ) 
المنهج المحاسبى فى 
  شركات األشخاص :

الناغى, محمود 
  السٌد.

المكتبة العصرٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .9ٕٓٓ  9٘ٙ  ٕٓٗ٘  المنصورة :

ٕ96ٔ) 
المنهج المحاسبً فً 

  البنون التجارٌه :
محمود الناغً, 
  السٌد.

  .9ٕٓٓ  9٘ٙ  ٖٓٗ٘  المنصوره :  المكتبة العصرٌه,

ٕ96ٕ) 
المنهج المحاسبً فً 

  البنون التجارٌه :
الناغً, محمود 

  السٌد.
  .9ٕٓٓ  9٘ٙ  ٗٓٗ٘  المنصوره :  المكتبة العصرٌه,

  .ٕٙٓٓ  9٘ٙ  ٘ٓٗ٘  المنصورة :  العصرٌة,المكتبة السجاعى, محمود المحاسبة فى شركات  (96ٖٕ



  محمود.  المطاع الخاص /

ٕ96ٗ) 
إتجاهات معاصرة فى 

  نظرٌة المحاسبة /
الناغى, محمود 

  السٌد.
المكتبة العصرٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .9ٕٓٓ  ٔٓ.9٘ٙ  9ٓٗ٘  المنصورة :

ٕ96٘) 
إتجاهات معاصرة فى 

  نظرٌة المحاسبة /
الناغى, محمود 

  السٌد.
المكتبة العصرٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .9ٕٓٓ  ٔٓ.9٘ٙ  1ٓٗ٘  المنصورة :

ٕ96ٙ) 
منهج المحاسبة عن 

  الضرٌبة على الدخل :
الناغى, محمود 

  السٌد.
  .9ٕٓٓ  ٙٗ.9٘ٙ  ٓٔٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

ٕ969) 
المحاسبة الحكومٌه 

والمحاسبة اإللتصادٌة 
  المومٌه :

  .ٕٙٓٓ  9.1٘ٙ  ٕٔٗ٘  المنصورة :  العصرٌه,المكتبة   الهامً, دمحم عادل.

  اسس المحاسبه : (961ٕ
الناغى, محمود 

  السٌد.
المكتبة العصرٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .9ٕٓٓ  9٘ٙ  ٖٔٗ٘  المنصوره :

  اسس المحاسبه : (966ٕ
الناغى, محمود 

  السٌد.
المكتبة العصرٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .9ٕٓٓ  9٘ٙ  ٗٔٗ٘  المنصوره :

ٕ1ٓٓ) 
موسوعة محاسبة التكالٌف 

/  
ٌلى, مكرم  باس
  عبدالمسٌح.

  .9ٕٓٓ  ٕٗ.9٘ٙ  ٘ٔٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

ٕ1ٓٔ) 
موسوعة محاسبة التكالٌف 

/  
ٌلى, مكرم  باس
  عبدالمسٌح.

  .9ٕٓٓ  ٕٗ.9٘ٙ  ٔ.٘ٔٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

ٕ1ٕٓ) 
 موسوعة محاسبة التكالٌف

/  
ٌلى, مكرم  باس
  عبدالمسٌح.

  .9ٕٓٓ  ٕٗ.9٘ٙ  ٕ.٘ٔٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

ٕ1ٖٓ) 
موسوعة محاسبة التكالٌف 

/  
ٌلى, مكرم  باس
  عبدالمسٌح.

  .9ٕٓٓ  ٕٗ.9٘ٙ  ٖ.٘ٔٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

ٕ1ٓٗ) 
موسوعة محاسبة التكالٌف 

/  
ٌلى, مكرم  باس
  عبدالمسٌح.

  .9ٕٓٓ  ٕٗ.9٘ٙ  ٗ.٘ٔٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

ٕ1ٓ٘) 
موسوعة محاسبة التكالٌف 

/  
ٌلى, مكرم  باس
  عبدالمسٌح.

  .9ٕٓٓ  ٕٗ.9٘ٙ  ٔ.ٙٔٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

ٕ1ٓٙ) 
موسوعة محاسبة التكالٌف 

/  
ٌلى, مكرم  باس
  عبدالمسٌح.

  .9ٕٓٓ  ٕٗ.9٘ٙ  ٕ.ٙٔٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

ٕ1ٓ9) 
موسوعة محاسبة التكالٌف 

/  
ٌلى, مكرم  باس
  عبدالمسٌح.

  .9ٕٓٓ  ٕٗ.9٘ٙ  ٖ.ٙٔٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

ٕ1ٓ1) 
موسوعة محاسبة التكالٌف 

/  
ٌلى, مكرم  باس
  عبدالمسٌح.

  .9ٕٓٓ  ٕٗ.9٘ٙ  ٗ.ٙٔٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

ٕ1ٓ6) 
موسوعة محاسبة التكالٌف 

/  
ٌلى, مكرم  باس
  عبدالمسٌح.

  .9ٕٓٓ  ٕٗ.9٘ٙ  ٙٔٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

ٕ1ٔٓ) 
المعجم العصرى فى 

  العلوم التجارٌة :
ٌلى, مكرم  باس
  عبدالمسٌح.

  .9ٕٓٓ  ٖٔٗ  9ٔٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

ٕ1ٔٔ) 
المعجم العصرى فى 

  التجارٌة :العلوم 
ٌلى, مكرم  باس
  عبدالمسٌح.

  .9ٕٓٓ  ٖٔٗ  1ٔٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

  المحاسبة اإلدارٌة : (1ٕٕٔ
ٌلً, مكرم  باس
  عبدالمسٌح.

المكتبة العصرٌة 
  للنشر,

  .9ٕٓٓ  ٘ٔ.1٘ٙ  6ٔٗ٘  المنصورة :

  المحاسبة اإلدارٌة : (1ٖٕٔ
ٌلً, مكرم  باس
  عبدالمسٌح.

العصرٌة المكتبة 
  للنشر,

  .9ٕٓٓ  ٘ٔ.1٘ٙ  ٕٓٗ٘  المنصورة :

ٕ1ٔٗ) 
الدلٌل العلمى لتطبٌك 

معاٌٌر المحاسبة المصرٌة 
  وآثارها الضرٌبٌة/

حماد, طارق 
  عبدالعال.

  الدار الجامعٌة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٕ٘ٗٔ  ٙ٘9.1ٖٖ  ٕٓٓ9 .  

ٕ1ٔ٘) 
الدلٌل العلمى لتطبٌك 

معاٌٌر المحاسبة المصرٌة 
  الضرٌبٌة/وآثارها 

حماد, طارق 
  عبدالعال.

  الدار الجامعٌة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٕ٘ٗٔ.ٔ  ٙ٘9.1ٖٖ  ٕٓٓ9 .  

ٕ1ٔٙ) 
الدلٌل العلمى لتطبٌك 

معاٌٌر المحاسبة المصرٌة 
  وآثارها الضرٌبٌة/

حماد, طارق 
  عبدالعال.

  الدار الجامعٌة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٕ٘ٗٔ.ٕ  ٙ٘9.1ٖٖ  ٕٓٓ9 .  

ٕ1ٔ9) 
العلمى لتطبٌك الدلٌل 

معاٌٌر المحاسبة المصرٌة 
  وآثارها الضرٌبٌة/

حماد, طارق 
  عبدالعال.

  الدار الجامعٌة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٕ٘ٗٔ.ٖ  ٙ٘9.1ٖٖ  ٕٓٓ9 .  

ٕ1ٔ1) 
فلسفة المحاسبة عن 

  الضرٌبة علً الدخل =
لطفً, السٌد امٌن 

  أحمد.
  الدار الجامعٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٕٕ٘ٗ  ٙ٘9.ٗٙ  ٕٓٓ9.  



ٕ1ٔ6) 
إدارة األعمال باستخدام 
  معلومات المحاسبة =

لطفى, أمٌن السٌد 
  أحمد.

  الدار الجامعٌة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٕٖ٘ٗ  ٙ٘ٔ.1ٗ  ٕٓٓ9.  

ٕ1ٕٓ) 
موسوعة معاٌٌر المراجعة 

:  
حـماد, طارق 

  عبدالعال.
  الدار الجامعٌه,

اإلسكندرٌة 
:  

ٕ٘ٗٗ  ٙ٘9.ٖٗ٘ٓ  ٕٓٓ9.  

ٕ1ٕٔ) 
معاٌٌر المراجعة موسوعة 

:  
حـماد, طارق 

  عبدالعال.
  الدار الجامعٌه,

اإلسكندرٌة 
:  

ٕ٘ٗٗ.ٔ  ٙ٘9.ٖٗ٘ٓ  ٕٓٓ9.  

ٕ1ٕٕ) 
موسوعة معاٌٌر المراجعة 

:  
حـماد, طارق 

  عبدالعال.
  الدار الجامعٌه,

اإلسكندرٌة 
:  

ٕ٘ٗٗ.ٕ  ٙ٘9.ٖٗ٘ٓ  ٕٓٓ9.  

  الموازنات التمدٌرٌة (1ٕٖٕ
حماد, طارق 

  عبدالعال
  ٕٙٓٓ  ٘٘ٔ.1٘ٙ  ٕ٘ٗ٘  اإلسكندرٌة  الدار الجامعٌة

  إدارة الشراء والمخزون / (1ٕٕٗ
مخٌمر, عبدالعزٌز 

  جمٌل.
  .ٕٗٓٓ  1.9ٕ٘ٙ  ٕٙٗ٘  المنصوره :  المكتبة العصرٌه,

  إدارة الشراء والمخزون / (1ٕٕ٘
مخٌمر, عبدالعزٌز 

  جمٌل.
  .ٕٗٓٓ  1.9ٕ٘ٙ  9ٕٗ٘  المنصوره :  المكتبة العصرٌه,

  إدارة الشراء والمخزون / (1ٕٕٙ
مخٌمر, عبدالعزٌز 

  جمٌل.
  .ٕٗٓٓ  1.9ٕ٘ٙ  1ٕٗ٘  المنصوره :  المكتبة العصرٌه,

  اإلدارة المتمدمه : (1ٕ9ٕ
النجار, نبٌل 

  الحسٌنً.
  .9ٕٓٓ  1٘ٙ  6ٕٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌه,

  اإلدارة المتمدمه : (1ٕ1ٕ
النجار, نبٌل 

  الحسٌنً.
  .9ٕٓٓ  1٘ٙ  ٖٓٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌه,

  اإلدارة المتمدمه : (1ٕ6ٕ
النجار, نبٌل 

  الحسٌنً.
  .9ٕٓٓ  1٘ٙ  ٖٔٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌه,

  اإلدارة المتمدمه : (1ٖٕٓ
النجار, نبٌل 

  الحسٌنً.
  .9ٕٓٓ  1٘ٙ  ٕٖٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌه,

  اإلدارة المتمدمه : (1ٖٕٔ
النجار, نبٌل 

  الحسٌنً.
  .9ٕٓٓ  1٘ٙ  ٖٖٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌه,

  اإلدارة المالٌة والعولمة / (1ٖٕٕ
الشحات, نظٌر 

  رٌاض دمحم.
  .ٕٓٓٓ  ٘ٔ.1٘ٙ  ٖٗٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

  اإلدارة المالٌة والعولمة / (1ٖٖٕ
الشحات, نظٌر 

  رٌاض دمحم.
  .ٕٓٓٓ  ٘ٔ.1٘ٙ  ٖٙٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

  اإلدارة المالٌة والعولمة / (1ٖٕٗ
الشحات, نظٌر 

  رٌاض دمحم.
  .ٕٓٓٓ  ٘ٔ.1٘ٙ  9ٖٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

  اإلدارة المالٌة والعولمة / (1ٖٕ٘
الشحات, نظٌر 

  رٌاض دمحم.
  .ٕٓٓٓ  ٘ٔ.1٘ٙ  1ٖٗ٘  المنصورة :  العصرٌة,المكتبة 

  .9ٕٓٓ  1.1ٕٓ٘ٙ  6ٖٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,  جبر, احمد.  ادارة التسوٌك : (1ٖٕٙ

  .9ٕٓٓ  1.1ٕٓ٘ٙ  ٓٗٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,  جبر, احمد.  ادارة التسوٌك : (1ٖ9ٕ

  .9ٕٓٓ  1.1ٕٓ٘ٙ  ٔٗٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,  جبر, احمد.  ادارة التسوٌك : (1ٖ1ٕ

  .ٕٙٓٓ  ٔٔ.ٕٖٙ  ٕٗٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,  غنٌم, أحمد دمحم.  إدارة المستشفٌات : (1ٖ6ٕ

ٕ1ٗٓ) 
إدارة محافظ األوراق 
المالٌة فى ظل حوكمة 

  الشركات /

الشحات, نظٌر 
  رٌاض دمحم.

  .9ٕٓٓ  ٖٕٖٙ.ٕٖٖ  ٗٗٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

ٕ1ٗٔ) 
إدارة محافظ األوراق 
المالٌة فى ظل حوكمة 

  الشركات /

الشحات, نظٌر 
  رٌاض دمحم.

  .9ٕٓٓ  ٖٕٖٙ.ٕٖٖ  ٘ٗٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

ٕ1ٕٗ) 
إدارة محافظ األوراق 
المالٌة فى ظل حوكمة 

  الشركات /

الشحات, نظٌر 
  رٌاض دمحم.

  .9ٕٓٓ  ٖٕٖٙ.ٕٖٖ  ٙٗٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

ٕ1ٖٗ) 
إدارة محافظ األوراق 
المالٌة فى ظل حوكمة 

  الشركات /

الشحات, نظٌر 
  رٌاض دمحم.

  .9ٕٓٓ  ٖٕٖٙ.ٕٖٖ  9ٗٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

ٕ1ٗٗ) 
إدارة محافظ األوراق 
المالٌة فى ظل حوكمة 

  الشركات /

نظٌر الشحات, 
  رٌاض دمحم.

  .9ٕٓٓ  ٖٕٖٙ.ٕٖٖ  1ٗٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

  .ٕٕٓٓ  ٘ٔ.1٘ٙ  6ٗٗ٘  ] د. م. :  د. ن. [,مطاوع, سعد   اإلدارة المالٌه : (1ٕٗ٘



  عبدالحمٌد.

  اإلدارة المالٌه : (1ٕٗٙ
مطاوع, سعد 
  عبدالحمٌد.

  .ٕٕٓٓ  ٘ٔ.1٘ٙ  ٓ٘ٗ٘  ] د. م. :  د. ن. [,

  اإلدارة المالٌه : (1ٗ9ٕ
مطاوع, سعد 
  عبدالحمٌد.

  .ٕٕٓٓ  ٘ٔ.1٘ٙ  ٕ٘ٗ٘  ] د. م. :  د. ن. [,

  اإلدارة المالٌه : (1ٗ1ٕ
مطاوع, سعد 
  عبدالحمٌد.

  .ٕٕٓٓ  ٘ٔ.1٘ٙ  ٖ٘ٗ٘  ] د. م. :  د. ن. [,

ٕ1ٗ6) 
إدارة األسواق والمإسسات 

  المالٌة /
مطاوع, سعد 
  عبدالحمٌد.

  .ٕ٘ٓٓ  1ٙٓٔ.ٕٖٖ  ٗ٘ٗ٘  المنصورة :  العصرٌة,المكتبة 

ٕ1٘ٓ) 
إدارة األسواق والمإسسات 

  المالٌة /
مطاوع, سعد 
  عبدالحمٌد.

  .ٕ٘ٓٓ  1ٙٓٔ.ٕٖٖ  ٘٘ٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

ٕ1٘ٔ) 
إدارة األسواق والمإسسات 

  المالٌة /
مطاوع, سعد 
  عبدالحمٌد.

  .ٕ٘ٓٓ  1ٙٓٔ.ٕٖٖ  ٙ٘ٗ٘  :المنصورة   المكتبة العصرٌة,

ٕ1ٕ٘) 
إدارة األسواق والمإسسات 

  المالٌة /
مطاوع, سعد 
  عبدالحمٌد.

  .ٕ٘ٓٓ  1ٙٓٔ.ٕٖٖ  9٘ٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

ٕ1ٖ٘) 
إدارة األسواق والمإسسات 

  المالٌة /
مطاوع, سعد 
  عبدالحمٌد.

  .ٕ٘ٓٓ  1ٙٓٔ.ٕٖٖ  1٘ٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

ٕ1٘ٗ) 
تخطٌط ومرالبة اإلنتاج 

  والعملٌات :
  .ٕٙٓٓ  ٘.1٘ٙ  6٘ٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,  غنٌم, أحمد دمحم.

ٕ1٘٘) 
تخطٌط ومرالبة اإلنتاج 

  والعملٌات :
  .ٕٙٓٓ  ٘.1٘ٙ  ٓٙٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,  غنٌم, أحمد دمحم.

ٕ1٘ٙ) 
بحوث ودراسات علمٌة فى 
  إدارة اإلنتاج والعملٌات /

  .9ٕٓٓ  ٘.1٘ٙ  ٕٙٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,  غنٌم, أحمد دمحم.

ٕ1٘9) 
بحوث ودراسات علمٌة فى 
  إدارة اإلنتاج والعملٌات /

  .9ٕٓٓ  ٘.1٘ٙ  ٖٙٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,  غنٌم, أحمد دمحم.

ٕ1٘1) 
بحوث ودراسات علمٌة فى 

  اإلنتاج والعملٌات /إدارة 
  .9ٕٓٓ  ٘.1٘ٙ  ٗٙٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,  غنٌم, أحمد دمحم.

ٕ1٘6) 
نظام إدارة اإلنتاج 

المتكامل باستخدام الحاسب 
  اآللى =

  .9ٕٓٓ  ٘.1٘ٙ  ٘ٙٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,  غنٌم, أحمد دمحم.

ٕ1ٙٓ) 
نظام إدارة اإلنتاج 

باستخدام الحاسب المتكامل 
  اآللى =

  .9ٕٓٓ  ٘.1٘ٙ  ٙٙٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,  غنٌم, أحمد دمحم.

ٕ1ٙٔ) 
نظام إدارة اإلنتاج 

المتكامل باستخدام الحاسب 
  اآللى =

  .9ٕٓٓ  ٘.1٘ٙ  9ٙٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,  غنٌم, أحمد دمحم.

  اإلدارة : (1ٕٕٙ
عبدالحمٌد المغربى, 
  عبدالفتاح.

  .ٕٙٓٓ  1٘ٙ  1ٙٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

  اإلدارة : (1ٖٕٙ
المغربى, عبدالحمٌد 

  عبدالفتاح.
  .ٕٙٓٓ  1٘ٙ  6ٙٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

  اإلدارة : (1ٕٙٗ
المغربى, عبدالحمٌد 

  عبدالفتاح.
  .ٕٙٓٓ  1٘ٙ  9ٓٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

ٕ1ٙ٘) 
دلٌل اإلدارة الذكٌة لتنمٌة 

الموارد البشرٌة فى 
  المنظمات المعاصرة /

المغربى, عبدالحمٌد 
  عبدالفتاح.

المكتبة العصرٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .9ٕٓٓ  ٖ.ٖٖٔ  9ٔٗ٘  المنصورة :

ٕ1ٙٙ) 
دلٌل اإلدارة الذكٌة لتنمٌة 

الموارد البشرٌة فى 
  المنظمات المعاصرة /

المغربى, عبدالحمٌد 
  عبدالفتاح.

المكتبة العصرٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .9ٕٓٓ  ٖ.ٖٖٔ  9ٕٗ٘  المنصورة :

ٕ1ٙ9) 
دلٌل اإلدارة الذكٌة لتنمٌة 

الموارد البشرٌة فى 
  المنظمات المعاصرة /

المغربى, عبدالحمٌد 
  عبدالفتاح.

المكتبة العصرٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .9ٕٓٓ  ٖ.ٖٖٔ  9ٖٗ٘  المنصورة :

ٕ1ٙ1) 
اإلتصاالت التسوٌمٌة 

  المتكاملة :
عبدالحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  .ٕٙٓٓ  1.1٘ٙ  9ٗٗ٘  الماهرة :  دار الفجر,

ٕ1ٙ6) 
اإلتصاالت التسوٌمٌة 

  المتكاملة :
عبدالحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  .ٕٙٓٓ  1.1٘ٙ  9٘ٗ٘  الماهرة :  دار الفجر,

ٕ19ٓ) 
اإلتصاالت التسوٌمٌة 

  المتكاملة :
عبدالحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  .ٕٙٓٓ  1.1٘ٙ  9ٙٗ٘  الماهرة :  دار الفجر,



ٕ19ٔ) 
اإلتصاالت التسوٌمٌة 

  المتكاملة :
عبدالحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  .ٕٙٓٓ  1.1٘ٙ  99ٗ٘  الماهرة :  دار الفجر,

ٕ19ٕ) 
اإلتصاالت التسوٌمٌة 

  المتكاملة :
عبدالحمٌد, طلعت 

  أسعد.
  .ٕٙٓٓ  1.1٘ٙ  91ٗ٘  الماهرة :  الفجر,دار 

ٕ19ٖ) 
االلتصاد المٌاسً بٌن 
  النظرٌة والتطبٌك /

ٌوسف, دمحم محمود 
  عطوة.

  .ٕٕٓٓ  ٔ.ٖٖٓ  96ٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

ٕ19ٗ) 
االلتصاد المٌاسً بٌن 
  النظرٌة والتطبٌك /

ٌوسف, دمحم محمود 
  عطوة.

  .ٕٕٓٓ  ٔ.ٖٖٓ  1ٓٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

ٕ19٘) 

اآلثار اإللتصادٌة 
والمانونٌة واإلجتماعٌة 
المترتبة على خصخصة 
وحدات لطاع األعمال 

  العام :

موسى, أحمد جمال 
  الدٌن.

مطبعة جامعة 
  المنصورة,

  .ٖٕٓٓ  ٖٗ٘  1ٕٗ٘  المنصورة :

ٕ19ٙ) 

اآلثار اإللتصادٌة 
والمانونٌة واإلجتماعٌة 
المترتبة على خصخصة 
وحدات لطاع األعمال 

  العام :

موسى, أحمد جمال 
  الدٌن.

مطبعة جامعة 
  المنصورة,

  .ٖٕٓٓ  ٖٗ٘  1ٖٗ٘  المنصورة :

ٕ199) 

اآلثار اإللتصادٌة 
والمانونٌة واإلجتماعٌة 
المترتبة على خصخصة 
وحدات لطاع األعمال 

  العام :

موسى, أحمد جمال 
  الدٌن.

مطبعة جامعة 
  المنصورة,

  .ٖٕٓٓ  ٖٗ٘  1ٗٗ٘  المنصورة :

  عبدالسالم, رضا.  التصادٌات الجرٌمة : (191ٕ
دار اإلسالم للطباعة 

  والنشر,
  .ٕٗٓٓ  6ٕٕٙٓٗٓ.ٖٗٙ  1٘ٗ٘  الماهرة :

  عبدالسالم, رضا.  التصادٌات الجرٌمة : (196ٕ
دار اإلسالم للطباعة 

  والنشر,
  .ٕٗٓٓ  6ٕٕٙٓٗٓ.ٖٗٙ  1ٙٗ٘  الماهرة :

  عبدالسالم, رضا.  التصادٌات الجرٌمة : (11ٕٓ
دار اإلسالم للطباعة 

  والنشر,
  .ٕٗٓٓ  6ٕٕٙٓٗٓ.ٖٗٙ  19ٗ٘  الماهرة :

ٕ11ٔ) 
إلتصادٌات النمود والبنون 

:  
ٌوسف, دمحم محمود 

  عطوة.
  .9ٕٓٓ  ٗ.ٕٖٖ  11ٗ٘  المنصورة :  ] د. م. [,

ٕ11ٕ) 
إلتصادٌات النمود والبنون 

:  
ٌوسف, دمحم محمود 

  عطوة.
  .9ٕٓٓ  ٗ.ٕٖٖ  16ٗ٘  المنصورة :  ] د. م. [,

ٕ11ٖ) 
إلتصادٌات النمود والبنون 

:  
ٌوسف, دمحم محمود 

  عطوة.
  .9ٕٓٓ  ٗ.ٕٖٖ  6ٓٗ٘  المنصورة :  ] د. م. [,

ٕ11ٗ) 
محددات االستثمار األجنبى 
المباشر فى عصر العولمة 

:  
  ٖٖٓ  6ٔٗ٘  المنصورة :  المكتبةالعصرٌة ؛  عبدالسالم, رضا.

ٕٕٓٓ ,
ٕٓٓ9 ,
ٕٓٔٓ.  

ٕ11٘) 
محددات االستثمار األجنبى 
المباشر فى عصر العولمة 

:  
  ٖٖٓ  6ٕٗ٘  المنصورة :  المكتبةالعصرٌة ؛  عبدالسالم, رضا.

ٕٕٓٓ ,
ٕٓٓ9 ,
ٕٓٔٓ.  

ٕ11ٙ) 
محددات االستثمار األجنبى 
المباشر فى عصر العولمة 

:  
  ٖٖٓ  6ٖٗ٘  المنصورة :  المكتبةالعصرٌة ؛  عبدالسالم, رضا.

ٕٕٓٓ ,
ٕٓٓ9 ,
ٕٓٔٓ.  

ٕ119) 
مبادىء وممارسات 
 GAAPالمحاسبة المتمدمه

/  

فهمى, صالح الدٌن 
  عبدالرحمن.

مكتبة األنجلو 
  المصرٌه,

  .9ٕٓٓ  ٙٗٓ.9٘ٙ  6ٗٗ٘  الماهره :

ٕ111) 
مبادىء وممارسات 
 GAAPالمحاسبة المتمدمه

/  

فهمى, صالح الدٌن 
  عبدالرحمن.

مكتبة األنجلو 
  المصرٌه,

  .9ٕٓٓ  ٙٗٓ.9٘ٙ  6٘ٗ٘  الماهره :

ٕ116) 
مبادىء وممارسات 
 GAAPالمحاسبة المتمدمه

/  

فهمى, صالح الدٌن 
  عبدالرحمن.

مكتبة األنجلو 
  المصرٌه,

  .9ٕٓٓ  ٙٗٓ.9٘ٙ  6ٙٗ٘  الماهره :

ٕ16ٓ) 
الضرٌبة على المٌمة 

  المضافه :
عوض, خالد 
  عبدالعلٌم السٌد.

اٌتران للنشر 
  والتوزٌع,

  .9ٕٓٓ  ٕ.ٖٖٙ  69ٗ٘  الماهرة :

ٕ16ٔ) 
الضرٌبة على المٌمة 

  المضافه :
عوض, خالد 
  عبدالعلٌم السٌد.

اٌتران للنشر 
  والتوزٌع,

  .9ٕٓٓ  ٕ.ٖٖٙ  61ٗ٘  الماهرة :

ٕ16ٕ) 
الضرٌبة على المٌمة 

  المضافه :
خالد عوض, 

  عبدالعلٌم السٌد.
اٌتران للنشر 

  والتوزٌع,
  .9ٕٓٓ  ٕ.ٖٖٙ  66ٗ٘  الماهرة :



ٕ16ٖ) 
لراءات وبحوث فى 
  المراجعة المتمدمة /

  . 1ٕٓٓ  9٘ٙ  ٓٓ٘٘  ]د. م[ :  ]د.ن[,  السما, السٌد احمد.

ٕ16ٗ) 
لراءات وبحوث فى 
  المراجعة المتمدمة /

  . 1ٕٓٓ  9٘ٙ  ٔٓ٘٘  م[ :]د.   ]د.ن[,  السما, السٌد احمد.

ٕ16٘) 
لراءات وبحوث فى 
  المراجعة المتمدمة /

  . 1ٕٓٓ  9٘ٙ  ٕٓ٘٘  ]د. م[ :  ]د.ن[,  السما, السٌد احمد.

ٕ16ٙ) 

المشتمات المالٌة ودورها 
فى إدارة المخاطر ودور 
الهندسة المالٌة فى صناعة 

  أدواتها :

حسن, سمٌر 
  عبدالحمٌد رضوان.

دار النشر 
  للجامعات,

  .ٕ٘ٓٓ  ٘ٔ.1٘ٙ  ٖٓ٘٘  الماهرة :

ٕ169) 

المشتمات المالٌة ودورها 
فى إدارة المخاطر ودور 
الهندسة المالٌة فى صناعة 

  أدواتها :

حسن, سمٌر 
  عبدالحمٌد رضوان.

دار النشر 
  للجامعات,

  .ٕ٘ٓٓ  ٘ٔ.1٘ٙ  ٗٓ٘٘  الماهرة :

ٕ161) 

المشتمات المالٌة ودورها 
المخاطر ودور فى إدارة 

الهندسة المالٌة فى صناعة 
  أدواتها :

حسن, سمٌر 
  عبدالحمٌد رضوان.

دار النشر 
  للجامعات,

  .ٕ٘ٓٓ  ٘ٔ.1٘ٙ  ٘ٓ٘٘  الماهرة :

  سٌجما : ٙ (166ٕ
رأفت, بهاء الدٌن 

  اسماعٌل.
  .9ٕٓٓ  ٘.1٘ٙ  ٙٓ٘٘  الماهرة :  هاى بوٌنت,

ٕ6ٓٓ) 
دراسات الجدوى وتمٌٌم 

االستثمارٌة المشروعات 
/  

خلٌل, مراد على 
  نشؤت.

  .9ٕٓٓ  ٕٔٓٗ.1٘ٙ  9ٓ٘٘  ]د. م. :  د. ن.[,

  عبٌدات, دمحم.  ادارة المبٌعات / (6ٕٓٔ

الشركة العربٌة 
المتحدة للتسوٌك 

والتورٌدات بالتعاون 
مع جامعة المدس 

  المفتوحة ,

  .1ٕٓٓ  1.1ٔ٘ٙ  1ٓ٘٘  الماهرة :

  : اإلدارة اإلستراتٌجٌة (6ٕٕٓ
مختار, حسن دمحم 

  أحمد دمحم.

الشركة العربٌة 
المتحدة للتسوٌك 

  والتورٌدات,
  .6ٕٓٓ  ٔٓٗ.1٘ٙ  6ٓ٘٘  الماهرة :

ٕ6ٖٓ) 
إدارة المستشفٌات العامة 
والخاصة وكٌفٌة تمٌز 

  العاملٌن بها /
  دار الفكر الجامعى,  الصٌرفى, دمحم.

االسكندرٌة 
:  

٘٘ٔٓ  ٖٕٙ.ٔٔ  ٕٓٓ6.  

ٕ6ٓٗ) 
نظم دعم المرار فى بٌئة 

  العولمة واالنترنت /
  دار الفكر الجامعى,  طه, طارق.

االسكندرٌة 
:  

٘٘ٔٔ  ٙ٘1.ٖٗٓ  ٕٓٓ1.  

  دار الفكر الجامعى,  الصٌرفى, دمحم.  اإلدارة اإللكترونٌة / (6ٕٓ٘
اإلسكندرٌة 

:  
ٕ٘٘ٔ  ٙ٘ٔ.1ٗ  ٕٓٓ1.  

ٕ6ٓٙ) 
مسئولٌة االدارة عن 
  اخطاء موظفٌها :

  دار الفكر الجامعى,  وفا, سٌد.
االسكندرٌة 

:  
ٖ٘٘ٔ  ٖٕٗ.ٓٗ  ٕٓٓ٘.  

  تعلٌم التفكٌر / (6ٓ9ٕ
الحارثى, إبراهٌم بن 

  أحمد.
الروابط العالمٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .6ٕٓٓ  ٕٗ.ٖ٘ٔ  ٗٔ٘٘  الماهرة :

  تعلٌم التفكٌر / (6ٓ1ٕ
الحارثى, إبراهٌم بن 

  أحمد.
الروابط العالمٌة 

  والتوزٌع, للنشر
  .6ٕٓٓ  ٕٗ.ٖ٘ٔ  ٘ٔ٘٘  الماهرة :

  تعلٌم التفكٌر / (6ٓ6ٕ
الحارثى, إبراهٌم بن 

  أحمد.
الروابط العالمٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .6ٕٓٓ  ٕٗ.ٖ٘ٔ  ٙٔ٘٘  الماهرة :

  أنواع التفكٌر / (6ٕٔٓ
الحارثى, إبراهٌم 

  أحمد مسلم.
الروابط العالمٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .6ٕٓٓ  .ٕ٘ٔ.9ٖٓ  9ٔ٘٘  :الماهرة 

  أنواع التفكٌر / (6ٕٔٔ
الحارثى, إبراهٌم 

  أحمد مسلم.
الروابط العالمٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .6ٕٓٓ  .ٕ٘ٔ.9ٖٓ  1ٔ٘٘  الماهرة :

  أنواع التفكٌر / (6ٕٕٔ
الحارثى, إبراهٌم 

  أحمد مسلم.
الروابط العالمٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .6ٕٓٓ  .ٕ٘ٔ.9ٖٓ  6ٔ٘٘  الماهرة :

  اإلمام, وفمى السٌد.  البحث العلمى : (6ٖٕٔ
المكتبه العصرٌه 
  للنشر والتوزٌع,

  .1ٕٓٓ  1ٖ.ٖٖٙ  ٕٓ٘٘  المنصوره :

  اإلمام, وفمى السٌد.  البحث العلمى : (6ٕٔٗ
المكتبه العصرٌه 
  للنشر والتوزٌع,

  .1ٕٓٓ  1ٖ.ٖٖٙ  ٕٔ٘٘  المنصوره :

ٕ6ٔ٘) 
اإلداري وكٌف اإلغتراب 

ٌعوق مسٌرة اإلدارة 
  العربٌة/

جودة, عبدالمحسن 
  عبدالمحسن.

  .1ٕٓٓ  ٕٗ.٘٘ٔ  ٖٕ٘٘  الماهرة :  ] د. ن. [,



ٕ6ٔٙ) 
اإلغتراب اإلداري وكٌف 

ٌعوق مسٌرة اإلدارة 
  العربٌة/

جودة, عبدالمحسن 
  عبدالمحسن.

  .1ٕٓٓ  ٕٗ.٘٘ٔ  ٕٗ٘٘  الماهرة :  ] د. ن. [,

ٕ6ٔ9) 
اإلغتراب اإلداري وكٌف 

ٌعوق مسٌرة اإلدارة 
  العربٌة/

جودة, عبدالمحسن 
  عبدالمحسن.

  .1ٕٓٓ  ٕٗ.٘٘ٔ  ٕ٘٘٘  الماهرة :  ] د. ن. [,

  الفضل, مإٌد.  إدارة المشارٌع : (6ٔ1ٕ
الوراق للنشر 
  والتوزٌع ,

  . ٕ٘ٓٓ  1٘ٙ  ٕٙ٘٘  عمان :

ٕ6ٔ6) 
دلٌل مدٌر المبٌعات الفعال 

:  
عبدالحمٌد, طلعت 

  أسعد.
مكتبات مإسسات 

  األهرام ؛
  .1ٕٓٓ  1.1٘٘ٙ  9ٕ٘٘  الماهرة :

ٕ6ٕٓ) 
دلٌل مدٌر المبٌعات الفعال 

:  
عبدالحمٌد, طلعت 

  أسعد.
مكتبات مإسسات 

  األهرام ؛
  .1ٕٓٓ  1.1٘٘ٙ  1ٕ٘٘  الماهرة :

ٕ6ٕٔ) 
دلٌل مدٌر المبٌعات الفعال 

:  
عبدالحمٌد, طلعت 

  أسعد.
مكتبات مإسسات 

  األهرام ؛
  .1ٕٓٓ  1.1٘٘ٙ  6ٕ٘٘  الماهرة :

ٕ6ٕٕ) 
موسوعة المراجعة 
  الخارجٌة الحدٌثة :

على, عبدالوهاب 
  نصر.

  الدار الجامعٌة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٖ٘٘ٓ  ٙ٘9.ٗ٘  ٕٓٓ6.  

ٕ6ٕٖ) 
موسوعة المراجعة 
  الخارجٌة الحدٌثة :

على, عبدالوهاب 
  نصر.

  الدار الجامعٌة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٖ٘٘ٓ.ٔ  ٙ٘9.ٗ٘  ٕٓٓ6.  

ٕ6ٕٗ) 
موسوعة المراجعة 
  الخارجٌة الحدٌثة :

على, عبدالوهاب 
  نصر.

  الدار الجامعٌة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٖ٘٘ٓ.ٕ  ٙ٘9.ٗ٘  ٕٓٓ6.  

ٕ6ٕ٘) 
موسوعة المراجعة 
  الخارجٌة الحدٌثة :

على, عبدالوهاب 
  نصر.

  الدار الجامعٌة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٖ٘٘ٓ.ٖ  ٙ٘9.ٗ٘  ٕٓٓ6.  

ٕ6ٕٙ) 
موسوعة المراجعة 
  الخارجٌة الحدٌثة :

على, عبدالوهاب 
  نصر.

  الدار الجامعٌة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٖ٘٘ٓ.ٗ  ٙ٘9.ٗ٘  ٕٓٓ6.  

ٕ6ٕ9) 
حوكمة الشركات واألزمة 

  المالٌة العالمٌة :
حماد, طارق 

  عبدالعال.
  الدار الجامعٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖ٘٘ٔ  ٙ٘1.ٓٗ  ٕٓٓ6.  

ٕ6ٕ1) 
حوكمة الشركات واألزمة 

  المالٌة العالمٌة :
حماد, طارق 

  عبدالعال.
  الدار الجامعٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖٕ٘٘  ٙ٘1.ٓٗ  ٕٓٓ6.  

ٕ6ٕ6) 
دور حكومة الشركات فً 
معالجة الفساد المالً و 

  اإلداري :

سلٌمان, دمحم 
  مصطفً.

  الدار الجامعٌة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٖٖ٘٘  ٖٖ1.9  ٕٓٓ6.  

ٕ6ٖٓ) 
المحاسبة عن المستشفٌات 

  والوحدات العالجٌة /
  الدار الجامعٌة,  راضً, دمحم سامً.

االسكندرٌة 
:  

ٖ٘٘٘  ٙ٘9  ٕٓٓ9.  

ٕ6ٖٔ) 
المحاسبة عن المستشفٌات 

  والوحدات العالجٌة /
  الدار الجامعٌة,  راضً, دمحم سامً.

االسكندرٌة 
:  

ٖ٘٘ٙ  ٙ٘9  ٕٓٓ9.  

  المشتمات المالٌة : (6ٖٕٕ
حماد, طارق 

  عبدالعال.
  الدار الجامعٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖ٘٘9  ٖٖٕ.ٖٕٖٙ  ٕٖٓٓ.  

ٕ6ٖٖ) 
المعرفة المحاسبٌة لغٌر 

  التجارٌٌن
عبداللطٌف, ناصر 

  نورالدٌن
  ٖٕٓٓ  1ٗ.9٘ٙ  6ٖ٘٘  االسكندرٌة  الدار الجامعٌة

ٕ6ٖٗ) 
المعرفة المحاسبٌة لغٌر 

  التجارٌٌن
عبداللطٌف, ناصر 

  نورالدٌن
  ٖٕٓٓ  1ٗ.9٘ٙ  ٓٗ٘٘  االسكندرٌة  الدار الجامعٌة

  السلون التنظٌمى : (6ٖٕ٘
عبدالرحٌم, عاطف 

  جابر طه.
  الدار الجامعٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

٘٘ٗٔ  ٙ٘1.ٓٔ٘  ٕٓٓ6.  

  السلون التنظٌمى : (6ٖٕٙ
عبدالرحٌم, عاطف 

  جابر طه.
  الدار الجامعٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٕ٘٘ٗ  ٙ٘1.ٓٔ٘  ٕٓٓ6.  

  الدار الجامعٌة,  ماهر, أحمد.  إعداد وكتابة التمارٌر / (6ٖ9ٕ
اإلسكندرٌة 

:  
ٖ٘٘ٗ  ٙ٘1.ٖ  ٕٓٓ1.  

  الدار الجامعٌة,  ماهر, أحمد.  إعداد وكتابة التمارٌر / (6ٖ1ٕ
اإلسكندرٌة 

:  
٘٘ٗٗ  ٙ٘1.ٖ  ٕٓٓ1.  

ٕ6ٖ6) 
اإلجتماعات مهارات إدارة 

/  
  الدار الجامعٌه,  ماهر, أحمد.

اإلسكندرٌه 
:  

٘٘ٗ٘  ٙ٘ٔ.ٗ  ٕٓٓ٘.  

ٕ6ٗٓ) 
مهارات إدارة اإلجتماعات 

/  
  الدار الجامعٌه,  ماهر, أحمد.

اإلسكندرٌه 
:  

٘٘ٗٙ  ٙ٘ٔ.ٗ  ٕٓٓ٘.  

ٕ6ٗٔ) 
بحوث العملٌات فى االدارة 

/  
النجار, فرٌد 

  راغب.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

٘٘ٗ9  ٙ٘1.٘  ٕٓٓ6.  

ٕ6ٕٗ) 
بحوث العملٌات فى االدارة 

/  
النجار, فرٌد 

  راغب.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

٘٘ٗ1  ٙ٘1.٘  ٕٓٓ6.  



ٕ6ٖٗ) 
الصناعات والمشروعات 

الصغٌره ومتوسطة 
  الحجم:

  . ٕٙٓٓ  ٗٓٗ.1٘ٙ  6ٗ٘٘  االسكندرٌه:  الدار الجامعٌه,  النجار, فرٌد.

ٕ6ٗٗ) 
الصناعات والمشروعات 

الصغٌره ومتوسطة 
  الحجم:

  . ٕٙٓٓ  ٗٓٗ.1٘ٙ  ٓ٘٘٘  االسكندرٌه:  الدار الجامعٌه,  النجار, فرٌد.

ٕ6ٗ٘) 
إدارة المشروعات 

  الصغٌرة :
  الدار الجامعٌة,  عمر, أٌمن على.

األسكندرٌة 
:  

٘٘٘ٔ  ٙ٘1.ٗٓٗ  ٕٓٓ9.  

ٕ6ٗٙ) 
إدارة المشروعات 

  :الصغٌرة 
  الدار الجامعٌة,  عمر, أٌمن على.

األسكندرٌة 
:  

ٕ٘٘٘  ٙ٘1.ٗٓٗ  ٕٓٓ9.  

ٕ6ٗ9) 
المشتمات والهندسة المالٌة 

=  
النجار, فرٌد راغب 

  دمحم.
  الدار الجامعٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖ٘٘٘  ٙ٘1.ٔ٘  ٕٓٓ6.  

ٕ6ٗ1) 
المشتمات والهندسة المالٌة 

=  
النجار, فرٌد راغب 

  دمحم.
  الجامعٌة,الدار 

اإلسكندرٌة 
:  

٘٘٘ٗ  ٙ٘1.ٔ٘  ٕٓٓ6.  

  التسوٌك اإللكترونى : (6ٗ6ٕ
أبو النجا, دمحم عبد 

  العظٌم.
  الدار الجامعٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

٘٘٘٘  ٙ٘1.1  ٕٓٓ1.  

  التسوٌك اإللكترونى : (6ٕ٘ٓ
أبو النجا, دمحم عبد 

  العظٌم.
  الدار الجامعٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

٘٘٘ٙ  ٙ٘1.1  ٕٓٓ1.  

  مناهج البحث العلمً (6ٕ٘ٔ
أبو بكر, مصطفً 

  محمود
  9ٕٓٓ  ٕٗ.ٔٓٓ  1٘٘٘  اإلسكندرٌة  الدار الجامعٌة

  الدار الجامعٌة,  النجار, فرٌد.  الحكومة االلكترونٌة : (6ٕٕ٘
اإلسكندرٌه 

:  
٘٘٘6  ٙ٘1.٘ٔٗ  ٕٓٓ1 .  

  الجامعٌة,الدار   النجار, فرٌد.  الحكومة االلكترونٌة : (6ٖٕ٘
اإلسكندرٌه 

:  
٘٘ٙٓ  ٙ٘1.٘ٔٗ  ٕٓٓ1 .  

  الدار الجامعٌة,  ماهر, أحمد.  المستمبل الوظٌفى : (6ٕ٘ٗ
اإلسكندرٌة 

:  
٘٘ٙٔ  ٙ٘1.ٖٓٙ  ٕٓٓ6.  

  الدار الجامعٌة,  ماهر, أحمد.  المستمبل الوظٌفى : (6ٕ٘٘
اإلسكندرٌة 

:  
ٕ٘٘ٙ  ٙ٘1.ٖٓٙ  ٕٓٓ6.  

ٕ6٘ٙ) 
الى دلٌل المدٌرٌن 

  التخطٌط االستراتٌجى/
  الدار الجامعٌة,  ماهر, احمد.

االسكندرٌة 
:  

ٖ٘٘ٙ  ٙ٘1.ٕٗٓٔ  ٕٓٓ6.  

ٕ6٘9) 
دلٌل المدٌرٌن الى 

  التخطٌط االستراتٌجى/
  الدار الجامعٌة,  ماهر, احمد.

االسكندرٌة 
:  

٘٘ٙٗ  ٙ٘1.ٕٗٓٔ  ٕٓٓ6.  

  الجامعٌة,الدار   ماهر , احمد.  كٌف تدٌر رئٌسن : (6٘1ٕ
اإلسكندرٌة 

:  
٘٘ٙ٘  ٙ٘1.ٖ  ٕٓٓٙ .  

  الدار الجامعٌة,  ماهر , احمد.  كٌف تدٌر رئٌسن : (6٘6ٕ
اإلسكندرٌة 

:  
٘٘ٙٙ  ٙ٘1.ٖ  ٕٓٓٙ .  

  الدار الجامعٌة,  ماهر, أحمد.  الممابالت الشخصٌة / (6ٕٙٓ
اإلسكندرٌة 

:  
٘٘ٙ9  ٙ٘1.ٗ٘  ٕٓٔٓ.  

  الدار الجامعٌة,  ماهر, أحمد.  /الممابالت الشخصٌة  (6ٕٙٔ
اإلسكندرٌة 

:  
٘٘ٙ1  ٙ٘1.ٗ٘  ٕٓٔٓ.  

  الدار الجامعٌة,  ماهر, أحمد.  إدارة األزمات / (6ٕٕٙ
اإلسكندرٌة, 

  مصر :
٘٘ٙ6  ٙ٘1.ٕ  ٕٓٓٙ.  

  الدار الجامعٌة,  ماهر, أحمد.  إدارة األزمات / (6ٖٕٙ
اإلسكندرٌة, 

  مصر :
٘٘9ٓ  ٙ٘1.ٕ  ٕٓٓٙ.  

  الدار الجامعٌة,  ماهر, احمد.  ادارة الذات / (6ٕٙٗ
االسكندرٌة 

:  
٘٘9ٔ  ٙ٘ٓ.ٔ  ٕٓٓ1.  

  الدار الجامعٌة,  ماهر, احمد.  ادارة الذات / (6ٕٙ٘
االسكندرٌة 

:  
٘٘9ٕ  ٙ٘ٓ.ٔ  ٕٓٓ1.  

  الدار الجامعٌة,  ماهر, أحمد.  اإلدارة : (6ٕٙٙ
اإلسكندرٌة 

:  
٘٘9ٖ  ٙ٘1  ٕٓٓ1.  

  الدار الجامعٌة,  ماهر, أحمد.  اإلدارة : (6ٙ9ٕ
اإلسكندرٌة 

:  
٘٘9ٗ  ٙ٘1  ٕٓٓ1.  

ٕ6ٙ1) 

إدارة الجودة الشاملة 
واإلنتاجٌة والتخطٌط 

التكنولوجى للتمٌز والرٌادة 
  والتفوق /

  الدار الجامعٌة,  النجار, فرٌد.
اإلسكندرٌة 

:  
٘٘9٘  ٙ٘1.ٕٗٓٔ  

 <ٕٓٓ9 ,
ٕٓٓ6 .>  



ٕ6ٙ6) 

الجودة الشاملة  إدارة
واإلنتاجٌة والتخطٌط 

التكنولوجى للتمٌز والرٌادة 
  والتفوق /

  الدار الجامعٌة,  النجار, فرٌد.
اإلسكندرٌة 

:  
٘٘9ٙ  ٙ٘1.ٕٗٓٔ  

 <ٕٓٓ9 ,
ٕٓٓ6 .>  

ٕ69ٓ) 
إدارة التغٌٌر اإلستراتٌجً 
العربً لمواجهة األزمة 

  المالٌة العالمٌة
  ٕٓٔٓ  ٔ.9ٖٖ  99٘٘  اإلسكندرٌة  الجامعٌةالدار   النجار, فرٌد راغب

ٕ69ٔ) 
إدارة التغٌٌر اإلستراتٌجً 
العربً لمواجهة األزمة 

  المالٌة العالمٌة
  ٕٓٔٓ  ٔ.9ٖٖ  91٘٘  اإلسكندرٌة  الدار الجامعٌة  النجار, فرٌد راغب

  الدار الجامعٌة,  سلطان, إبراهٌم.  نظم المعلومات اإلدارٌة : (69ٕٕ
اإلسكندرٌة 

:  
٘٘96  ٙ٘1.ٖٗٓ1  ٕٓٓ٘.  

  الدار الجامعٌة,  سلطان, إبراهٌم.  نظم المعلومات اإلدارٌة : (69ٖٕ
اإلسكندرٌة 

:  
٘٘1ٓ  ٙ٘1.ٖٗٓ1  ٕٓٓ٘.  

  ادارة المخاطر : (69ٕٗ
حماد, طارق 

  عبدالعال.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

٘٘1ٔ  ٙ٘1.ٗٓ٘ٙ  ٕٓٓ9.  

  الفعال :االتصال  (69ٕ٘
أبو بكر, مصطفً 

  محمود.
الدار الجامعٌة للنشر 

  والتوزٌع,
االسكندرٌة 

:  
٘٘1ٖ  ٖٕٓ.ٕٕٗ  ٕٓٓ1 .  

  االتصال الفعال : (69ٕٙ
أبو بكر, مصطفً 

  محمود.
الدار الجامعٌة للنشر 

  والتوزٌع,
االسكندرٌة 

:  
٘٘1ٗ  ٖٕٓ.ٕٕٗ  ٕٓٓ1 .  

ٕ699) 
التفكٌر اإلستراتٌجى 

  اإلستراتٌجٌة :واإلدارة 
المرسى, جمال الدٌن 

  دمحم.
  الدار الجامعٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

٘٘1٘  ٙ٘1.ٗٓٔ  ٕٓٓ9.  

ٕ691) 
التفكٌر اإلستراتٌجى 

  واإلدارة اإلستراتٌجٌة :
المرسى, جمال الدٌن 

  دمحم.
  الدار الجامعٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

٘٘1ٙ  ٙ٘1.ٗٓٔ  ٕٓٓ9.  

ٕ696) 
ادارة االعمال الدولٌة 

  والعالمٌة :
  الدار الجامعٌة,  النجار, فرٌد.

االسكندرٌة 
:  

٘٘19  ٙ٘1  ٕٓٓ9 .  

ٕ61ٓ) 
ادارة االعمال الدولٌة 

  والعالمٌة :
  الدار الجامعٌة,  النجار, فرٌد.

االسكندرٌة 
:  

٘٘11  ٙ٘1  ٕٓٓ9 .  

  1ٕٓٓ  1.1ٓٔ٘ٙ  16٘٘  اإلسكندرٌة  الدار الجامعٌة  الصحن, دمحم فرٌد  بحوث التسوٌك (61ٕٔ

  1ٕٓٓ  1.1ٓٔ٘ٙ  6ٓ٘٘  اإلسكندرٌة  الدار الجامعٌة  الصحن, دمحم فرٌد  بحوث التسوٌك (61ٕٕ

  الدار الجامعٌة,  ماهر, احمد.  تطوٌر المنظمات : (61ٖٕ
االسكندرٌة 

:  
٘٘6ٔ  ٙ٘1.ٖٗٓ  ٕٓٓ9.  

  الدار الجامعٌة,  ماهر, احمد.  تطوٌر المنظمات : (61ٕٗ
االسكندرٌة 

:  
٘٘6ٕ  ٙ٘1.ٖٗٓ  ٕٓٓ9.  

ٕ61٘) 
اتخاذ المرار بٌن العلم 

  واإلبتكار /
  الدار الجامعٌة,  ماهر, أحمد.

اإلسكندرٌة 
:  

٘٘6ٖ  ٙ٘1.ٖٗٓ  ٕٓٓ1.  

ٕ61ٙ) 
اتخاذ المرار بٌن العلم 

  واإلبتكار /
  الدار الجامعٌة,  ماهر, أحمد.

اإلسكندرٌة 
:  

٘٘6ٗ  ٙ٘1.ٖٗٓ  ٕٓٓ1.  

  إدارة الموارد البشرٌة : (619ٕ
أبوبكر, مصطفى 

  محمود.
  الدار الجامعٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

٘٘6٘  ٙ٘1.ٖ  ٕٓٓ1.  

  إدارة الموارد البشرٌة : (611ٕ
أبوبكر, مصطفى 

  محمود.
  الدار الجامعٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

٘٘6ٙ  ٙ٘1.ٖ  ٕٓٓ1.  

  التسوٌك المعاصر / (616ٕ
ادرٌس, ثابت 
  عبدالرحمن.

  الدار الجامعٌة,
االسكندرٌة 

:  
٘٘69  ٙ٘1.1  ٕٓٓ٘.  

  التسوٌك المعاصر / (66ٕٓ
ادرٌس, ثابت 
  عبدالرحمن.

  الدار الجامعٌة,
االسكندرٌة 

:  
٘٘61  ٙ٘1.1  ٕٓٓ٘.  

ٕ66ٔ) 
تكنولوجٌا االتصاالت 

والعاللات والمفاوضات 
  الفعالة =

النجار, فرٌد راغب 
  دمحم.

  الجامعٌة,الدار 
االسكندرٌة 

:  
٘٘66  ٙ٘1.ٕٗ٘ٓ1٘  ٕٓٓ6.  

ٕ66ٕ) 
تكنولوجٌا االتصاالت 

والعاللات والمفاوضات 
  الفعالة =

النجار, فرٌد راغب 
  دمحم.

  الدار الجامعٌة,
االسكندرٌة 

:  
٘ٙٓٓ  ٙ٘1.ٕٗ٘ٓ1٘  ٕٓٓ6.  

ٕ66ٖ) 
كفاءة وجودة الخدمات 

  اللوجستٌة :
إدرٌس, ثابت عبد 

  الرحمن.
  الدار الجامعٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

٘ٙٓٔ  ٖ16  ٕٓٓ1.  

ٕ66ٗ) 
كفاءة وجودة الخدمات 

  اللوجستٌة :
إدرٌس, ثابت عبد 

  الرحمن.
  الدار الجامعٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٕ٘ٙٓ  ٖ16  ٕٓٓ1.  



ٕ66٘) 
مهارات وفنون السلون 
  التنظٌمى االستراتٌجى =

  الدار الجامعٌة,  النجار, فرٌد.
 االسكندرٌة

:  
ٖ٘ٙٓ  ٙ٘1.ٓٔ٘  ٕٓٓ6.  

ٕ66ٙ) 
مهارات وفنون السلون 
  التنظٌمى االستراتٌجى =

  الدار الجامعٌة,  النجار, فرٌد.
االسكندرٌة 

:  
٘ٙٓٗ  ٙ٘1.ٓٔ٘  ٕٓٓ6.  

ٕ669) 
إدارة الولت فى المجتمع 

  العربى :
  الدار الجامعٌة,  النجار, فرٌد.

اإلسكندرٌة 
:  

٘ٙٓ٘  ٙ٘1.ٕ٘ٗٔٓ6ٔ9٘ٔ  ٕٓٓ6.  

ٕ661) 
إدارة الولت فى المجتمع 

  العربى :
  الدار الجامعٌة,  النجار, فرٌد.

اإلسكندرٌة 
:  

٘ٙٓٙ  ٙ٘1.ٕ٘ٗٔٓ6ٔ9٘ٔ  ٕٓٓ6.  

ٕ666) 
التهٌئة الوظٌفٌة وآلٌات 

  التمٌز الوظٌفى
  6ٕٓٓ  1٘ٙ  9ٓٙ٘  االسكندرٌة  الدار الجامعٌة  ابراهٌم, دمحم دمحم

ٖٓٓٓ) 
الوظٌفٌة وآلٌات التهٌئة 

  التمٌز الوظٌفى
  6ٕٓٓ  1٘ٙ  1ٓٙ٘  االسكندرٌة  الدار الجامعٌة  ابراهٌم, دمحم دمحم

  التفاوض الناجح : (ٖٔٓٓ
أبو بكر, مصطفى 

  محمود.
  .ٕ٘ٓٓ  ٕ٘ٓٗ.1٘ٙ  ٓٔٙ٘  الماهرة :  الدار الجامعٌة,

ٖٕٓٓ) 
إدارة المشترٌات 

  والمخازن :
عبدالرحٌم, عاطف 

  جابر طه.
  الدار الجامعٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

٘ٙٔٔ  ٙ٘1.1ٔ  ٕٓٓ1.  

  دار نشر الثمافة,  ماهر, أحمد.  ادارة الموارد البشرٌة / (ٖٖٓٓ
االسكندرٌة, 

  مصر :
ٖ٘ٙٔ  ٙ٘1.ٖ  ٕٖٓٓ.  

  دار نشر الثمافة,  ماهر, أحمد.  ادارة الموارد البشرٌة / (ٖٗٓٓ
االسكندرٌة, 

  مصر :
٘ٙٔٗ  ٙ٘1.ٖ  ٕٖٓٓ.  

  اإلدارة اإلستراتٌجٌة : (ٖ٘ٓٓ
إدرٌس, ثابت 
  عبدالرحمن.

  الدار الجامعٌة,
اإلسكندرٌة 

:  
٘ٙٔ٘  ٙ٘1.ٗٓٔ  ٕٓٓ9.  

  اإلدارة اإلستراتٌجٌة : (ٖٙٓٓ
إدرٌس, ثابت 
  عبدالرحمن.

  الدار الجامعٌة,
اإلسكندرٌة 

:  
٘ٙٔٙ  ٙ٘1.ٗٓٔ  ٕٓٓ9.  

ٖٓٓ9) 
تكنولوجٌا اإلدارة 
العولمة  المعاصرة فً ظل

/  
  الدار الجامعٌة,  النجار, فرٌد.

اإلسكندرٌة 
:  

٘ٙٔ9  ٖ٘ٓ.ٖٔٓ  ٕٓٓ9 .  

ٖٓٓ1) 
تكنولوجٌا اإلدارة 

المعاصرة فً ظل العولمة 
/  

  الدار الجامعٌة,  النجار, فرٌد.
اإلسكندرٌة 

:  
٘ٙٔ1  ٖ٘ٓ.ٖٔٓ  ٕٓٓ9 .  

ٖٓٓ6) 
تمٌٌم األداء المالى 
  ودراسات الجدوى /

  الدار الجامعٌة,  عبدالغفار.حنفى, 
اإلسكندرٌة 

:  
٘ٙٔ6  ٙ٘1.ٔ٘  ٕٓٓ6.  

ٖٓٔٓ) 
تمٌٌم األداء المالى 
  ودراسات الجدوى /

  الدار الجامعٌة,  حنفى, عبدالغفار.
اإلسكندرٌة 

:  
ٕ٘ٙٓ  ٙ٘1.ٔ٘  ٕٓٓ6.  

  التفاوض : (ٖٔٔٓ
ادرٌس, ثابت 
  عبدالرحمن.

  الدار الجامعٌة,
االسكندرٌة 

:  
ٕٕ٘ٙ  ٙ٘1.ٕٗٓ٘  ٕٓٓ٘.  

ٖٕٓٔ) 
دراسات الجدوى التجارٌة 
واإللتصادٌة واإلجتماعٌة 

  / BOTمع مشروعات 

عطٌة, عبدالمادر دمحم 
  عبدالمادر.

  الدار الجامعٌة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٕٖ٘ٙ  ٙ٘1.ٕٗٓٔ  ٕٓٓ6.  

ٖٖٓٔ) 
دراسات الجدوى التجارٌة 
واإللتصادٌة واإلجتماعٌة 

  / BOTمع مشروعات 

عطٌة, عبدالمادر دمحم 
  عبدالمادر.

  الدار الجامعٌة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٕ٘ٙٗ  ٙ٘1.ٕٗٓٔ  ٕٓٓ6.  

ٖٓٔٗ) 
دلٌل مهارات إدارة مكاتب 

المدٌرٌن والسكرتارٌة 
  التنفٌذٌة :

النجار , فرٌد راغب 
.  

  . 1ٕٓٓ  ٕٖٔ.1٘ٙ  ٕ٘ٙ٘  اإلسكندرٌة:  الدار الجامعٌة ,

ٖٓٔ٘) 
مكاتب دلٌل مهارات إدارة 

المدٌرٌن والسكرتارٌة 
  التنفٌذٌة :

النجار , فرٌد راغب 
.  

  . 1ٕٓٓ  ٕٖٔ.1٘ٙ  ٕٙٙ٘  اإلسكندرٌة:  الدار الجامعٌة ,

  بحوث التسوٌك : (ٖٙٔٓ
إدرٌس, ثابت عبد 

  الرحمن.
  الدار الجامعٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٕ٘ٙ9  ٙ٘151ٖ  ٕٓٓ1 .  

  بحوث التسوٌك : (9ٖٔٓ
إدرٌس, ثابت عبد 

  الرحمن.
  الدار الجامعٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٕ٘ٙ1  ٙ٘151ٖ  ٕٓٓ1 .  

  المنشؤت التسوٌمٌة : (1ٖٔٓ
المرسى, جمال الدٌن 

  دمحم.
  الدار الجامعٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٕ٘ٙ6  ٙ٘1.1ٗ  ٕٓٓ9.  

  المنشؤت التسوٌمٌة : (6ٖٔٓ
المرسى, جمال الدٌن 

  دمحم.
  الدار الجامعٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖ٘ٙٓ  ٙ٘1.1ٗ  ٕٓٓ9.  

  .ٕٕٓٓ   ٖٖ.ٕ٘ٓ  ٖٔٙ٘  الماهرة :   دار الشروق,خلٌفة, شعبان عبد لائمة رإوس الموضوعات  (ٕٖٓٓ



العربٌة المٌاسٌة للمكتبات 
ومراكز المعلومات 
   ولواعد البٌانات /

   العزٌز.

ٖٕٓٔ) 

لائمة رإوس الموضوعات 
العربٌة المٌاسٌة للمكتبات 

 ومراكز المعلومات
   ولواعد البٌانات /

خلٌفة, شعبان عبد 
   العزٌز.

  .ٕٕٓٓ   ٖٖ.ٕ٘ٓ  ٔ.ٖٔٙ٘  الماهرة :   دار الشروق,

ٖٕٕٓ) 

لائمة رإوس الموضوعات 
العربٌة المٌاسٌة للمكتبات 

ومراكز المعلومات 
   ولواعد البٌانات /

خلٌفة, شعبان عبد 
   العزٌز.

  .ٕٕٓٓ   ٖٖ.ٕ٘ٓ  ٕ.ٖٔٙ٘  الماهرة :   دار الشروق,

ٖٕٖٓ) 
مناهج البحث وطرق 
  التحلٌل اإلحصائى :

  أبوحطب, فإاد.
مكتبة االنجلو 

  المصرٌة,
  .ٕٓٔٓ  ٘.6ٔ٘  ٕٖٙ٘  الماهرة :

ٖٕٓٗ) 

اإلحصاء وتصمٌم 
التجارب فى البحوث 
النفسٌة والتربوٌة 

  واإلجتماعٌة /

  الشربٌنى, زكرٌا.
مكتبةاألنجلو 
  المصرٌة,

  .9ٕٓٓ  19ٕ.ٓ٘ٔ  ٖٖٙ٘  الماهرة :

ٖٕٓ٘) 
اإلحصاء التطبٌمً 

بإستخدام الحزم الجاهزة 
STAT  &SPSS /  

باهً, مصطفً 
  حسٌن.

مكتبة األنجلو 
  المصرٌة,

  .ٕٙٓٓ  1ٕ٘ٓ٘.6ٔ٘  ٖ٘ٙ٘  الماهرة :

  تصمٌم وتحلٌل التجارب / (ٕٖٙٓ
إبراهٌم, ثروت دمحم 

  عبد المنعم دمحم.
مكتبة األنجلو 

  المصرٌة,
  .ٕٗٓٓ  ٘.6ٔ٘  ٖٙٙ٘  :الماهرة 

ٖٕٓ9) 
مواجهه الكوارث غٌر 

  التملٌدٌه /
عبد المحمود, عباس 

  ابو شامه.
جامعه ناٌف العربٌه 

  للعلوم االمنٌه,
  .6ٕٓٓ  ٗٔٓٗ.1٘ٙ  1ٖٙ٘  الرٌاض :

ٖٕٓ1) 
المنتمى فى شرح عمد 

  التؤمٌن /
المصاروة, هٌثم 

  حامد خلٌل.
إثراء للنشر 
  والتوزٌع,

عمان, 
  األردن :

ٖ٘ٙ6  ٖٗٙ.٘ٙ1ٓ1ٙ  ٕٓٔٓ.  

ٖٕٓ6) 
االخطار والكوارث البٌئٌة 

/  
شعبان, أسامه 

  حسٌن.
دار الفجر للنشر 

  والتوزٌع,
  .6ٕٓٓ  ٗ.1٘ٙ  ٔٗٙ٘  الماهرة :

ٖٖٓٓ) 
األسواق والمإسسات 

  المالٌة :
  كوهٌن, مائٌٌر.

دار الفجر للنشر 
  والتوزٌع,

  .9ٕٓٓ  1.1٘ٙ  ٕٗٙ٘  الماهرة :

ٖٖٓٔ) 
التمٌٌم واعاده هٌكله 

  الشركات :
حماد, طارق 

  عبدالعال.
  الدار الجامعٌه,

اإلسكندرٌه 
:  

ٖ٘ٙٗ  ٙ٘1.ٔ٘  ٕٓٔٓ.  

ٖٖٕٓ) 
المحاسبة فى شركات 
السمسرة فى األوراق 

  المالٌة =

لطفى, أمٌن السٌد 
  أحمد.

  .1ٕٓٓ  ٖ.9٘ٙ  ٗٗٙ٘  الماهرة :  الدار الجامعٌة,

ٖٖٖٓ) 
المحاسبة فى شركات 
السمسرة فى األوراق 

  المالٌة =

لطفى, أمٌن السٌد 
  أحمد.

  .1ٕٓٓ  ٖ.9٘ٙ  ٘ٗٙ٘  الماهرة :  الدار الجامعٌة,

ٖٖٓٗ) 
االتجاهات الحدٌثة فى 

  التمارٌر المالٌة :
حماد, طارق 

  عبدالعال.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

٘ٙٗٙ  ٙ٘9.ٕٗ٘  ٕٓٔٓ.  

ٖٖٓ٘) 
االتجاهات الحدٌثة فى 

  التمارٌر المالٌة :
حماد, طارق 

  عبدالعال.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

٘ٙٗ9  ٙ٘9.ٕٗ٘  ٕٓٔٓ.  

ٖٖٓٙ) 
أسس االستثمار الناجح فى 

  البورصة :
حماد, طارق 

  عبدالعال.
  الدار الجامعٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

٘ٙٗ1  ٖٖٕ.ٕٙٗ  ٕٓٔٓ.  

ٖٖٓ9) 
الناجح فى أسس االستثمار 

  البورصة :
حماد, طارق 

  عبدالعال.
  الدار الجامعٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

٘ٙٗ6  ٖٖٕ.ٕٙٗ  ٕٓٔٓ.  

ٖٖٓ1) 
المراجعه وحوكمه 

  الشركات =
لطفى, امٌن السٌد 

  احمد.
  الدار الجامعٌه,

االسكندرٌه 
:  

٘ٙ٘ٓ  ٙ٘9.ٗ٘  ٕٓٔٓ.  

ٖٖٓ6) 

التحلٌل المالً ألغراض 
تمٌٌم ومراجعة األداء 

واالستثمار فً البورصة 
/  

لطفى, أمٌن السٌد 
  أحمد.

  الدار الجامعٌة,
اإلسكندرٌة 

:  
٘ٙ٘ٔ  ٙ٘9.ٗ1  ٕٓٓ9.  

ٖٓٗٓ) 

التحلٌل المالً ألغراض 
تمٌٌم ومراجعة األداء 

واالستثمار فً البورصة 
/  

لطفى, أمٌن السٌد 
  أحمد.

  الدار الجامعٌة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٕ٘ٙ٘  ٙ٘9.ٗ1  ٕٓٓ9.  

  الدار الجامعٌة,  نور, أحمد دمحم.  مبادىء المحاسبة المالٌة : (ٖٔٗٓ
اإلسكندرٌة 

:  
ٖ٘ٙ٘  ٙ٘9.ٗ1  ٕٓٓ6.  



  الدار الجامعٌه,  نور, احمد دمحم.  المحاسبه المالٌه / (ٕٖٗٓ
اإلسكندرٌه 

:  
٘ٙ٘ٗ  ٙ٘9.ٗ1  ٕٓٔٓ.  

ٖٖٓٗ) 

المحاسبة عن األدوات 
المالٌة وتحلٌل السٌاسات 
المحاسبٌة فى صناعة 
التموٌل والمنتجعات 

  السٌاحٌة /

على, عبدالوهاب 
  نصر.

  الدار الجامعٌة,
اإلسكندرٌة 

:  
٘ٙ٘٘  ٙ٘9.ٖ  ٕٓٔٓ.  

ٖٓٗٗ) 

تطوٌر مهنة المراجعة 
لمواجهة المشكالت 

المعاصرة وتحدٌات األلفٌة 
  الثالثة /

غالى, جورج 
  دانٌال.

  الدار الجامعٌة,
االسكندرٌة 

:  
٘ٙ٘ٙ  ٙ٘9  ٕٖٓٓ.  

ٖٓٗ٘) 

لواعد اخاللٌات وسلوكٌات 
مهنه المحاسبه والمراجعه 

فى مواجهه االزمات 
  المالٌه :

على, عبد الوهاب 
  نصر.

  الدار الجامعٌه,
االسكندرٌه 

:  
٘ٙ٘9  ٙ٘9.ٗ٘  ٕٓٓ6.  

ٖٓٗٙ) 

لواعد اخاللٌات وسلوكٌات 
مهنه المحاسبه والمراجعه 

فى مواجهه االزمات 
  : المالٌه

على, عبد الوهاب 
  نصر.

  الدار الجامعٌه,
االسكندرٌه 

:  
٘ٙ٘1  ٙ٘9.ٗ٘  ٕٓٓ6.  

ٖٓٗ9) 
المراجعة اإلدارٌة و 

ٌلٌة :   التشغ
على, عبد الوهاب 

  نصر.
  الدار الجامعٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

٘ٙ٘6  ٙ٘1  ٕٓٔٓ.  

ٖٓٗ1) 
ممارسات المراجعة فى 
ضوء المماٌٌس المرجعٌة 

=  

السٌد لطفى, أمٌن 
  احمد.

  الدار الجامعٌة,
االسكندرٌة 

:  
٘ٙٙٓ  ٙ٘9  ٕٓٔٓ.  

ٖٓٗ6) 
معاٌٌر المحاسبة فى 

التنظٌمات غٌر الهادفة 
  للربح /

حماد, طارق 
  عبدالعال.

  الدار الجامعٌة,
االسكندرٌة 

:  
ٕ٘ٙٙ  ٙ٘9  ٕٓٓ6.  

  المشتمات المالٌه : (ٖٓ٘ٓ
حماد, طارق 

  عبدالعال.
  الدار الجامعٌه,

اإلسكندرٌه 
:  

ٖ٘ٙٙ  ٙ٘9.ٗ1  ٕٓٔٓ.  

  المشتمات المالٌه : (ٖٔ٘ٓ
حماد, طارق 

  عبدالعال.
  الدار الجامعٌه,

اإلسكندرٌه 
:  

٘ٙٙٗ  ٙ٘9.ٗ1  ٕٓٔٓ.  

  الموازنات التمدٌرٌة : (ٕٖ٘ٓ
حماد, طارق 

  عبدالعال.
  الدار الجامعٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

٘ٙٙ٘  ٙ٘1.ٔ٘٘  ٕٓٔٓ.  

ٖٖٓ٘) 
االستثمار محاسبة 

والتموٌل فى المنشآت 
  المالٌة =

عطٌة, احمد 
  صالح.

  الدار الجامعٌة,
االسكندرٌة 

:  
٘ٙٙٙ  ٙ٘9.ٗ1  ٕٓٔٓ.  

ٖٓ٘ٗ) 
تؤصٌل لانون الضرٌبة 

لسنة  6ٔعلى الدخل رلم 
  والئحته التنفٌذٌة / ٕ٘ٓٓ

أبو المجد, محمود 
  جاب هللا.

  الدار الجامعٌة,
االسكندرٌة 

:  
٘ٙٙ9  ٖٖٗ.ٓٗ  ٕٓٓ1.  

ٖٓ٘٘) 
حوكمة الشركات واألزمة 

  المالٌة العالمٌة :
حماد, طارق 

  عبدالعال.
  الدار الجامعٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

٘ٙٙ1  ٙ٘1.ٓٗ  ٕٓٓ6.  

ٖٓ٘ٙ) 
موسوعة معاٌٌر المحاسبة 

:  
حماد, طارق 

  عبدالعال.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

٘ٙٙ6.ٗ  ٙ٘9  ٕٓٓ1.  

ٖٓ٘9) 
موسوعة معاٌٌر المحاسبة 

:  
حماد, طارق 

  عبدالعال.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

٘ٙٙ6  ٙ٘9  ٕٓٓ1.  

ٖٓ٘1) 
موسوعة معاٌٌر المحاسبة 

:  
حماد, طارق 

  عبدالعال.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

٘ٙٙ6.ٔ  ٙ٘9  ٕٓٓ1.  

ٖٓ٘6) 
موسوعة معاٌٌر المحاسبة 

:  
حماد, طارق 

  عبدالعال.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

٘ٙٙ6.ٕ  ٙ٘9  ٕٓٓ1.  

ٖٓٙٓ) 
موسوعة معاٌٌر المحاسبة 

:  
حماد, طارق 

  عبدالعال.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

٘ٙٙ6.ٖ  ٙ٘9  ٕٓٓ1.  

ٖٓٙٔ) 
موسوعة معاٌٌر المحاسبة 

:  
حماد, طارق 

  عبدالعال.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

٘ٙ9ٓ.ٔ  ٙ٘9  ٕٓٓ1.  

ٖٕٓٙ) 
موسوعة معاٌٌر المحاسبة 

:  
حماد, طارق 

  عبدالعال.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

٘ٙ9ٓ.ٕ  ٙ٘9  ٕٓٓ1.  

ٖٖٓٙ) 
موسوعة معاٌٌر المحاسبة 

:  
حماد, طارق 

  عبدالعال.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

٘ٙ9ٓ.ٖ  ٙ٘9  ٕٓٓ1.  

ٖٓٙٗ) 
المحاسبة موسوعة معاٌٌر 

:  
حماد, طارق 

  عبدالعال.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

٘ٙ9ٓ.ٗ  ٙ٘9  ٕٓٓ1.  



ٖٓٙ٘) 
موسوعة معاٌٌر المحاسبة 

:  
حماد, طارق 

  عبدالعال.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

٘ٙ9ٓ  ٙ٘9  ٕٓٓ1.  

ٖٓٙٙ) 
التحلٌل المٌاسً 

واإلحصائً للعاللات 
  اإللتصادٌة :

 عنانً, دمحم
  عبدالسمٌع.

الدار الجامعٌة للنشر 
  والتوزٌع,

اإلسكندرٌة 
:  

٘ٙ9ٔ  ٘ٔ6.ٕ  ٕٓٓ6.  

ٖٓٙ9) 
الدلٌل العلمى لتطبٌك 

معاٌٌر المحاسبة المصرٌة 
  وآثارها الضرٌبٌة/

حماد, طارق 
  عبدالعال.

  الدار الجامعٌة,
اإلسكندرٌة 

:  
٘ٙ9ٕ  ٙ٘9.1ٖٖ  ٕٓٓ9 .  

ٖٓٙ1) 
الدلٌل العلمى لتطبٌك 

معاٌٌر المحاسبة المصرٌة 
  وآثارها الضرٌبٌة/

حماد, طارق 
  عبدالعال.

  الدار الجامعٌة,
اإلسكندرٌة 

:  
٘ٙ9ٕ.ٔ  ٙ٘9.1ٖٖ  ٕٓٓ9 .  

ٖٓٙ6) 
الدلٌل العلمى لتطبٌك 

معاٌٌر المحاسبة المصرٌة 
  وآثارها الضرٌبٌة/

حماد, طارق 
  عبدالعال.

  الدار الجامعٌة,
اإلسكندرٌة 

:  
٘ٙ9ٕ.ٕ  ٙ٘9.1ٖٖ  ٕٓٓ9 .  

ٖٓ9ٓ) 
الدلٌل العلمى لتطبٌك 

معاٌٌر المحاسبة المصرٌة 
  وآثارها الضرٌبٌة/

حماد, طارق 
  عبدالعال.

  الدار الجامعٌة,
اإلسكندرٌة 

:  
٘ٙ9ٕ.ٖ  ٙ٘9.1ٖٖ  ٕٓٓ9 .  

ٖٓ9ٔ) 
موسوعة معاٌٌر المراجعة 

:  
حـماد, طارق 

  عبدالعال.
  الدار الجامعٌه,

اإلسكندرٌة 
:  

٘ٙ9ٖ  ٙ٘9.ٖٗ٘ٓ  ٕٓٓ9.  

ٖٓ9ٕ) 
موسوعة معاٌٌر المراجعة 

:  
حـماد, طارق 

  عبدالعال.
  الدار الجامعٌه,

اإلسكندرٌة 
:  

٘ٙ9ٖ.ٔ  ٙ٘9.ٖٗ٘ٓ  ٕٓٓ9.  

ٖٓ9ٖ) 
موسوعة معاٌٌر المراجعة 

:  
حـماد, طارق 

  عبدالعال.
  الدار الجامعٌه,

اإلسكندرٌة 
:  

٘ٙ9ٖ.ٕ  ٙ٘9.ٖٗ٘ٓ  ٕٓٓ9.  

  إداره المخاطر : (9ٖٗٓ
حماد, طارق 

  عبدالعال.
  الدار الجامعٌه,

اإلسكندرٌه 
:  

٘ٙ9ٗ  ٖٖٕ.ٖٙ  ٕٓٓ1.  

ٖٓ9٘) 
دراسات تطبٌمٌة فى 

  المراجعة =
لطفى, أمٌن السٌد 

  احمد.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

٘ٙ9٘  ٙ٘9  ٕٓٓ6.  

ٖٓ9ٙ) 
نظم المعلومات المحاسبٌة 

/  
  الدار الجامعٌة,  المبانى, ثناء على.

اإلسكندرٌة 
:  

٘ٙ9ٙ  ٙ٘9.ٗ٘  ٕٓٓ1.  

  الدار الجامعٌة,  عبدالعال, طارق.  حوكمة الشركات : (99ٖٓ
االسكندرٌة 

:  
٘ٙ99  ٖٗٙ.ٓ9  ٕٓٓ1.  

  الدار الجامعٌة,  عبدالعال, طارق.  حوكمة الشركات : (91ٖٓ
االسكندرٌة 

:  
٘ٙ91  ٖٗٙ.ٓ9  ٕٓٓ1.  

ٖٓ96) 
بٌن النظرٌة المراجعة 
  والتطبٌك =

لطفً, أمٌن السٌد 
  أحمد.

  الدار الجامعٌة,
االسكندرٌة, 

  مصر :
٘ٙ96  ٙ٘9.ٗ٘  ٕٓٓٙ.  

  نظرٌة المحاسبة = (1ٖٓٓ
لطفى, أمٌن السٌد 

  أحمد.
  الدار الجامعٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

٘ٙ1ٓ  ٙ٘9.ٔ  ٕٓٓٙ.  

  نظرٌة المحاسبة = (1ٖٔٓ
لطفى, أمٌن السٌد 

  أحمد.
  الدار الجامعٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

٘ٙ1ٓ.ٔ  ٙ٘9.ٔ  ٕٓٓٙ.  

ٖٓ1ٕ) 
محاسبة التكالٌف فى لطاع 

  النمل البحرى /
عبداللطٌف, ناصر 

  نورالدٌن.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

٘ٙ1ٔ  ٙ٘9.ٕٗ  ٕٓٓ1.  

ٖٓ1ٖ) 
مدخل استراتٌجى لدراسات 
متمدمة فى ادارة التكلفة 

  وتحلٌل الربحٌة /
  الدار الجامعٌة,  المبانى, ثناء على.

االسكندرٌة 
:  

٘ٙ1ٕ  ٙ٘9.ٕٗ  ٕٓٓٙ.  

ٖٓ1ٗ) 
لٌاس وتخصٌص محاسبة 

التكالٌف ونظم ادارة 
  التكلفة :

  الدار الجامعٌة,  المبانى, ثناء على.
االسكندرٌة 

:  
٘ٙ1ٖ  ٙ٘9.ٕٗ  ٕٓٓٙ.  

ٖٓ1٘) 
دلٌل استخدام معاٌٌر 

  المحاسبه :
حماد, طارق 

  عبدالعال.
  الدار الجامعٌه,

االسكندرٌه 
:  

٘ٙ1ٗ  ٙ٘9  ٕٓٓ6.  

ٖٓ1ٙ) 
التحلٌل المٌاسً 

واإلحصائً للعاللات 
  اإللتصادٌة :

عنانً, دمحم 
  عبدالسمٌع.

الدار الجامعٌة للنشر 
  والتوزٌع,

اإلسكندرٌة 
:  

٘ٙ1٘  ٘ٔ6.ٕ  ٕٓٓ6.  

ٖٓ19) 
مبادئ علم االحصاء 
 Exelوتطبٌماتها باستخدام 

2000 XP /  

عبدربه, ابراهٌم 
  على ابراهٌم.

  الدار الجامعٌة,
االسكندرٌة 

:  
٘ٙ1ٙ  ٖٔٓ  ٕٓٓ6.  

ٖٓ11) 
بحوث العملٌات فى 

  المحاسبة :
دبٌان, السٌد 
  عبدالممصود.

  .1ٕٓٓ  9ٕٓ.9٘ٙ  19ٙ٘  األسكندرٌة:  الدار الجامعٌة,



ٖٓ16) 
التحلٌل االحصائى 

باستخدام اكسٌل اكس بى 
EXCEL XP /  

عبدربه, ابراهٌم 
  على ابراهٌم.

  الدار الجامعٌه,
االسكندرٌه 

:  
٘ٙ11  ٖٔٓ.ٓٔ  ٕٓٓٙ.  

  التحلٌل اإلحصائى / (6ٖٓٓ
سالم, كمال سلطان 

  دمحم,
  الدار الجامعٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

٘ٙ16  ٘ٔ6.٘  ٕٓٔٓ.  

  مبادى علم اإلحصاء / (6ٖٔٓ
سالم, كمال سلطان 

  دمحم.
  الجامعٌه,الدار 

اإلسكندرٌه 
:  

٘ٙ6ٓ  ٖٔٓ  ٕٓٔٓ.  

ٖٓ6ٕ) 
بحوث العملٌات فى االدارة 

/  
النجار, فرٌد 

  راغب.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

٘ٙ6ٔ  ٙ٘1.٘  ٕٓٓ6.  

ٖٓ6ٖ) 
أساسٌات الرٌاضٌات 

  البحته والمالٌه /
عبدربه, إبراهٌم 

  على إبراهٌم.
  الدار الجامعٌه,

اإلسكندرٌه 
:  

٘ٙ6ٕ  ٘ٔٓ  ٕٓٔٓ.  

ٖٓ6ٗ) 
أساسٌات إدارة المخاطر 

  المالٌة /
  .1ٕٓٓ  ٗ.1٘ٙ  6ٖٙ٘  الماهرة :  مكتبة الحرٌة,  هورشر , كارٌن أ.

ٖٓ6٘) 
رٌاضٌات التموٌل 

  واإلستثمار /
  .6ٕٓٓ  ٔ٘ٔٓٙ.ٕٖٖ  6ٗٙ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  شاو, ستفن.

  محاسبه التكالٌف : (6ٖٙٓ
هورنجرن, 

  تشارلز.
  .6ٕٓٓ  ٕٗ.9٘ٙ  6٘ٙ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,

  محاسبه التكالٌف : (69ٖٓ
هورنجرن, 

  تشارلز.
  .6ٕٓٓ  ٕٗ.9٘ٙ  ٔ.6٘ٙ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,

  .ٕٓٔٓ  1.1ٕٕٔٓ1٘٘ٙ  6ٙٙ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  كومار, فً.  إدارة عاللة العمٌل : (61ٖٓ

  . ٕٗٓٓ  ٙٗ٘ٓ.1٘ٙ  69ٙ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  نجم, نجم عبود.  األلكترونٌة :اإلدارة  (66ٖٓ

  . ٕٓٔٓ  1٘ٙ  61ٙ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  سٌكاران, أوما.  طرق البحث فى اإلدارة : (ٖٓٓٔ

ٌلٌب.  أساسٌات التسوٌك = (ٖٔٓٔ   .6ٕٓٓ  1.1٘ٙ  66ٙ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  كوتلر, ف

ٌلٌب.  أساسٌات التسوٌك = (ٕٖٓٔ   .6ٕٓٓ  1.1٘ٙ  ٔ.66ٙ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  كوتلر, ف

ٖٖٔٓ) 
اإلدارة اإلستراتٌجٌة 

  لألمدادات /
  .6ٕٓٓ  ٓٗ.1٘ٙ  9ٓٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر ,  ستون, جٌمس.

ٖٔٓٗ) 
اإلدارة اإلستراتٌجٌة 

  لألمدادات /
  .6ٕٓٓ  ٓٗ.1٘ٙ  ٔ.9ٓٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر ,  جٌمس.ستون, 

  محاسبه التكالٌف : (ٖ٘ٓٔ
هورنجرن, 

  تشارلز.
  .6ٕٓٓ  ٕٗ.9٘ٙ  9ٓٔ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,

  محاسبه التكالٌف : (ٖٙٓٔ
هورنجرن, 

  تشارلز.
  .6ٕٓٓ  ٕٗ.9٘ٙ  ٔ.9ٓٔ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,

  المإسسٌة :الحوكمة  (9ٖٓٔ
خلٌل, عطاهللا 

  وارد.
  .1ٕٓٓ  1.6ٖٖ  9ٖٓ٘  الماهرة :  مكتبة الحرٌة,

ٖٔٓ1) 
تؤصٌل لانون الضرٌبة 

لسنة  6ٔعلى الدخل رلم 
  والئحته التنفٌذٌة / ٕ٘ٓٓ

أبو المجد, محمود 
  جاب هللا.

  الدار الجامعٌة,
االسكندرٌة 

:  
٘9ٓٗ  ٖٖٗ.ٓٗ  ٕٓٓ1.  

  التمدٌرٌة :الموازنات  (6ٖٓٔ
حماد, طارق 

  عبدالعال.
  الدار الجامعٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

٘9ٓ٘  ٙ٘1.ٔ٘٘  ٕٓٔٓ.  

ٖٔٔٓ) 

المحاسبة عن األدوات 
المالٌة وتحلٌل السٌاسات 
المحاسبٌة فى صناعة 
التموٌل والمنتجعات 

  السٌاحٌة /

على, عبدالوهاب 
  نصر.

  الدار الجامعٌة,
اإلسكندرٌة 

:  
٘9ٓٙ  ٙ٘9.ٖ  ٕٓٔٓ.  

  المنشآت التسوٌمٌة : (ٖٔٔٔ
المرسى, جمال الدٌن 

  دمحم.
  الدار الجامعٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

٘9ٓ9  ٙ٘1.1ٗ  ٕٓٔٓ.  

  الدار الجامعٌة,  ماهر, أحمد.  ادارة التغٌٌر / (ٕٖٔٔ
االسكندرٌة 

:  
٘9ٓ1  ٙ٘1.ٗٓٙ  ٕٓٔٓ.  

  إدارة التسوٌك : (ٖٖٔٔ
أبو النجا, دمحم 
  عبدالعظٌم.

  الدار الجامعٌة,
االسكندرٌة 

:  
٘9ٓ6  ٙ٘1.1  ٕٓٔٓ.  

  االدارة االلكترونٌة / (ٖٗٔٔ
ابراهٌم, خالد 

  ممدوح.
  الدارالجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

٘9ٔٓ  ٙ٘1.1ٗ  ٕٓٔٓ.  

ٖٔٔ٘) 
مبادئ اإلدارة بٌن العلم 

  والمهارة /
  ماهر, أحمد.

الدار الجامعٌة للنشر 
  والتوزٌع,

اإلسكندرٌة 
:  

٘9ٔٔ  ٙ٘1  ٕٓٔٓ.  



ٖٔٔٙ) 
اخاللٌات ولٌم العمل فى 
  المنظمات المعاصره :

ابو بكر, مصطفى 
  محمود.

  الدار الجامعٌه,
االسكندرٌه 

:  
٘9ٕٔ  ٙ٘1  ٕٓٔٓ.  

ٖٔٔ9) 
إداره منظمات المجتمع 

  المدنى /
النجار, فرٌد 

  راغب.
  الدار الجامعٌه,

اإلسكندرٌه 
:  

٘9ٖٔ  ٙ٘1  ٕٓٔٓ.  

  الدار الجامعٌة,  ماهر, احمد.  تطوٌر المنظمات : (1ٖٔٔ
االسكندرٌة 

:  
٘9ٔٗ  ٙ٘1.ٖٗٓ  ٕٓٓ9.  

ٖٔٔ6) 
اتخاذ المرار بٌن العلم 

  واإلبتكار /
  الدار الجامعٌة,  ماهر, أحمد.

اإلسكندرٌة 
:  

٘9ٔ٘  ٙ٘1.ٖٗٓ  ٕٓٓ1.  

ٖٕٔٓ) 
كٌف ترفع مهاراتن 

  االدارٌة فً االتصال ؟ /
  الدار الجامعٌة,  ماهر, أحمد.

االسكندرٌة 
:  

٘9ٔٙ  ٙ٘1.ٖ  ٕٓٔٓ.  

  الدار الجامعٌة,  ماهر, أحمد.  إدارة الموارد البشرٌة / (ٕٖٔٔ
اإلسكندرٌة 

:  
٘9ٔ9  ٙ٘1.ٖ  ٕٓٓ1.  

ٖٕٕٔ) 
كفاءة وجودة الخدمات 

  اللوجستٌة :
ادرٌس, ثابت 
  عبدالرحمن.

  الدار الجامعٌة,
االسكندرٌة 

:  
٘9ٔ1  ٙ٘1.9  ٕٓٔٓ.  

ٖٕٖٔ) 
االدارة االستراتٌجٌة 
  للشراء واالمداد /

المرسى, جمال الدٌن 
  دمحم.

  الدار الجامعٌة,
االسكندرٌة 

:  
٘9ٔ6  ٙ٘1.9  ٕٓٓ6.  

ٖٕٔٗ) 
دلٌل فن خدمة العمالء 

  ومهارات البٌع :
المرسى, جمال الدٌن 

  دمحم.
  الدار الجامعٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

٘9ٕٓ  ٙ٘1.1٘  ٕٓٓ6.  

  التسوٌك المتمدم : (ٕٖ٘ٔ
ابوالنجا, دمحم 
  عبدالعظٌم.

  الدار الجامعٌه,
االسكندرٌة 

:  
٘9ٕٔ  ٙ٘1.1  ٕٓٓ1.  

ٖٕٔٙ) 
أساسٌات بحوث التسوٌك 

:  
السٌد, اسماعٌل 

  دمحم.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

٘9ٕٕ  ٙ٘1.1  ٕٓٓٗ.  

  ادارة اللوجٌستٌات = (9ٕٖٔ
مصطفى, نهال 

  فرٌد.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

٘9ٕٖ  ٙ٘1.9  ٕٓٓ٘.  

  اسس التسوٌك الحدٌث / (1ٕٖٔ
ابو النجا, دمحم عبد 

  العظٌم.
  الدار الجامعٌه,

االسكندرٌه 
:  

٘9ٕٗ  ٙ٘1.1  ٕٓٔٓ.  

  الدار الجامعٌة,  على, عالء عباس.  والء المستهلن : (6ٕٖٔ
االسكندرٌة 

:  
٘9ٕ٘  ٙ٘1.1ٖ  ٕٓٓ6.  

ٖٖٔٓ) 
ممدمة فى اإلحصاء 

  اإلكتوارى /
احمد, جمال 

  عبدالبالى واصف.
  .ٕٗٓٓ  ٖٔٔ  9ٕٙ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

  مهدى, ابراهٌم دمحم.  التؤمٌن ورٌاضٌاته : (ٖٖٔٔ
المكتبة العصرٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .ٕٓٔٓ  ٖٗ.1ٖٙ  9ٕ1٘  المنصورة :

  .9ٕٓٓ  ٘.6ٔ٘  9ٕ6٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,  المغربى, دمحم جبر.  االحصاء الوصفى / (ٕٖٖٔ

ٖٖٖٔ) 
مبادئ اإلحصاء التطبٌمى 

  فى التربٌة الرٌاضٌة /
البراوى, إٌهاب 

  حامد.
  .ٕٙٓٓ  ٘.6ٔ٘  9ٖٓ٘  المنصورة :  المإلف,

  .6ٕٓٓ  ٔ٘ٔٓٙ.ٕٖٖ  9ٖٔ٘  المنصورة :  المكتبه العصرٌه,  مهدى, ابراهٌم دمحم.  رٌاضٌات االستثمار : (ٖٖٗٔ

  .6ٕٓٓ  ٔ٘ٔٓٙ.ٕٖٖ  9ٖٕ٘  المنصورة :  المكتبه العصرٌه,  مهدى, ابراهٌم دمحم.  رٌاضٌات االستثمار : (ٖٖ٘ٔ

ٖٖٔٙ) 
التحلٌل اإلحصائى فى 
  العلوم اإلجتماعٌة :

طالٌة, البٌومى 
  عوض عوض.

  .1ٕٓٓ  ٔٓ.ٖٓٔ  9ٖٖ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

ٖٖٔ9) 
تطبٌمات عملٌة فى 

المحاسبة المالٌة المتمدمة 
:  

  .ٕٓٔٓ  1ٗ.9٘ٙ  ٔ.9ٖٗ٘  ] د. م. :  د. ن. [,  السما, السٌد احمد.

ٖٖٔ1) 
دراسات فً المحاسبة 

  المالٌة المتمدمة :
  .ٕٓٔٓ  9٘ٙ  9ٖٗ٘  الماهرة :  ]د. ن.[,  السما, أحمد السٌد.

ٖٖٔ6) 
لراءات وبحوث فى 
  المراجعة المتمدمة /

  . 1ٕٓٓ  9٘ٙ  9ٖ٘٘  ]د. م[ :  ]د.ن[,  السما, السٌد احمد.

ٖٔٗٓ) 
الرٌاضٌات والتحلٌل 

  العددى /
  ناصر, صفاء على.

دار الٌازورى العلمٌه 
  للنشر والتوزٌع,

  .1ٕٓٓ  ٖٔ٘  9ٖٙ٘  عمان :

ٖٔٗٔ) 
المعادالت التفاضلٌه 
  العادٌه والجزئٌه /

 عبدالغفار, عزت
  عبدالمنعم.

مكتبه بستان 
  المعرفه,

اإلسكندرٌه 
:  

٘9ٖ9  ٘ٔ٘  ٕٓٔٓ.  

  حساب التكامل / (ٕٖٗٔ
عماره, عبدالعزٌز 

  إبراهٌم.
مكتبه بستان 

  المعرفه,
  .6ٕٓٓ  ٘ٔ٘  9ٖ1٘  الماهره :

ٖٖٔٗ) 
التوزٌعات اإلحتمالٌة 

 Matlab 7.6باستخدام 
/  

على, دمحم المهدى 
  دمحم.

  .6ٕٓٓ  ٕ.6ٔ٘  9ٖ6٘    السوٌس,جامعة لناة 



ٖٔٗٗ) 
أساسٌات إدارة المخاطر 

  المالٌة /
  .1ٕٓٓ  ٗ.1٘ٙ  9ٗٓ٘  الماهرة :  مكتبة الحرٌة,  هورشر , كارٌن أ.

ٖٔٗ٘) 
تطبٌمات فى التامٌن 
  البحرى والجوى /

الهلباوى, عبدهللا 
  توفٌك.

  .1ٕٓٓ  ٕ.1ٖٙ  9ٗٔ٘  الماهرة :  مكتبة الحرٌة,

  التؤمٌن البحرى والجوى / (ٖٙٗٔ
الهلباوى, عبد هللا 

  توفٌك.
مكتبة الحرٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .6ٕٓٓ  ٕ.1ٖٙ  9ٕٗ٘  الماهرة :

ٖٔٗ9) 
معجم المصطلحات 

  االحصائٌة :
  باهً, مصطفً.

مكتبة األنجلو 
  المصرٌة,

  .ٕٓٔٓ  ٖ.ٖٓٔ  9ٖٗ٘  الماهرة :

ٖٔٗ1) 
أزمة مالٌة أم أزمة 

  رأسمالٌة :
  .ٕٓٔٓ  ٗ٘.1ٖٖ  9ٗٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,  عبدالسالم, رضا.

ٖٔٗ6) 
أزمة مالٌة أم أزمة 

  رأسمالٌة :
  .ٕٓٔٓ  ٗ٘.1ٖٖ  9ٗ٘٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,  عبدالسالم, رضا.

ٖٔ٘ٓ) 
أزمة مالٌة أم أزمة 

  رأسمالٌة :
  .ٕٓٔٓ  ٗ٘.1ٖٖ  9ٗٙ٘  :المنصورة   المكتبة العصرٌة,  عبدالسالم, رضا.

  اإللتصاد الدولى : (ٖٔ٘ٔ
كرٌانٌن, 
  موردخاى.

  .ٕٓٔٓ  ٔٓ.9ٖٖ  9ٗ9٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,

  اإللتصاد الدولى : (ٕٖ٘ٔ
كرٌانٌن, 
  موردخاى.

  .ٕٓٔٓ  ٔٓ.9ٖٖ  9ٗ1٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,

  اإللتصاد الدولى : (ٖٖ٘ٔ
كرٌانٌن, 
  موردخاى.

  .ٕٓٔٓ  ٔٓ.9ٖٖ  9ٗ6٘  الرٌاض :  المرٌخ,دار 

  أحمد, إبراهٌم سٌد.  االلتصاد االلكترونى / (ٖٗ٘ٔ
المكتبة العصرٌة 
  للطبع والنشر,

  .ٕٓٔٓ  9ٓ.ٖٙٗ  9٘ٓ٘  المنصورة :

  أحمد, إبراهٌم سٌد.  االلتصاد االلكترونى / (ٖ٘٘ٔ
المكتبة العصرٌة 
  للطبع والنشر,

  .ٕٓٔٓ  9ٓ.ٖٙٗ  9٘ٔ٘  المنصورة :

  أحمد, إبراهٌم سٌد.  االلتصاد االلكترونى / (ٖٙ٘ٔ
المكتبة العصرٌة 
  للطبع والنشر,

  .ٕٓٔٓ  9ٓ.ٖٙٗ  9ٕ٘٘  المنصورة :

ٖٔ٘9) 
الجوانب االخاللٌة 

واالجتماعٌة للجرائم 
  المعلوماتٌة :

المكاوى, دمحم 
  محمود.

المكتبة العصرٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .ٕٓٔٓ  ٙ.ٔٓٓ  9ٖ٘٘  المنصورة :

ٖٔ٘1) 
الجوانب االخاللٌة 

واالجتماعٌة للجرائم 
  المعلوماتٌة :

المكاوى, دمحم 
  محمود.

المكتبة العصرٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .ٕٓٔٓ  ٙ.ٔٓٓ  9٘ٗ٘  المنصورة :

ٖٔ٘6) 
الجوانب االخاللٌة 

واالجتماعٌة للجرائم 
  المعلوماتٌة :

المكاوى, دمحم 
  محمود.

العصرٌة  المكتبة
  للنشر والتوزٌع,

  .ٕٓٔٓ  ٙ.ٔٓٓ  9٘٘٘  المنصورة :

ٖٔٙٓ) 
العاللات اإللتصادٌه 

  الدولٌه :
  .ٕٓٔٓ  ٔ.1ٕٖ  9٘ٙ٘  المنصورة :  المكتبه العصرٌة,  عبد السالم, رضا.

ٖٔٙٔ) 
العاللات اإللتصادٌه 

  الدولٌه :
  .ٕٓٔٓ  ٔ.1ٕٖ  9٘9٘  المنصورة :  المكتبه العصرٌة,  عبد السالم, رضا.

ٖٕٔٙ) 
العاللات اإللتصادٌه 

  الدولٌه :
  .ٕٓٔٓ  ٔ.1ٕٖ  9٘1٘  المنصورة :  المكتبه العصرٌة,  عبد السالم, رضا.

ٖٖٔٙ) 
محددات االستثمار األجنبى 
المباشر فى عصر العولمة 

:  
  ٖٖٓ  9٘6٘  المنصورة :  المكتبةالعصرٌة ؛  عبدالسالم, رضا.

ٕٕٓٓ ,
ٕٓٓ9 ,
ٕٓٔٓ.  

ٖٔٙٗ) 
محددات االستثمار األجنبى 
المباشر فى عصر العولمة 

:  
  ٖٖٓ  9ٙٓ٘  المنصورة :  المكتبةالعصرٌة ؛  عبدالسالم, رضا.

ٕٕٓٓ ,
ٕٓٓ9 ,
ٕٓٔٓ.  

ٖٔٙ٘) 
محددات االستثمار األجنبى 
المباشر فى عصر العولمة 

:  
  ٖٖٓ  9ٙٔ٘  المنصورة :  المكتبةالعصرٌة ؛  عبدالسالم, رضا.

ٕٕٓٓ ,
ٕٓٓ9 ,
ٕٓٔٓ.  

ٖٔٙٙ) 
التعثر المصرفى اإلسالمى 

:  
المكاوى, دمحم 

  محمود.
  .ٕٓٔٓ  9ٔ.ٕٖٖ  9ٕٙ٘  المنصوره :  المكتبه العصرٌه,

ٖٔٙ9) 
التعثر المصرفى اإلسالمى 

:  
المكاوى, دمحم 

  محمود.
  .ٕٓٔٓ  9ٔ.ٕٖٖ  9ٖٙ٘  المنصوره :  المكتبه العصرٌه,

ٖٔٙ1) 
اإلسالمى التعثر المصرفى 

:  
المكاوى, دمحم 

  محمود.
  .ٕٓٔٓ  9ٔ.ٕٖٖ  9ٙٗ٘  المنصوره :  المكتبه العصرٌه,

  .ٕٓٔٓ  9ٔٔ.ٕٖٖ  9ٙ٘٘  المنصورة :  المكتبه العصرٌه,المكاوى, دمحم التموٌل المصرفى التملٌدى  (6ٖٙٔ



  محمود.  واالسالمى :

ٖٔ9ٓ) 
التموٌل المصرفى التملٌدى 

  واالسالمى :
المكاوى, دمحم 

  محمود.
  .ٕٓٔٓ  9ٔٔ.ٕٖٖ  9ٙٙ٘  المنصورة :  المكتبه العصرٌه,

ٖٔ9ٔ) 
التموٌل المصرفى التملٌدى 

  واالسالمى :
المكاوى, دمحم 

  محمود.
  .ٕٓٔٓ  9ٔٔ.ٕٖٖ  9ٙ9٘  المنصورة :  المكتبه العصرٌه,

  البنون االسالمٌه : (9ٕٖٔ
المكاوى, دمحم 

  محمود.
  6ٕٓٓ  ٕٕٔٔ.ٕٖٖ  9ٙ1٘  المنصوره :  العصرٌه,المكتبه 

  البنون االسالمٌه : (9ٖٖٔ
المكاوى, دمحم 

  محمود.
  6ٕٓٓ  ٕٕٔٔ.ٕٖٖ  9ٙ6٘  المنصوره :  المكتبه العصرٌه,

  البنون االسالمٌه : (9ٖٗٔ
المكاوى, دمحم 

  محمود.
  6ٕٓٓ  ٕٕٔٔ.ٕٖٖ  99ٓ٘  المنصوره :  المكتبه العصرٌه,

ٖٔ9٘) 
التموٌل المصرفى  أسس

االسالمى بٌن المخاطرة 
  واسالٌب السٌطرة /

المكاوى, دمحم 
  محمود.

المكتبة العصرٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .6ٕٓٓ  ٕٕٔٔ.ٕٖٖ  99ٔ٘  المنصورة :

ٖٔ9ٙ) 
أسس التموٌل المصرفى 
االسالمى بٌن المخاطرة 

  واسالٌب السٌطرة /

المكاوى, دمحم 
  محمود.

المكتبة العصرٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .6ٕٓٓ  ٕٕٔٔ.ٕٖٖ  99ٕ٘  المنصورة :

ٖٔ99) 
أسس التموٌل المصرفى 
االسالمى بٌن المخاطرة 

  واسالٌب السٌطرة /

المكاوى, دمحم 
  محمود.

المكتبة العصرٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .6ٕٓٓ  ٕٕٔٔ.ٕٖٖ  99ٖ٘  المنصورة :

ٖٔ91) 
دور المٌم واالخالق لرجال 

البنون االعمال فى 
  االسالمٌه /

المكاوى, دمحم 
  محمود.

  .6ٕٓٓ  ٕٔ.ٕٖٖ  99ٗ٘  المنصوره :  المكتبه العصرٌه,

ٖٔ96) 
دور المٌم واالخالق لرجال 

االعمال فى البنون 
  االسالمٌه /

المكاوى, دمحم 
  محمود.

  .6ٕٓٓ  ٕٔ.ٕٖٖ  99٘٘  المنصوره :  المكتبه العصرٌه,

ٖٔ1ٓ) 
لرجال دور المٌم واالخالق 
االعمال فى البنون 

  االسالمٌه /

المكاوى, دمحم 
  محمود.

  .6ٕٓٓ  ٕٔ.ٕٖٖ  99ٙ٘  المنصوره :  المكتبه العصرٌه,

ٖٔ1ٔ) 
الدور التنظٌمى لإلدارة فى 

  مجال االلتصاد :
  .1ٕٓٓ  ٖٓ٘  999٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,  الشناوى, ولٌد دمحم.

ٖٔ1ٕ) 
لإلدارة فى الدور التنظٌمى 
  مجال االلتصاد :

  .1ٕٓٓ  ٖٓ٘  991٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,  الشناوى, ولٌد دمحم.

ٖٔ1ٖ) 
الدور التنظٌمى لإلدارة فى 

  مجال االلتصاد :
  .1ٕٓٓ  ٖٓ٘  996٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,  الشناوى, ولٌد دمحم.

ٖٔ1ٗ) 
اآلثار اإلجتماعٌة لبرامج 

  اإللتصادي :اإلصالح 
الحصري, طارق 

  فاروق.
  .9ٕٓٓ  ٖٕٗ.ٖٔٓ  91ٓ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

ٖٔ1٘) 
اآلثار اإلجتماعٌة لبرامج 
  اإلصالح اإللتصادي :

الحصري, طارق 
  فاروق.

  .9ٕٓٓ  ٖٕٗ.ٖٔٓ  91ٔ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

ٖٔ1ٙ) 
اآلثار اإلجتماعٌة لبرامج 

  اإللتصادي :اإلصالح 
الحصري, طارق 

  فاروق.
  .9ٕٓٓ  ٖٕٗ.ٖٔٓ  91ٕ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

ٖٔ19) 
التحلٌل االلتصادى الكلى 

:  
الحصرى, طارق 

  فاروق.
المكتبة العصرٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .9ٕٓٓ  1ٓ.ٖٖٓ  91ٖ٘  الماهرة :

ٖٔ11) 
التحلٌل االلتصادى الكلى 

:  
الحصرى, طارق 

  فاروق.
المكتبة العصرٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .9ٕٓٓ  1ٓ.ٖٖٓ  91ٗ٘  الماهرة :

ٖٔ16) 
التحلٌل االلتصادى الكلى 

:  
الحصرى, طارق 

  فاروق.
المكتبة العصرٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .9ٕٓٓ  1ٓ.ٖٖٓ  91٘٘  الماهرة :

  .ٕٓٔٓ  ٘.1ٖٖ  91ٙ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  جوارتنى, جٌمس.  االفتصاد الجزئى : (6ٖٓٔ

  .ٕٓٔٓ  ٘.1ٖٖ  919٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  جوارتنى, جٌمس.  االفتصاد الجزئى : (6ٖٔٔ

  .ٕٓٔٓ  ٘.1ٖٖ  911٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  جوارتنى, جٌمس.  االفتصاد الجزئى : (6ٕٖٔ

  اإللتصاد الجزئى : (6ٖٖٔ
ٌلسون, جى  و

  هولتن.
  .619ٔ  ٔٓ٘.1ٖٖ  916٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,

  اإللتصاد الجزئى : (6ٖٗٔ
ٌلسون, جى  و

  هولتن.
  .619ٔ  ٔٓ٘.1ٖٖ  96ٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,



  اإللتصاد الجزئى : (6ٖ٘ٔ
ٌلسون, جى  و

  هولتن.
  .619ٔ  ٔٓ٘.1ٖٖ  96ٔ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,

ٖٔ6ٙ) 
رٌاضٌات التموٌل 

  واإلستثمار /
  .6ٕٓٓ  ٔ٘ٔٓٙ.ٕٖٖ  96ٕ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  شاو, ستفن.

ٖٔ69) 
رٌاضٌات التموٌل 

  واإلستثمار /
  .6ٕٓٓ  ٔ٘ٔٓٙ.ٕٖٖ  96ٖ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  شاو, ستفن.

ٖٔ61) 
رٌاضٌات التموٌل 

  واإلستثمار /
  .6ٕٓٓ  ٔ٘ٔٓٙ.ٕٖٖ  96ٗ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  شاو, ستفن.

  منظمة التجارة العالمٌة : (66ٖٔ
داس, بهاجٌراث 

  الل.
  .6ٕٓٓ  1ٕ.6ٕٖ  96٘٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,

  منظمة التجارة العالمٌة : (ٕٖٓٓ
داس, بهاجٌراث 

  الل.
  .6ٕٓٓ  1ٕ.6ٕٖ  96ٙ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,

  منظمة التجارة العالمٌة : (ٕٖٔٓ
بهاجٌراث داس, 
  الل.

  .6ٕٓٓ  1ٕ.6ٕٖ  969٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,

ٖٕٕٓ) 
ممدمة التفالٌات منظمة 

  التجارة العالمٌة /
داس, بهاجٌراث 

  الل.
  .6ٕٓٓ  1ٕ.6ٕٖ  961٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

ٖٕٖٓ) 
ممدمة التفالٌات منظمة 

  التجارة العالمٌة /
داس, بهاجٌراث 

  الل.
  .6ٕٓٓ  1ٕ.6ٕٖ  966٘  الرٌاض :  المرٌخ للنشر,دار 

ٖٕٓٗ) 
ممدمة التفالٌات منظمة 

  التجارة العالمٌة /
داس, بهاجٌراث 

  الل.
  .6ٕٓٓ  1ٕ.6ٕٖ  1ٓٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

  .6ٕٓٓ  1.6ٖٖ  1ٓٔ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  تودارو, مٌشٌل.  التنمٌه االلتصادٌه = (ٕٖ٘ٓ

  .6ٕٓٓ  1.6ٖٖ  1ٕٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  تودارو, مٌشٌل.  التنمٌه االلتصادٌه = (ٕٖٙٓ

  .6ٕٓٓ  1.6ٖٖ  1ٖٓ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  تودارو, مٌشٌل.  التنمٌه االلتصادٌه = (9ٕٖٓ

  .1ٕٓٓ  ٔ.1ٖٖ  1ٓٗ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  رٌكٌتس, مارتٌن.  التصادٌات المشروع : (1ٕٖٓ

  .1ٕٓٓ  ٔ.1ٖٖ  1ٓ٘٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  رٌكٌتس, مارتٌن.  التصادٌات المشروع : (6ٕٖٓ

  .1ٕٓٓ  ٔ.1ٖٖ  1ٓٙ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  رٌكٌتس, مارتٌن.  التصادٌات المشروع : (ٕٖٓٔ

  اإللتصاد الدولى : (ٕٖٔٔ
الحصرى, طارق 

  فاروق.
  .ٕٓٔٓ  9ٖٖ  1ٓ9٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

  اإللتصاد الدولى : (ٕٕٖٔ
الحصرى, طارق 

  فاروق.
  .ٕٓٔٓ  9ٖٖ  1ٓ1٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

  اإللتصاد الدولى : (ٖٕٖٔ
الحصرى, طارق 

  فاروق.
  .ٕٓٔٓ  9ٖٖ  1ٓ6٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

ٖٕٔٗ) 
النمود والتموٌل التصادٌات 
  الدولى /

  دانٌالز, جوزٌف.
دار المرٌخ للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٕٓٔٓ  ٗ.ٕٖٖ  1ٔٓ٘  الرٌاض :

ٖٕٔ٘) 
التصادٌات النمود والتموٌل 

  الدولى /
  دانٌالز, جوزٌف.

دار المرٌخ للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕٓٔٓ  ٗ.ٕٖٖ  1ٔٔ٘  الرٌاض :

ٖٕٔٙ) 
التصادٌات النمود والتموٌل 

  الدولى /
  دانٌالز, جوزٌف.

دار المرٌخ للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕٓٔٓ  ٗ.ٕٖٖ  1ٕٔ٘  الرٌاض :

  .6ٕٓٓ  1.6ٖٖ  1ٖٔ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  جبلز, مالكوم.  التصادٌات التنمٌة / (9ٕٖٔ

  .6ٕٓٓ  1.6ٖٖ  1ٔٗ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  جبلز, مالكوم.  التصادٌات التنمٌة / (1ٕٖٔ

  .6ٕٓٓ  1.6ٖٖ  1ٔ٘٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  جبلز, مالكوم.  التصادٌات التنمٌة / (6ٕٖٔ

ٖٕٕٓ) 
التصادٌات الموارد والبٌئة 

/  
  . ٕٕٓٓ  ٕ٘ٔ.ٖٖٔ  1ٔٙ٘  الرٌاض :  دار المرٌخ,  فٌشر, انطونى س .

  مجٌد, ضٌاء.  البورصات : (ٕٕٖٔ
مإسسة شباب 

  الجامعة,
اإلسكندرٌة 

:  
٘1ٔ9  ٖٖٕ.ٖٕٖٙ  

ٕٖٓٓ-
ٕٓٓ٘.  

  مجٌد, ضٌاء.  البورصات : (ٕٕٕٖ
مإسسة شباب 

  الجامعة,
اإلسكندرٌة 

:  
٘1ٔ1  ٖٖٕ.ٖٕٖٙ  

ٕٖٓٓ-
ٕٓٓ٘.  

ٖٕٕٖ) 
االسالٌب الرٌاضٌة لنظرٌة 

  اتخاذ المرارات /
الرسول, موسى 

  حسب.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
٘1ٔ6  ٙ٘1.ٖٗٓ  ٕٓٓٓ.  



ٖٕٕٗ) 
االسالٌب الرٌاضٌة لنظرٌة 

  اتخاذ المرارات /
الرسول, موسى 

  حسب.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
٘1ٕٓ  ٙ٘1.ٖٗٓ  ٕٓٓٓ.  

ٖٕٕ٘) 
األسالٌب الرٌاضٌة لنظرٌة 

  اتخاذ المرارات /
حسب الرسول, 

  موسً.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
اإلسكندرٌة 

:  
٘1ٕٓ  ٙ٘1.ٖٖٗٓ  ٕٓٓٙ.  

  عاشور, السٌد دمحم.  رواد اإللتصاد العرب / (ٕٕٖٙ
دار األمل للنشر 

  والتوزٌع,
  .661ٔ  ٕٙٓ.ٖٖٓ  1ٕٔ٘  الماهره :

  عاشور, السٌد دمحم.  رواد اإللتصاد العرب / (9ٕٕٖ
دار األمل للنشر 

  والتوزٌع,
  .661ٔ  ٕٙٓ.ٖٖٓ  1ٕٕ٘  الماهره :

ٖٕٕ1) 
اصول اإلٌرادات المالٌه 

الفكر المالى العامه فى 
  اإلسالمى /

  عناٌه, غازى.
مإسسه شباب 

  الجامعه,
اإلسكندرٌه 

:  
٘1ٕٖ  ٖٖٙ  ٕٖٓٓ.  

ٖٕٕ6) 
اصول اإلٌرادات المالٌه 
العامه فى الفكر المالى 

  اإلسالمى /
  عناٌه, غازى.

مإسسه شباب 
  الجامعه,

اإلسكندرٌه 
:  

٘1ٕٗ  ٖٖٙ  ٕٖٓٓ.  

ٖٕٖٓ) 
اصول اإلٌرادات المالٌه 
العامه فى الفكر المالى 

  اإلسالمى /
  عناٌه, غازى.

مإسسه شباب 
  الجامعه,

اإلسكندرٌه 
:  

٘1ٕ٘  ٖٖٙ  ٕٖٓٓ.  

  نظرٌة التصاد العمل / (ٖٕٖٔ
إبراهٌم, نعمةهللا 

  نجٌب.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
٘1ٕٙ  ٖٖ1.9  ٕٓٓٔ.  

  نظرٌة التصاد العمل / (ٕٖٕٖ
نعمةهللا إبراهٌم, 
  نجٌب.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌة 
:  

٘1ٕ9  ٖٖ1.9  ٕٓٓٔ.  

ٖٕٖٖ) 
المدٌرون والمنظمات فً 
  ظل المتغٌرات العالمٌة :

  مجٌد, جاسم.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
اإلسكندرٌة 

:  
٘1ٕ1  ٙ٘1.ٗ  ٕٓٓ٘.  

ٖٕٖٗ) 
المدٌرون والمنظمات فً 
  ظل المتغٌرات العالمٌة :

  جاسم.مجٌد, 
مإسسة شباب 

  الجامعة,
اإلسكندرٌة 

:  
٘1ٕ6  ٙ٘1.ٗ  ٕٓٓ٘.  

ٖٕٖ٘) 
العولمه واثارها فى الفكر 

  المالى والنمدى /
  عباس, صالح.

مإسسه شباب 
  الجامعه,

اإلسكندرٌه 
:  

٘1ٖٓ  ٖ1ٕ  ٕٓٓ٘.  

ٖٕٖٙ) 
الفكر االلتصادى االسالمى 

  فى وظائف النمد :
  مجٌد, ضٌاء.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌة 
:  

٘1ٖٔ  ٖٖٓ.ٕٔٔ  ٕٓٓٙ.  

  أدورانتً, فرانن.  إدارة المنالصات = (9ٖٕٖ
دار الفاروق 
لإلستثمارات 

  الثمافٌة,
  .ٕٙٓٓ  1.1ٗ٘ٙ  1ٖٕ٘  الماهرة :

ٖٕٖ1) 
المنافسة والتروٌج 

  التطبٌمى :
  النجار, فرٌد.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌة 
:  

٘1ٖٖ  ٙ٘1.1ٕ  ٕٓٓٓ.  

  عباس, صالح.  التكتالت االلتصادٌة : (6ٖٕٖ
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
٘1ٖٗ  ٖ1ٕ.6ٕ  ٕٓٓٙ.  

  عبدالسالم, رضا.  التصادٌات الجرٌمة : (ٕٖٓٗ
دار اإلسالم للطباعة 

  والنشر,
  .ٕٗٓٓ  6ٕٕٙٓٗٓ.ٖٗٙ  1ٖ٘٘  الماهرة :

ٖٕٗٔ) 
ادارة البنون التجارٌة 

  واالسالمٌة /
المصرى, احمد 

  دمحم.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
٘1ٖٙ  ٙ٘1  ٔ661.  

ٖٕٕٗ) 
الخصـخصـة 

  والتصحٌحات الهٌكلٌة :
  مجٌد, ضٌاء.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌة 
:  

٘1ٖ9  ٖٖ1.6ٕ  ٕٓٓ٘.  

  التضخم المالى / (ٖٕٖٗ
عناٌة, غازى 

  حسٌن.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
٘1ٖ1  ٖٖٕ.ٗٔ  ٕٓٓٙ.  

ٖٕٗٗ) 
اداره البنون التجارٌه 

  واالسالمٌه /
المصرى, احمد 

  دمحم.
مإسسه شباب 

  الجامعه,
االسكندرٌه 

:  
٘1ٖ6  ٙ٘1  ٕٓٓ٘.  

ٖٕٗ٘) 
السٌاسه المالٌه واسواق 

االوراق المالٌه خالل فتره 
  التحول اللتصاد السوق /

أندراوس, عاطف 
  ولٌم.

مإسسه شباب 
  الجامعه,

االسكندرٌه 
:  

٘1ٗٓ  ٖٖٕ  ٕٓٓ٘.  

ٖٕٗٙ) 
دور الزراعة فى تحرٌن 

  التنمٌة الصناعٌة /
النمرى, خلف بن 
  سلٌمان بن صالح.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌة 
:  

٘1ٗٔ  ٖٖ1.ٔ  ٔ666.  

ٖٕٗ9) 
دراسه الحاالت فى 
  سٌاسات األعمال /

ابولحف, عبد 
  السالم.

مإسسه شباب 
  الجامعه,

اإلسكندرٌه 
:  

٘1ٕٗ  ٙ٘1.ٗٓٔ  ٕٕٓٓ.  

ٖٕٗ1) 
النظام الضرٌبى فى الفكر 

  المالً اإلسالمً :
  عناٌة, غازى.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

اإلسكندرٌة 
:  

٘1ٖٗ  ٖٖٗ.ٗ٘ٗ  ٕٓٓٙ.  

ٖٕٗ6) 
االلتصاد النمدي و 

  المصرفً :
مصطفً, احمد 

  فرٌد.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
األسكندرٌة 

:  
٘1ٗٗ  ٖٖٕ  ٕٓٓٓ.  



  نظرٌة التصاد العمل / (ٕٖٓ٘
إبراهٌم, نعمةهللا 

  نجٌب.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
االسكندرٌة 

:  
٘1ٗ٘  ٖٖ1.9  ٕٓٓٔ.  

ٖٕ٘ٔ) 
العولمه فى اداره 
  المنظمات العالمٌه /

  عباس, صالح.
مإسسه شباب 

  الجامعه,
اإلسكندرٌه 

:  
٘1ٗٙ  ٙ٘1.ٓٗ6  ٕٓٓ٘.  

ٖٕٕ٘) 
االشكال والسٌاسات 
المختلفة لالستثمارات 

  االجنبٌة /

أبولحف, 
  عبدالسالم.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌة 
:  

٘1ٗ9  ٖٖٕ  ٕٖٓٓ.  

  عبدالسالم, رضا.  انهٌار العولمة : (ٖٕٖ٘
المكتبة العصرٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .9ٕٓٓ  1ٕٖ  1ٗ1٘  الماهرة :

  عبدالسالم, رضا.  انهٌار العولمة : (ٕٖٗ٘
المكتبة العصرٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .9ٕٓٓ  1ٕٖ  1ٗ6٘  الماهرة :

  عبدالسالم, رضا.  انهٌار العولمة : (ٕٖ٘٘
المكتبة العصرٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .9ٕٓٓ  1ٕٖ  1٘ٓ٘  الماهرة :

ٖٕ٘ٙ) 
نظرٌات وسٌاسات التنمٌة 

  اإللتصادٌة :
  دمحم صفوت. لابل,

دار الوفاء للنشر 
  والتوزٌع,

  .1ٕٓٓ  ٔ.1ٖٖ  1٘ٔ٘  الماهرة :

ٖٕ٘9) 
نظرٌات وسٌاسات التنمٌة 

  اإللتصادٌة :
  لابل, دمحم صفوت.

دار الوفاء للنشر 
  والتوزٌع,

  .1ٕٓٓ  ٔ.1ٖٖ  1ٕ٘٘  الماهرة :

ٖٕ٘1) 
الحماٌة الجنائٌة للمستهلن 

  فى الموانٌن الخاصة :
أحمد دمحم خلف, 
  محمود.

  .1ٕٓٓ  9ٓ.ٖٖٗ  1ٖ٘٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

ٖٕ٘6) 
الحماٌة الجنائٌة للمستهلن 

  فى الموانٌن الخاصة :
خلف, أحمد دمحم 

  محمود.
  .1ٕٓٓ  9ٓ.ٖٖٗ  1٘ٗ٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

ٖٕٙٓ) 
الحماٌة الجنائٌة للمستهلن 

  فى الموانٌن الخاصة :
خلف, أحمد دمحم 

  محمود.
  .1ٕٓٓ  9ٓ.ٖٖٗ  1٘٘٘  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

ٖٕٙٔ) 
التجاره االلكترونٌه 
ومكافحه الجرٌمه 

  المعلوماتٌه :
  .1ٕٓٓ  1.1ٗ٘ٙ  1٘ٙ٘  الماهرة :  دار الكتاب الحدٌث,  مصطفى, معوان.

ٖٕٕٙ) 
التجاره االلكترونٌه 
ومكافحه الجرٌمه 

  المعلوماتٌه :
  .1ٕٓٓ  1.1ٗ٘ٙ  1٘9٘  الماهرة :  دار الكتاب الحدٌث,  مصطفى, معوان.

ٖٕٖٙ) 
التجاره االلكترونٌه 
ومكافحه الجرٌمه 

  المعلوماتٌه :
  .1ٕٓٓ  1.1ٗ٘ٙ  1٘1٘  الماهرة :  دار الكتاب الحدٌث,  مصطفى, معوان.

ٖٕٙٗ) 
اإلثبات فى المعامالت 

اإللكترونٌه فى التشرٌعات 
  الدولٌه :

  .1ٕٓٓ  ٕٓ.ٖٙٗ  1٘6٘  الماهره :  دار الكتاب الحدٌث,  مصطفى, معوان.

ٖٕٙ٘) 
اإلثبات فى المعامالت 

اإللكترونٌه فى التشرٌعات 
  الدولٌه :

  .1ٕٓٓ  ٕٓ.ٖٙٗ  1ٙٓ٘  الماهره :  دار الكتاب الحدٌث,  مصطفى, معوان.

ٖٕٙٙ) 
اإلثبات فى المعامالت 

اإللكترونٌه فى التشرٌعات 
  الدولٌه :

  .1ٕٓٓ  ٕٓ.ٖٙٗ  1ٙٔ٘  الماهره :  دار الكتاب الحدٌث,  مصطفى, معوان.

ٖٕٙ9) 
تطورات فى علم االجتماع 

  االلتصادى :
محمود, سمٌر 

  عبدالغنى.
  .ٕٓٔٓ  ٔ.ٖٖٓ  1ٕٙ٘  الماهرة :  دار الكتاب الحدٌث,

ٖٕٙ1) 
تطورات فى علم االجتماع 

  االلتصادى :
محمود, سمٌر 

  عبدالغنى.
  .ٕٓٔٓ  ٔ.ٖٖٓ  1ٖٙ٘  الماهرة :  دار الكتاب الحدٌث,

ٖٕٙ6) 
تطورات فى علم االجتماع 

  االلتصادى :
محمود, سمٌر 

  عبدالغنى.
  .ٕٓٔٓ  ٔ.ٖٖٓ  1ٙٗ٘  الماهرة :  دار الكتاب الحدٌث,

ٖٕ9ٓ) 
منظمات االعمال الحوافز 

  والمكافات :
  .ٕٙٓٓ  ٖٖٕٔ.ٖٓ٘  1ٙ٘٘  الماهرة :  دار الكتاب الحدٌث,  داود, معمر.

ٖٕ9ٔ) 
منظمات االعمال الحوافز 

  والمكافات :
  .ٕٙٓٓ  ٖٖٕٔ.ٖٓ٘  1ٙٙ٘  الماهرة :  دار الكتاب الحدٌث,  داود, معمر.

ٖٕ9ٕ) 
منظمات االعمال الحوافز 

  والمكافات :
  .ٕٙٓٓ  ٖٖٕٔ.ٖٓ٘  1ٙ9٘  الماهرة :  دار الكتاب الحدٌث,  داود, معمر.

ٖٕ9ٖ) 
المدخل الحدٌث إلً علم 

  اإللتصاد :
  .ٕٙٓٓ  ٔٓ.ٖٖٓ  1ٙ1٘  الماهرة :  دار الكتاب الحدٌث,  دنٌا, شولً أحمد.

ٖٕ9ٗ) 
المدخل الحدٌث إلً علم 

  اإللتصاد :
  .ٕٙٓٓ  ٔٓ.ٖٖٓ  1ٙ6٘  الماهرة :  دار الكتاب الحدٌث,  دنٌا, شولً أحمد.



ٖٕ9٘) 
المدخل الحدٌث إلً علم 

  اإللتصاد :
  .ٕٙٓٓ  ٔٓ.ٖٖٓ  19ٓ٘  الماهرة :  دار الكتاب الحدٌث,  دنٌا, شولً أحمد.

ٖٕ9ٙ) 
حماٌه المستهلن فى 
  المانون الممارن :

  .ٕٙٓٓ  1.1٘ٙ  19ٔ٘  الكوٌت :  دار الكتاب الحدٌث,  بودالى, دمحم.

ٖٕ99) 
حماٌه المستهلن فى 
  المانون الممارن :

  .ٕٙٓٓ  1.1٘ٙ  19ٕ٘  الكوٌت :  الكتاب الحدٌث,دار   بودالى, دمحم.

ٖٕ91) 
حماٌه المستهلن فى 
  المانون الممارن :

  .ٕٙٓٓ  1.1٘ٙ  19ٖ٘  الكوٌت :  دار الكتاب الحدٌث,  بودالى, دمحم.

ٖٕ96) 
تفالم الخطر فى التؤمٌن 

  البرى /
  .1ٕٓٓ  1ٖٙ  19ٗ٘  الماهرة :  دار الكتب المانونٌه,  خضر, الحبٌب.

ٖٕ1ٓ) 
التؤمٌن من مسئولٌه النالل 
الجوى الدولى لالشخاص 

:  

علٌوه, حسن ٌوسف 
  محمود.

  .ٕٓٔٓ  1ٖٙ  19٘٘  الماهره :  دار الكتب المانونٌه,

ٖٕ1ٔ) 
دور التؤمٌن فى مواجهة 

مخاطر األعمال اإلرهابٌة 
:  

  .ٕٓٔٓ  1ٓ.1ٖٙ  19ٙ٘  الماهرة :  دار الكتب المانونٌه,  سعد, حمدى أحمد.

  احكام عمد التامٌن / (1ٕٕٖ
فاٌد, عابد فاٌد 

  عبدالفتاح.
  .ٕٓٔٓ  1ٖٙ  199٘  الماهره :  دار الكتب المانونٌه,

ٖٕ1ٖ) 
لانون التؤمٌنات االجتماعٌة 

:  
  دار الكتب الفانونٌة,  شتات, أسامه احمد.

المحلة 
  الكبرى :

٘191  ٖٙ1.ٗ  ٕٓٓ٘.  

ٖٕ1ٗ) 
المنشآت محاسبه 

  المتخصصة /
  .6ٕٓٓ  9٘ٙ  196٘  الماهرة :  دار الكتب المانونٌة,  سنون, على السعٌد.

ٖٕ1٘) 
المحاسبة الحكومٌة 

  والمومٌة :
  .6ٕٓٓ  9.1ٖ٘٘ٙ  11ٓ٘  الماهرة :  دار الكتب المانونٌة,  سنون, على السعٌد.

ٖٕ1ٙ) 

منظمة التجارة العالمٌة 
ودورها فً تنمٌة 

البلدان  التصادٌات
  اإلسالمٌة /

محمود, دمحم عبٌد 
  دمحم.

  .9ٕٓٓ  1ٕٖ  11ٔ٘  الماهرة :  دار الكتب المانونٌه,

ٖٕ19) 

االتفالٌه الخاصه بانشاء 
منظمه التجاره العالمٌه 

ودورها فى تنمٌه التجاره 
  الدولٌه /

مطهر, عبدالملن 
  عبدالرحمن.

  .6ٕٓٓ  1ٕ.9ٖٓٙ  11ٕ٘  الماهرة :  دار الكتب المانونٌه,

ٖٕ11) 
البورصة المصرٌة 

  والبورصات العالمٌة :
عبدالتواب, دمحم 

  حلمى.
  .ٕٓٔٓ  ٖٕٖٙ.ٕٖٖ  11ٖ٘  الماهرة :  دار الكتب المانونٌة,

ٖٕ16) 
غسل األموال فى التشرٌع 

  المصرى والعربى /
  .1ٕٓٓ  ٕٓ.ٖ٘ٗ  11ٗ٘  الماهرة :  دار الكتب المانونٌة,  الرومى, دمحم أمٌن.

  المانون التجارى الجدٌد : (6ٕٖٓ
الشربٌنى, غاده 

  عماد.
  .ٕٓٔٓ  9ٓ.ٖٙٗ  11٘٘  الماهره :  دار الكتب المانونٌه,

  المانون التجارى الجدٌد : (6ٕٖٔ
الشربٌنى, غاده 

  عماد.
  .6ٕٓٓ  9ٓ.ٖٙٗ  11ٙ٘  الماهره :  دار الكتب المانونٌه,

ٖٕ6ٕ) 
الجنائٌة المسئولٌة الدولٌة 

والمدنٌة عن جرائم 
  االرهاب الدولى /

حمدى, طارق 
  عبدالعزٌز.

  .1ٕٓٓ  99ٖ.ٖٔٗ  119٘  الماهرة :  دار الكتب المانونٌة,

ٖٕ6ٖ) 
التمنٌن الدولى لجرٌمة 

  إرهاب الدولة /
حمدى, طارق 

  عبدالعزٌز.
  .6ٕٓٓ  99ٖ.ٖٔٗ  111٘  الماهرة :  دار الكتب المانونٌة,

ٖٕ6ٗ) 
المواعد المنظمة لعمود 
  البٌع والتجارة الدولٌة /

المسدى, أسامه 
  حجازى.

  .ٕٓٔٓ  1ٕٖ  116٘  الماهرة :  دار الكتب المانونٌة,

  دار الكتب المانونٌة,  شتات, أسامة أحمد.  لانون تنظٌم الجامعات / (6ٕٖ٘
المحلة 
  الكبرى :

٘16ٓ  ٖٗٗ.ٓ9  ٕٓٓٗ.  

ٖٕ6ٙ) 
المالٌة العالمٌة أثار االزمة 

:  
الشعٌبى, عبدهللا 

  مسعد.
هفن للترجمة والنشر 

  والبرمجٌات,
  .ٕٓٔٓ  9ٖٖ  16ٔ٘  الماهرة :

ٖٕ69) 
التحلٌل المٌاسً 

واإلحصائً للعاللات 
  اإللتصادٌة :

عنانً, دمحم 
  عبدالسمٌع.

الدار الجامعٌة للنشر 
  والتوزٌع,

اإلسكندرٌة 
:  

٘16ٕ  ٘ٔ6.ٕ  ٕٓٓ6.  

ٖٕ61) 
دراسات فى نظرٌة 

  المحاسبة :
الناغى, محمود 

  السٌد.
  .ٕٔٔٓ  9ٓ.9٘ٙ  66ٗ٘  الماهرة :  المكتبة العصرٌة,

ٖٕ66) 
دراسات فى نظرٌة 

  المحاسبة :
الناغى, محمود 

  السٌد.
  .ٕٔٔٓ  9ٓ.9٘ٙ  66٘٘  الماهرة :  المكتبة العصرٌة,



  نظرٌة المنظمة = (ٖٖٓٓ
الطرونة, حسٌن 

  أحمد.
دار الحامد للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٕٕٔٓ  1٘ٙ  66ٙ٘  عمان :

  الرلابة االدارٌة : (ٖٖٔٓ
الطراونة, حسٌن 

  احمد.
دار ومكتبة الحامد 
  للنشر والتوزٌع,

  .ٕٔٔٓ  ٔ.1٘ٙ  669٘  عمان :

ٖٖٕٓ) 
التخطٌط فى الموارد 

  البشرٌة /
المبٌضٌن, صفوان 

  دمحم.
دار الٌازورى العلمٌة 

  للنشر والتوزٌع,
  .ٕٕٔٓ  ٖ.1٘ٙ  661٘  عمان :

  .ٕٔٔٓ  ٖ.1٘ٙ  666٘  عمان :  دار زمزم,  سلٌمان, دمحمأحمد.  الرضا والوالء الوظٌفى : (ٖٖٖٓ

  البكرى, تامر.  التسوٌك األخضر / (ٖٖٗٓ
دارالٌازورى العملٌة 

  للنشر والتوزٌع,
  .6ٕٓٓ  1.1٘ٙ  ٓٓٓٙ  عمان :

  السٌاسى /التسوٌك  (ٖٖ٘ٓ
ابن شٌحة, 
  صحراوى.

دار كنوز المعرفه 
  للنشر والتوزٌع,

  .ٕٓٔٓ  ٕٖٓ  ٔٓٓٙ  عمان :

ٖٖٓٙ) 
إدارة اإلبداع واإلبتكارات 

=  
  .ٕٕٔٓ  ٖٙٓٗ.1٘ٙ  ٕٓٓٙ  عمان :  دار المكتبة الوطنٌة,  خٌرى, أسامة.

  تسوٌك األعمال = (9ٖٖٓ
سوٌدان, نظام 

  موسى.
دار ومكتبة الحامد 
  للنشر والتوزٌع,

  .ٕٔٔٓ  1.1٘ٙ  ٗٓٓٙ  عمان :

  التسوٌك اإللكترونى = (1ٖٖٓ
عامر, سامح 
  عبدالمطلب.

  .ٕٔٔٓ  1.1٘ٙ  ٘ٓٓٙ  عمان :  دار الفكر,

ٖٖٓ6) 
االتصاالت التسوٌمٌة 

  اإللكترونٌة :
العالق, بشٌر 

  عباس.
مإسسةالوراق للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٕٕٔٓ  1.1٘ٙ  ٙٓٓٙ  عمان :

  استراتٌجٌات التسوٌك : (ٖٖٓٔ
النسور, إٌاد 
  عبدالفتاح.

دار صفاء للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕٕٔٓ  1.1٘ٙ  9ٓٓٙ  عمان :

ٖٖٔٔ) 
التسوٌك والمكانة الذهنٌة 

:  
العزاوي, دمحم 
  عبدالوهاب دمحم.

دار الحامد للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕٕٔٓ  1.1٘ٙ  1ٓٓٙ  عمان :

ٖٖٕٔ) 
إستراتٌجٌات إدارة 

التسوٌك الدولى والعالمى 
:  

الحرٌرى, دمحم 
  سرور.

دار صفاء للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕٕٔٓ  1.1٘ٙ  6ٓٓٙ  عمان :

ٖٖٖٔ) 
إدارة اإلبداع واإلبتكار فى 

  منظمات األعمال =
خصاونة, عاكف 

  لطفى.
دار ومكتبة الحامد 
  للنشر والتوزٌع,

  .ٕٔٔٓ  ٖٙٓٗ.1٘ٙ  ٓٔٓٙ  عمان :

  الطائى, حمٌد.  الحدٌث :التسوٌك  (ٖٖٗٔ
دارالٌازورى العلمٌة 

  للنشر والتوزٌع,
  .ٕٓٔٓ  1.1٘ٙ  ٔٔٓٙ  عمان :

ٖٖٔ٘) 
المدخل الى إدارة األزمات 

  والطوارئ /
  كوبوال, دامون ب.

المجموعة العربٌة 
  للتدرٌب والنشر,

  .ٖٕٔٓ  ٗ.1٘ٙ  ٕٔٓٙ  الماهرة :

ٖٖٔٙ) 
إستراتٌجٌات اإلدارة 

  المالٌة :
العارضى, جلٌل 

  كاظم مدلول.
مإسسة الوراق 
  للنشر والتوزٌع,

  .ٕٕٔٓ  ٘ٔ.1٘ٙ  ٖٔٓٙ  عمان :

  .ٕٔٔٓ  ٔٗ.1٘ٙ  ٗٔٓٙ  عمان :  دار الفكر,  أجٌونٌس, هٌرمان.  إدارة األداء = (9ٖٖٔ

ٖٖٔ1) 
إستراتٌجٌات إدارة الموارد 

  البشرٌة /
عامر, سامح 
  عبدالمطلب.

  .ٕٔٔٓ  ٗ.ٕٖٖ  ٘ٔٓٙ  عمان :  دار الفكر,

  إدارة األعمال الدولٌة : (6ٖٖٔ
الدورى, زكرٌا 

  مطلن.
دار الٌازورى العلمٌة 

  للنشر والتوزٌع,
  .6ٕٓٓ  ٙٗٓ.1٘ٙ  ٙٔٓٙ  عمان :

ٖٖٕٓ) 
دراسة العمل والهندسة 

  البشرٌة =
  نجم, نجم عبود.

دار صفاء للنشر 
  والتوزٌع,

عمان, 
  األردن :

ٙٓٔ9  ٙ٘1.٘ٗ  ٕٕٓٔ.  

  رضا, هاشم حمدى.  إدارة اإلنتاج والعملٌات / (ٕٖٖٔ
دار الراٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٕٔٔٓ  ٘.1٘ٙ  1ٔٓٙ  عمان :

  إدارة البنون المعاصرة / (ٕٕٖٖ
أل شبٌب, درٌد 

  كامل.
دار المسٌرة للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٕٕٔٓ  ٔ.ٕٖٖ  6ٔٓٙ  عمان :

  اتمتة المكاتب المتمدمة / (ٖٕٖٖ
السالمى, عالء 
  عبدالرازق دمحم.

  .1ٕٓٓ  5ٗٔ٘ٙ  ٕٓٓٙ  عمان :  دار وائل للنشر,

  االدارة االلكترونٌة / (ٕٖٖٗ
ابراهٌم, خالد 

  ممدوح.
  الدارالجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٕٙٓٔ  ٙ٘1.1ٗ  ٕٓٔٓ.  

ٖٖٕ٘) 
اساسٌات وتطبٌمات 
التروٌج االلكترونى 

  والتملٌدى :
  العالق, بشٌر.

الٌازورى العلمٌة دار 
  للنشر والتوزٌع,

عمان, 
  االردن :

ٕٖٙٓ  ٙ٘1.1ٕٓٓ1٘  ٕٓٓ6.  

ٖٖٕٙ) 
اسالٌب البحث العلمى 
  والتحلٌل االحصائى :

البلداوى, عبدالمجٌد 
  عبدالمجٌد.

دار الشروق للنشر 
  والتوزٌع,

  .9ٕٓٓ  5ٕٗٔٓٓ  ٕٗٓٙ  عمان :

  . 1ٕٓٓ  ٖٖ.ٔٓٓ  ٕ٘ٓٙاإلسكندرٌة دار المعرفة رمضان, دمحم األسالٌب الكمٌة والنظام  (9ٕٖٖ



ً  spssاإلحصائً  ف
معالجة البحوث اإلنسانٌة 

:  

  :  الجامعٌة,  إبراهٌم.

ٖٖٕ1) 
امن المستندات االلكترونٌة 

/  
ابراهٌم, خالد 

  ممدوح.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٕٙٓٙ  ٙ٘1  ٕٓٓ1.  

  التجارة عبر االنترنت / (6ٕٖٖ
عبد الفتاح  حجازى,
  بٌومى.

  دار الفكر الجامعى,
اإلسكندرٌة 

:  
ٕٙٓ9  ٙ٘1.1ٗ  ٕٓٓ1 .  

ٖٖٖٓ) 
التجارة والتسوٌك 

  االلكترونى/
  خلٌل, ناصر.

دار أسامة للنشر 
  والتوزٌع,

عمان, 
  األردن :

ٕٙٓ1  ٖ1ٓ.ٕٔٓ1٘  ٕٓٓ6.  

  صبرة, سمر توفٌك  التسوٌك اإللكترونً / (ٖٖٖٔ
العلمً دار اإلعصار 
  للنشر والتوزٌع,

  .ٕٓٔٓ  1.1ٕٓٓ1٘٘ٙ  6ٕٓٙ  عمان :

ٖٖٖٕ) 
تكنولوجٌا المعلومات 
ودورها فى التسوٌك 
  التملٌدى وااللكترونى /

  فرغلى, عبدهللا.
إٌتران للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٕٕٔٓ  1.1٘ٙ  ٖٔٓٙ  الماهرة :

  عبدالحمٌد, ثروت.  التولٌع اإللكترونى : (ٖٖٖٖ
 دار الجامعة

  الجدٌدة,
االسكندرٌة 

:  
ٖٕٙٓ  ٖٗٔ.9٘ٗ  ٕٓٓ9.  

ٖٖٖٗ) 
الجودة فً التعلٌم 

  اإللكترونً :
حسٌن, سالمة 

  عبدالعظٌم.
دار الجامعة 

  الجدٌدة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٖٖٙٓ  ٖ9ٔ.ٖٖٓ.ٕٔ1  ٕٓٓ1 .  

ٖٖٖ٘) 
الحكومةااللكترونٌة بٌن 

  النظرٌةوالتطبٌك /
مطر, عصام 

  عبدالفتاح.
دار الجامعة 

  الجدٌدة,
  .1ٕٓٓ  51ٗٔ٘ٙ  ٖٗٓٙ  الماهرة :

ٖٖٖٙ) 
الحكومة اإللكترونٌة بٌن 

  الوالع والطموح :
حجازي, عبد الفتاح 

  بٌومً.
  دار الفكر الجامعً,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖٙٓ٘  ٖٕٔ.ٕٓٓ1٘  ٕٓٓ1.  

ٖٖٖ9) 
طرق جمع البٌانات 

والمعلومات ألغراض 
  البحث العلمى /

علٌان, ربحى 
  مصطفى.

صفاء للنشر  دار
  والتوزٌع,

  .6ٕٓٓ  ٕٗ.ٔٓٓ  ٖٙٓٙ  عمان :

ٖٖٖ1) 
لوجٌستٌات التجارة 

  اإللكترونٌة /
إبراهٌم, خالد 

  ممدوح.
  .1ٕٓٓ  1.91٘٘ٙ  9ٖٓٙ  الماهرة :  دار الفكر الجامعى,

ٖٖٖ6) 
موسوعة التصنٌف 

  العشرى /
  .ٕٓٔٓ  ٖ.ٕ٘ٓ  1ٖٓٙ  الجٌزة:  المكتبة االكادٌمٌة,  العاٌدى,دمحم عوض.

ٖٖٗٓ) 
موسوعة التصنٌف 

  العشرى /
  .ٕٓٔٓ  ٖ.ٕ٘ٓ  ٔ.1ٖٓٙ  الجٌزة:  المكتبة االكادٌمٌة,  العاٌدى,دمحم عوض.

ٖٖٗٔ) 
موسوعة التصنٌف 

  العشرى /
  .ٕٓٔٓ  ٖ.ٕ٘ٓ  ٕ.1ٖٓٙ  الجٌزة:  المكتبة االكادٌمٌة,  العاٌدى,دمحم عوض.

ٖٖٕٗ) 
موسوعة التصنٌف 

  العشرى /
  .ٕٓٔٓ  ٖ.ٕ٘ٓ  ٖ.1ٖٓٙ  الجٌزة:  المكتبة االكادٌمٌة,  العاٌدى,دمحم عوض.

ٖٖٖٗ) 
موسوعه معاٌٌر 

  المحاسبه:
حماد, طارق عبد 

  العال.
مكتب الناسخ جٌت 
  للكمبٌوتر والطباعة,

  . ٕٕٓٓ  ٔٓ.9٘ٙ  6ٖٓٙ  الماهرة :

ٖٖٗٗ) 
موسوعه معاٌٌر 

  المحاسبه:
حماد, طارق عبد 

  العال.
الناسخ جٌت مكتب 

  للكمبٌوتر والطباعة,
  . ٕٕٓٓ  ٔٓ.9٘ٙ  ٔ.6ٖٓٙ  الماهرة :

ٖٖٗ٘) 
موسوعه معاٌٌر 

  المحاسبه:
حماد, طارق عبد 

  العال.
مكتب الناسخ جٌت 
  للكمبٌوتر والطباعة,

  . ٕٕٓٓ  ٔٓ.9٘ٙ  ٕ.6ٖٓٙ  الماهرة :

ٖٖٗٙ) 
موسوعه معاٌٌر 

  المحاسبه:
حماد, طارق عبد 

  العال.
الناسخ جٌت مكتب 

  للكمبٌوتر والطباعة,
  . ٕٕٓٓ  ٔٓ.9٘ٙ  ٖ.6ٖٓٙ  الماهرة :

ٖٖٗ9) 
موسوعه معاٌٌر 

  المحاسبه:
حماد, طارق عبد 

  العال.
مكتب الناسخ جٌت 
  للكمبٌوتر والطباعة,

  . ٕٕٓٓ  ٔٓ.9٘ٙ  ٗ.6ٖٓٙ  الماهرة :

ٖٖٗ1) 
موسوعة معاٌٌر المراجعة 

:  
حماد, طارق عبد 

  العال.
  الجامعٌة,الدار 

االسكندرٌة 
:  

ٙٓٗٓ  ٙ٘9.ٗ٘  ٕٓٔٓ.  

ٖٖٗ6) 
موسوعة معاٌٌر المراجعة 

:  
حماد, طارق عبد 

  العال.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٙٓٗٓ.ٔ  ٙ٘9.ٗ٘  ٕٓٔٓ.  

ٖٖ٘ٓ) 
موسوعة معاٌٌر المراجعة 

:  
حماد, طارق عبد 

  العال.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٙٓٗٓ.ٕ  ٙ٘9.ٗ٘  ٕٓٔٓ.  

ٖٖ٘ٔ) 
اإلحصاء وتصمٌم 

  التجارب /
الدمحمى, شاكر 

  مصلح.
دار أسامة للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٕٕٔٓ  ٘.6ٔ٘  ٔٗٓٙ  عمان :

ٖٖٕ٘) 
اإلحصاء وتصمٌم 

  التجارب /
الدمحمى, شاكر 

  مصلح.
دار أسامة للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٕٕٔٓ  ٘.6ٔ٘  ٕٗٓٙ  عمان :

  الشاملة :معاٌٌر الجودة  (ٖٖٖ٘
طاٌل, مصطفى 

  كمال السٌد.
دار أسامة للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٖٕٔٓ  ٕٔٓٗ.1٘ٙ  ٖٗٓٙ  عمان :



  معاٌٌر الجودة الشاملة : (ٖٖٗ٘
طاٌل, مصطفى 

  كمال السٌد.
دار أسامة للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٖٕٔٓ  ٕٔٓٗ.1٘ٙ  ٗٗٓٙ  عمان :

  شبٌجل, موراى ر.  اإلحصاء / (ٖٖ٘٘
الدولٌة الدار 

لإلستثمارات 
  الثمافٌة,

  .ٕٗٓٓ  ٘.6ٔ٘  ٘ٗٓٙ  الماهرة :

  شبٌجل, موراى.  االحصاء/ (ٖٖٙ٘
الدار الدولٌة 
للالستثمارات 

  الثمافٌة,
  . ٕٗٓٓ  .ٖٓٔ  ٙٗٓٙ  الماهرة:

ٖٖ٘9) 
إستخدام الطرق اإلحصائٌة 
فى تصمٌم البحث العلمى 

/  

النعٌمى, دمحم 
  عبدالعال.

العلمٌة دار الٌازورى 
  للنشر والتوزٌع,

  .ٕٔٔٓ  ٗ.ٔٓٓ  9ٗٓٙ  عمان :

ٖٖ٘1) 
طرق االحصاء باستخدام 

SPSS /  
  العتوم, شفٌك أحمد.

دار المناهج للنشر 
  والتوزٌع,

  .1ٕٓٓ  1ٕ٘ٓ٘.6ٔ٘  6ٗٓٙ  األردن :

ٖٖ٘6) 
ممدمة إلتفالات منظمة 

  التجارة العالمٌة /
داس, بهاجٌرات 

  الل.
  .ٕٙٓٓ  ٓٙٓ  ٓ٘ٓٙ  الرٌاض :  للنشر,دار المرٌخ 

  دار المرٌخ,  ابدجمان, ماٌكل.  االلتصاد الكلى : (ٖٖٓٙ
المماكه 
العربٌه 

  السعودٌه :
ٕٙٓ٘  ٖٖ6  ٕٕٓٔ.  

  .ٕٓٔٓ  ٔٓ.6ٖٖ  ٖ٘ٓٙ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  إبدجمان, ماٌكل.  اإللتصاد الكلى : (ٖٖٔٙ

  اإللتصاد الدولى : (ٕٖٖٙ
كرٌانٌن, 
  موردخاى.

  .ٕٓٔٓ  ٔٓ.9ٖٖ  ٗ٘ٓٙ  الرٌاض :  دار المرٌخ,

  اإللتصاد الدولى : (ٖٖٖٙ
كرٌانٌن, 
  موردخاى.

  .ٕٓٔٓ  ٔٓ.9ٖٖ  ٘٘ٓٙ  الرٌاض :  دار المرٌخ,

ٖٖٙٗ) 
ممدمة فى إلتصادٌات 
  المعلومات والمعرفة/

الهوش,أبوبكر 
  محمود.

  م.ٖٕٔٓ  ٕٓٓ  ٙ٘ٓٙ  الرٌاض:  دار المرٌخ للنشر,

ٖٖٙ٘) 
ممدمة فى إلتصادٌات 
  المعلومات والمعرفة/

الهوش,أبوبكر 
  محمود.

  م.ٖٕٔٓ  ٕٓٓ  9٘ٓٙ  الرٌاض:  دار المرٌخ للنشر,

ٖٖٙٙ) 
التصادٌات النمود والتموٌل 

  الدولى /
  دانٌالز, جوزٌف.

دار المرٌخ للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕٓٔٓ  ٗ.ٕٖٖ  1٘ٓٙ  الرٌاض :

ٖٖٙ9) 
التصادٌات النمود والتموٌل 

  الدولى /
  دانٌالز, جوزٌف.

دار المرٌخ للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕٓٔٓ  ٗ.ٕٖٖ  6٘ٓٙ  الرٌاض :

ٖٖٙ1) 
التموٌم اإلجتماعى 

  للمشروعات :
  .66ٗٔ  ٘.1ٖٖ  ٓٙٓٙ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  بٌرس, دى بلٌو.

ٖٖٙ6) 
التموٌم اإلجتماعى 

  للمشروعات :
  .66ٗٔ  ٘.1ٖٖ  ٔٙٓٙ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  بلٌو.بٌرس, دى 

  . ٕٙٓٓ  1.6ٖٖ  ٕٙٓٙ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  تودارو, مٌشٌل.  التنمٌة االلتصادٌة = (9ٖٖٓ

  . ٕٙٓٓ  1.6ٖٖ  ٖٙٓٙ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  تودارو, مٌشٌل.  التنمٌة االلتصادٌة = (9ٖٖٔ

ٖٖ9ٕ) 
النامٌة والتجارة الدول 

  العالمٌة :
ٌلماظ .   .1ٕٓٓ  ٔ.1ٕٖ  ٗٙٓٙ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  اكٌوز, 

ٖٖ9ٖ) 
الدول النامٌة والتجارة 

  العالمٌة :
ٌلماظ .   .1ٕٓٓ  ٔ.1ٕٖ  ٘ٙٓٙ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  اكٌوز, 

ٖٖ9ٗ) 
الطرق األساسٌة فً 
  اإللتصاد الرٌاضً /

  .66٘ٔ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  ٙٙٓٙ  الرٌاض :  المرٌخ للنشر,دار   شٌانج, ألفا.

ٖٖ9٘) 
الطرق األساسٌة فً 
  اإللتصاد الرٌاضً /

  .66٘ٔ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  9ٙٓٙ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  شٌانج, ألفا.

ٖٖ9ٙ) 
المالٌه العامه فى النظرٌه 

  والتطبٌك /
موسجرٌف, 
  رٌتشارد.

  .66ٕٔ  ٖٖٙ  1ٙٓٙ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

ٖٖ99) 
المالٌه العامه فى النظرٌه 

  والتطبٌك /
موسجرٌف, 
  رٌتشارد.

  .66ٕٔ  ٖٖٙ  6ٙٓٙ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

  مبادىء االلتصاد : (91ٖٖ
مهلهل, متوكل بن 

  عباس دمحم.
  .ٕٓٓٓ  ٖٖٓ  9ٓٓٙ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

  مبادىء االلتصاد : (96ٖٖ
مهلهل, متوكل بن 

  عباس دمحم.
  .ٕٓٓٓ  ٖٖٓ  9ٔٓٙ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

ٖٖ1ٓ) 
اتفالات منظمة التجارة 

  العالمٌة :
داس, بهاجٌراث 

  الل.
  .ٕ٘ٓٓ  1ٕٖ  9ٕٓٙ  الرٌاض :  دار المرٌخ,



ٖٖ1ٔ) 
اتفالات منظمة التجارة 

  العالمٌة :
داس, بهاجٌراث 

  الل.
  .ٕ٘ٓٓ  1ٕٖ  9ٖٓٙ  الرٌاض :  دار المرٌخ,

  منظمة التجارة العالمٌة : (1ٕٖٖ
داس, بهاجٌراث 

  الل.
  .6ٕٓٓ  1ٕ.6ٕٖ  9ٗٓٙ  الرٌاض :  دار المرٌخ,

  منظمة التجارة العالمٌة : (1ٖٖٖ
داس, بهاجٌراث 

  الل.
  .6ٕٓٓ  1ٕ.6ٕٖ  9٘ٓٙ  الرٌاض :  دار المرٌخ,

ٖٖ1ٗ) 
النمود والبنون واإللتصاد 

:  
  .619ٔ  ٔ.ٕٖٖ  9ٙٓٙ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  سٌجل, بارى.

ٖٖ1٘) 
لاموس المصطلحات 
المانونٌه وااللتصادٌه 

  والتجارٌه /
  عزت, عبدالخالك.

دار المعارف 
  باالسكندرٌه,

  .6٘٘ٔ  ٗٗ.ٖٓٓ  99ٓٙ  الماهرة :

  . ٕ٘ٓٓ  1٘ٙ  91ٓٙ  :الرٌاض   دار المرٌخ,  شافٌز, سكوت.  إدارة العملٌات : (1ٖٖٙ

  . ٕ٘ٓٓ  1٘ٙ  96ٓٙ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  شافٌز, سكوت.  إدارة العملٌات : (19ٖٖ

  .ٕٕٓٓ  ٖٓ٘  1ٓٓٙ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  لوٌنثال, جفرى ان.  اعادة هندسه المنظمه : (11ٖٖ

  .ٕٕٓٓ  ٖٓ٘  1ٔٓٙ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  لوٌنثال, جفرى ان.  اعادة هندسه المنظمه : (16ٖٖ

  بركٌنبٌل, مٌخائٌل.  تدرٌب المدرب : (6ٖٖٓ
مجموعة النٌل 

  العربٌة,
  .ٖٕٔٓ  ٕٖٗٔ.1٘ٙ  1ٕٓٙ  الماهرة :

  بركٌنبٌل, مٌخائٌل.  تدرٌب المدرب : (6ٖٖٔ
مجموعة النٌل 

  العربٌة,
  .ٖٕٔٓ  ٕٖٗٔ.1٘ٙ  1ٖٓٙ  الماهرة :

  ٓهٌكل, دان  االلتصاد العاطفى : (6ٕٖٖ
مجموعة النٌل 

  العربٌة,
  .ٕٔٔٓ  ٖٖٓ  1ٗٓٙ  الماهرة :

ٖٖ6ٖ) 
إدارة األزمات المالٌة 

  العالمٌة :
  رزق, عادل.

مجموعة النٌل 
  العربٌة,

  .ٕٓٔٓ  ٘ٔ.1٘ٙ  1٘ٓٙ  الماهرة :

ٖٖ6ٗ) 
إدارة األزمات المالٌة 

  العالمٌة :
  رزق, عادل.

مجموعة النٌل 
  العربٌة,

  .ٕٓٔٓ  ٘ٔ.1٘ٙ  1ٙٓٙ  :الماهرة 

ٖٖ6٘) 
إدارة األزمات المالٌة 

  العالمٌة :
  رزق, عادل.

مجموعة النٌل 
  العربٌة,

  .ٕٓٔٓ  ٘ٔ.1٘ٙ  19ٓٙ  الماهرة :

ٖٖ6ٙ) 
التخطٌط اإلستراتٌجى 

  المومى /
ابو صالح, دمحم 

  حسٌن.
مجموعة النٌل 

  العربٌة,
  .6ٕٓٓ  ٖٓ٘.1٘ٙ  11ٓٙ  الماهرة :

ٖٖ69) 
التخطٌط اإلستراتٌجى 

  المومى /
ابو صالح, دمحم 

  حسٌن.
مجموعة النٌل 

  العربٌة,
  .6ٕٓٓ  ٖٓ٘.1٘ٙ  16ٓٙ  الماهرة :

  خطٌب, شذا جمال.  دراسات استراتٌجٌة : (61ٖٖ
مركز االمارات 

للدراسات والبحوث 
  االستراتٌجٌة /

االمارات 
العربٌة 
  المتحدة :

ٙٓ6ٓ  ٖٖ9  ٕٓٓٔ.  

  دراسات استراتٌجٌة : (66ٖٖ
الرفاعى, أحمد 

  حسٌن.

مركز االمارات 
للدراسات والبحوث 

  االستراتٌجٌة,

االمارات 
العربٌة 
  المتحدة :

ٙٓ6ٔ  ٖٖٓ  ٔ669.  

  دراسات استراتٌجٌة : (ٖٓٓٗ
النجفى, سالم 

  توفٌك.

مركز االمارات 
للدراسات والبحوث 

  االستراتٌجٌة,
  .661ٔ  ٖٖٓ  6ٕٓٙ  ابو ظبى :

ٌلة, السبتى.  تموٌل التنمٌة المحلٌة / (ٖٔٓٗ   وس
اٌتران للطباعة 

  والنشر,
  . 6ٕٓٓ  ٕٖ٘  6ٖٓٙ  الماهرة :

  صناعة األسواق : (ٕٖٓٗ
الخضٌرى, محسن 

  أحمد.
إٌتران للطباعة 
  والنشر والتوزٌع,

  .ٕٗٔٓ  1.1ٗ٘ٙ  6ٗٓٙ  الماهرة :

  االلتصاد االبداعى : (ٖٖٓٗ
محسن الخضٌرى, 

  احمد.
  . 6ٕٓٓ  .ٖٖٓ  6٘ٓٙ  الماهرة :  اٌتران,

  االلتصاد االبداعى : (ٖٗٓٗ
الخضٌرى, محسن 

  احمد.
  . 6ٕٓٓ  .ٖٖٓ  6ٙٓٙ  الماهرة :  اٌتران,

ٖٗٓ٘) 
إلتصاد الفماعة وفماعة 

  اإللتصاد :
الخضٌرى, محسن 

  أحمد.
إٌتران للطباعة 
  والنشر والتوزٌع,

  .ٕٗٔٓ  ٖٖٓ  69ٓٙ  الماهرة :

ٖٗٓٙ) 
إلتصاد الفماعة وفماعة 

  اإللتصاد :
الخضٌرى, محسن 

  أحمد.
إٌتران للطباعة 
  والنشر والتوزٌع,

  .ٕٗٔٓ  ٖٖٓ  61ٓٙ  الماهرة :

ٖٗٓ9) 
مدارس الفكر فى اإللتصاد 

  السٌاسى :
  الطاهر, لادرى دمحم.

مكتبة حسن العصرٌة 
للطباعة والنشر 

  .ٖٕٔٓ  ٖٖٓ  66ٓٙ  بٌروت :



  والتوزٌع,

ٖٗٓ1) 
مدارس الفكر فى اإللتصاد 

  السٌاسى :
  الطاهر, لادرى دمحم.

مكتبة حسن العصرٌة 
للطباعة والنشر 

  والتوزٌع,
  .ٖٕٔٓ  ٖٖٓ  ٓٓٔٙ  بٌروت :

ٖٗٓ6) 
ممدمة فى بحوث العملٌات 

/  
  طه, حمدى.

دار المرٌخ للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕٔٔٓ  ٘.6ٔ٘  ٔٓٔٙ  الرٌاض :

ٖٗٔٓ) 
ممدمة فى بحوث العملٌات 

/  
  طه, حمدى.

دار المرٌخ للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕٔٔٓ  ٘.6ٔ٘  ٔ.ٔٓٔٙ  الرٌاض :

ٖٗٔٔ) 
ممدمة فى بحوث العملٌات 

/  
  طه, حمدى.

دار المرٌخ للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕٔٔٓ  ٘.6ٔ٘  ٕٓٔٙ  الرٌاض :

ٖٕٗٔ) 
التؤمٌن اإلسالمى ودورة 
 فى التنمٌة اإللتصادٌة

  واإلجتماعٌة /

عمران, كرٌمة 
  عٌد.

دار اسامة للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕٗٔٓ  1ٖٙ  ٖٓٔٙ  عمان :

ٖٖٗٔ) 
التؤمٌن اإلسالمى ودورة 
فى التنمٌة اإللتصادٌة 

  واإلجتماعٌة /

عمران, كرٌمة 
  عٌد.

دار اسامة للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕٗٔٓ  1ٖٙ  ٗٓٔٙ  عمان :

ٖٗٔٗ) 
طرلها المعاٌنة االحصائٌة 

  واستخدامه /
عارورى, فتحى 

  أحمد.
األكادٌمٌون للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٖٕٔٓ  ٘.6ٔ٘  ٘ٓٔٙ  عمان :

ٖٗٔ٘) 
التحلٌل االحصائى 

وتطبٌماته فى دراسات 
  الخدمة االجتماعٌة /

عطٌه, السٌد عبد 
  الحمٌد.

المكتب الجامعى 
  الحدٌث,

االسكندرٌة 
:  

ٙٔٓٙ  ٖٔٓ  ٕٓٓٔ.  

  المعرفة /إدارة  (ٖٙٔٗ
المطارنة, زٌاد 

  حمد.
دار جلٌس للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٕٔٔٓ  ٔ.ٕ٘ٓ  9ٓٔٙ  عمان :

  ادارة الموارد البشرٌة / (9ٖٔٗ
عاللى, مدنى 

  عبدالمادر.
  .ٕٕٔٓ  ٖ.1٘ٙ  1ٓٔٙ  جدة :  خوارزم العلمٌة,

ٖٗٔ1) 
الجودة الشاملة فى 

  المستشفٌات /
الهجان,ابراهٌم بن 

  مصطفى.
  .6ٕٓٓ  ٔٔ.ٕٖٙ  6ٓٔٙ  جدة :  خوارزم العلمٌة,

  عباس, صالح.  العولمة اإلدارٌة : (6ٖٔٗ
مإسسة شباب 

  الجامعة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٙٔٔٔ  ٙ٘1  ٕٓٔٗ.  

  المروض المصرفٌة : (ٕٖٓٗ
حجازى, وجدى 

  حامد.
  دار التعلٌم الجامعى,

اإلسكندرٌة 
:  

ٕٙٔٔ  ٖٖٕ.9  ٕٓٔٗ.  

ٖٕٗٔ) 
المالى للمخاطر التحلٌل 

  والمروض المصرفٌة :
حجازى, وجدى 

  حامد.
  .ٕٗٔٓ  ٘ٔ.1٘ٙ  ٖٔٔٙ  الماهرة :  دار التعلٌم الجامعى,

ٖٕٕٗ) 
التمدٌرات المستمبلٌة 
وأثرها على لرارات 

  االئتمان :

حجازى, وجدى 
  حامد.

  .ٕٗٔٓ  9.ٕٖٖ  ٗٔٔٙ  الماهرة :  دار التعلٌم الجامعى,

ٖٕٖٗ) 
كنظام للمعلومات المحاسبة 

/  
الدهراوى, كمال 
  الدٌن مصطفى.

  دار التعلٌم الجامعى,
اإلسكندرٌة 

:  
ٙٔٔ٘  ٙ٘9.ٕٓ1٘  ٕٖٓٔ .  

ٖٕٗٗ) 
االستثمار فى سوق 
  االوراق المالٌة /

الحناوى, دمحم 
  صالح.

  دارالتعلٌم الجامعى,
االسكندرٌة 

:  
ٙٔٔٙ  ٖٖٕ.ٗٓٗ  ٕٓٔٔ.  

ٖٕٗ٘) 
االستثمار والتموٌل 

واستراتٌجٌات تسعٌر 
  االوراق المالٌة /

عصران, عصران 
  جالل.

  دار التعلٌم الجامعى,
االسكندرٌه 

:  
ٙٔٔ9  ٖٖٕ.ٗٓ  ٕٕٓٔ.  

ٖٕٗٙ) 
ممدمه فى الرٌاضٌات 

  البحته :
الخواجه, مصطفى 

  عبدالمنعم.
  دار التعلٌم الجامعى,

االسكندرٌه 
:  

ٙٔٔ1  ٘ٔٓ  ٕٖٓٔ.  

ٖٕٗ9) 
المحاسبة موسوعة معاٌٌر 

الدولٌة األصول واألدوات 
  المالٌة /

عطٌه, دمحم عبد 
  الحمٌد دمحم.

  .ٕٗٔٓ  ٖٓ.9٘ٙ  6ٔٔٙ  الماهره :  دار التعلٌم الجامعى,

ٖٕٗ1) 
موسوعة معاٌٌر المحاسبة 
الدولٌة األصول واألدوات 

  المالٌة /

عطٌه, دمحم عبد 
  الحمٌد دمحم.

  .ٕٗٔٓ  ٖٓ.9٘ٙ  ٕٓٔٙ  الماهره :  دار التعلٌم الجامعى,

ٖٕٗ6) 
منهجٌة البحث المحاسبى 

:  
عبد اللطٌف, ناصر 

  نور الدٌن.
  .ٕٗٔٓ  9٘ٙ  ٕٔٔٙ  الماهرة :  دار التعلٌم الجامعى,

ٖٖٗٓ) 
المراجعة االلكترونٌة فى 

  أسواق المال :
على, عبد الوهاب 

  نصر.
  .ٕٗٔٓ  ٘ٗ.9٘ٙ  ٕٕٔٙ  الماهرة:  دار التعلٌم الجامعى,

ٖٖٗٔ) 
المحاسبة فى مجال التنمٌة 
المستدامة بٌن النظرٌة 

  بدوى, دمحم عباس.
المكتب الجامعى 

  الحدٌث,
  .ٖٕٔٓ  9.9٘ٙ  ٖٕٔٙ  الماهرة :



  والتطبٌك /

ٖٖٕٗ) 
إدارة الجودة الشاملة وبناء 

لدرات المنظمات 
  اإلجتماعٌة :

  دمحم, دمحم عبدالفتاح,
المكتب الجامعى 

  الحدٌث,
اإلسكندرٌة 

:  
ٕٙٔٗ  ٖٙٓ  ٕٕٓٔ.  

  دار التعلٌم الجامعى,    إدارة الصف. (ٖٖٖٗ
اإلسكندرٌة 

:  
ٕٙٔ٘  ٖ9ٓ.ٔ٘  ٕٓٔٗ.  

  دار التعلٌم الجامعى,    إدارة المخازن. (ٖٖٗٗ
اإلسكندرٌة 

:  
ٕٙٔٙ  ٙ٘1.9  ٕٓٔٗ.  

  دار التعلٌم الجامعى,    إدارة الذات واألزمات. (ٖٖ٘ٗ
 اإلسكندرٌة

:  
ٕٙٔ9  ٙ٘1  ٕٓٔٗ.  

  دار التعلٌم الجامعى,    إدارة الموهبة واإلبداع. (ٖٖٙٗ
اإلسكندرٌة 

:  
ٕٙٔ1  ٖٔ٘.61  ٕٓٔٗ.  

  دار التعلٌم الجامعى,    اإلدارة والجودة الشاملة. (9ٖٖٗ
اإلسكندرٌة 

:  
ٕٙٔ6  ٙ٘1.ٖ  ٕٓٔٗ.  

  دار التعلٌم الجامعى,    إدارة الولت / (1ٖٖٗ
االسكندرٌة 

/  
ٖٙٔٓ  ٖ9ٓ  ٕٓٔٗ.  

  دار التعلٌم الجامعى,    إدارة اإلنتاج / (6ٖٖٗ
اإلسكندرٌة 

:  
ٖٙٔٔ  ٙ٘1.٘  ٕٓٔٗ.  

  .ٖٕٔٓ  15ٗ٘ٙ  ٕٖٔٙ  االسكندرٌة:  دار التعلٌم الجامعى.  داود,على سعد دمحم.  العملٌة االدارٌة: (ٖٓٗٗ

  مهارات المدٌر / (ٖٔٗٗ
داود, على سعد 

  دمحم.
  دار التعلٌم الجامعى,

االسكندرٌة 
:  

ٖٖٙٔ  ٙ٘1.ٗ  ٕٖٓٔ.  

ٖٕٗٗ) 
ادارة اداء الموارد 

  البشرٌة/
  .ٖٕٔٓ  15ٗ٘ٙ  ٖٗٔٙ  االسكنرٌة:  دار التعلٌم الجامعى,  داود,على سعد دمحم.

  إدارة الموارد / (ٖٖٗٗ
داود, على سعد 

  دمحم.
  دار التعلٌم الجامعى,

االسكندرٌة 
:  

ٖٙٔ٘  ٙ٘1.ٗ  ٕٖٓٔ.  

  .ٖٕٔٓ  15ٗ٘ٙ  ٖٙٔٙ  االسكندرٌة:  دار التعلٌم الجامعى,  داود,على سعد دمحم.  ادارة التسوٌك/ (ٖٗٗٗ

ٖٗٗ٘) 
إدارة األموال واالستثمار 

/  
داود, على سعد 

  دمحم.
  دار التعلٌم الجامعى,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖٙٔ9  ٙ٘1.ٕٔ٘  ٕٖٓٔ.  

ٖٗٗٙ) 
والمحاسبٌة المبادئ المالٌة 

  للمدٌرٌن /
ٌلدز, إدوارد.   ف

دار الفاروق 
لالستثمارات 

  الثمافٌة,
  .ٕٗٔٓ  ٙٗ.9٘ٙ  1ٖٔٙ  الماهرة :

ٖٗٗ9) 
إستخدام الحاسب فى 

  المحاسبة :
عبد اللطٌف, ناصر 

  نور الدٌن.
  دار التعلٌم الجامعى,

االسكندرٌة 
:  

ٖٙٔ6  ٙ٘9ٓٗ٘  ٕٓٔٗ.  

  نماذج خطٌة / (1ٖٗٗ
أنٌس كنجو, 

  إسماعٌل.

النشر العلمى 
جامعة  -والمطابع 

  الملن سعود,
  . ٕ٘ٓٓ  6ٔ٘  ٔٗٔٙ  الرٌاض :

ٖٗٗ6) 
مبادىء االستدالل 

  االحصائى /
كنجو, انٌس 
  اسماعٌل.

  .ٕ٘ٓٓ  ٘.6ٔ٘  ٕٗٔٙ  الرٌاض :  جامعة الملن سعود,

  التحلٌل العاملى : (ٖٓ٘ٗ
باهى, مصطفى 

  حسٌن.
  .ٕٕٓٓ  5ٔ٘6ٓ٘ٔ  ٖٗٔٙ  الماهرة :  مركز الكتاب,

ٖٗ٘ٔ) 

التحلٌل اإلحصائى 
ومعالجة البٌانات للبحوث 

التربوٌة والنفسٌة 
والرٌاضٌة باستخدام 

 – Excelبرامج 
Statistica - Spss /  

باهى , مصطفى 
  حسٌن .

مكتبة األنجلو 
  المصرٌة ,

  . ٕٔٔٓ  ٘.6ٔ٘  ٗٗٔٙ  الماهرة :

ٖٕٗ٘) 
ومراكز البحث العلمى 
  مصادر التعلم /

البدوى, حمدى 
  عبدالعلٌم.

مإسسة طٌبة للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٖٕٔٓ  ٕ.9ٓ٘  ٘ٗٔٙ  الماهرة :

ٖٖٗ٘) 
البحث العلمى ومراكز 

  مصادر التعلم /
البدوى, حمدى 

  عبدالعلٌم.
مإسسة طٌبة للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٖٕٔٓ  ٕ.9ٓ٘  ٙٗٔٙ  الماهرة :

ٖٗ٘ٗ) 

االستثمار لٌاس العائد من 
فى التدرٌب اإلدارى فى 

ضوء معاٌٌر الجودة 
  الشاملة /

موسى, محمود 
  عبداللطٌف.

مإسسة طٌبة للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕٕٔٓ  5ٕٖٖٙ  9ٗٔٙ  الماهرة :

ٖٗ٘٘) 
لٌاس العائد من االستثمار 
فى التدرٌب اإلدارى فى 

موسى, محمود 
  عبداللطٌف.

طٌبة للنشر  مإسسة
  والتوزٌع,

  .ٕٕٔٓ  5ٕٖٖٙ  1ٗٔٙ  الماهرة :



ضوء معاٌٌر الجودة 
  الشاملة /

ٖٗ٘ٙ) 
استراتٌجٌات البحث 

  العلمى :
الماضى, المكاشفى 

  عثمان دفع هللا.
مإسسة طٌبة للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٖٕٔٓ  9ٓ.91ٖ  6ٗٔٙ  الماهرة :

ٖٗ٘9) 
استراتٌجٌات البحث 

  العلمى :
الماضى, المكاشفى 

  عثمان دفع هللا.
مإسسة طٌبة للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٖٕٔٓ  9ٓ.91ٖ  ٓ٘ٔٙ  الماهرة :

ٖٗ٘1) 
التامٌن االسالمى ودورة 

فى تنمٌة االلتصاد 
  واالجتماعٌة

  عمران, كرٌمة عٌد
دار اسامة للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٕٗٔٓ  ٘ٙٓٓ.1ٖٙ  ٕ٘ٔٙ  عمان:

  دبا,حسن على.  منهجٌة التفكٌر العلمى/ (6ٖ٘ٗ
للنشر مإسسة طٌبة 

  والتوزٌع,
  ٕ٘ٔٓ  ٕٗ.ٔٓٓ  ٕٔ٘ٙ  الماهرة:

  دبا,حسن على.  منهجٌة التفكٌر العلمى/ (ٖٓٙٗ
مإسسة طٌبة للنشر 

  والتوزٌع,
  ٕ٘ٔٓ  ٕٗ.ٔٓٓ  ٕٕ٘ٙ  الماهرة:

ٖٗٙٔ) 
المشروعات الصغٌرة 

  والمتوسطة:
  البنا,جالل.

المكتب العربى 
  الحدٌث,

  .ٕ٘ٔٓ  ٕٓ٘.1٘ٙ  ٖٕ٘ٙ  االسكندرٌة:

ٖٕٗٙ) 
نظم المعلومات التخاذ 

  المرارات االادارٌة/
السٌد,اسماعٌل دمحم 

  دمحم.
المكتب العربى 

  الحدٌث,
  1ٗ.ٔ٘ٙ  ٕٗ٘ٙ  االسكندرٌة:

ٕٓٔٗ 
ٕٓٔٗ.  

ٖٖٗٙ) 
ادارة االعالن 
  والتصادٌاته/

كافى,مصطفى 
  ٌوسف.

دار الحامد للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕ٘ٔٓ  ٔ.6٘ٙ  ٕ٘٘ٙ  عمان:

ٖٗٙٗ) 
مبادىء اإلدارة اإللكترونٌة 

=  
  الحٌت, أحمد فتحى.

دار الحامد للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕ٘ٔٓ  ٘ٓ.1٘ٙ  ٕٙ٘ٙ  عمان :

  االدارة الدولٌة = (ٖ٘ٙٗ
عبد اللطٌف, عبد 

  اللطٌف.
دار ومكتبة الحامد 
  للنشر والتوزٌع,

  .ٕ٘ٔٓ  6ٗٓ.1٘ٙ  9ٕ٘ٙ  عمان :

  العاللات العامة/ (ٖٙٙٗ
كافى,مصطفى 

  ٌوسف.
دار الحامد للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٕ٘ٔٓ  ٕ.6٘ٙ  1ٕ٘ٙ  عمان:

ٖٗٙ9) 
لضاٌا معاصرة فً 

  التسوٌك =
  البكري, ثامر.

دار الحامد للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕٗٔٓ  1.1٘ٙ  6ٕ٘ٙ  عمان :

ٖٗٙ1) 
السلون التنظٌمً وسلون 

  المنظمة /
المصري, اٌهاب 

  عٌسً.
المإسسة العربٌة 
  للعلوم والثمافة,

  .ٕٗٔٓ  ٘ٔٓ.1٘ٙ  ٕٓٙٙ  الماهرة :

  االدارة االستراتٌجٌة : (6ٖٙٗ
السٌد, اسماعٌل 

  دمحم.
المكتب العربى 

  الحدٌث,
االسكندرٌة 

:  
ٕٙٙٔ  ٙ٘1.ٗٓٔ  ٕٕٓٔ.  

ٖٗ9ٓ) 
خطوات وضوابط البحث 

  العلمى /
  .ٕٓٔٓ  ٗ.ٔٓٓ  ٕٕٙٙ  الماهرة :  دار الفكر العربى,  منتصر, أمٌن.

ٖٗ9ٔ) 
خطوات وضوابط البحث 

  العلمى /
  .ٕٓٔٓ  ٗ.ٔٓٓ  ٖٕٙٙ  الماهرة :  دار الفكر العربى,  منتصر, أمٌن.

ٖٗ9ٕ) 
المٌاس واالفصاح 

  المحاسبى :
عبد اللطٌف, ناصر 

  نور الدٌن.
  الدار الجامعٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٕٙٙٗ  ٙ٘9.ٗ1  ٕٓٔ٘.  

ٖٗ9ٖ) 
المٌاس واالفصاح 

  :المحاسبى 
عبد اللطٌف, ناصر 

  نور الدٌن.
  الدار الجامعٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٕٙٙ٘  ٙ٘9.ٗ1  ٕٓٔ٘.  

ٖٗ9ٗ) 
ادارة المكاتب 

  والسكرتارٌة التنفٌذٌة/
علٌان,ربحى 

  مصطفى.
دار صفاء للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٕٙٔٓ  ٖ.ٔ٘ٙ  ٕٙٙٙ  عمان:

  إدارة األزمات/ (9ٖ٘ٗ
الالمى,غسان لاسم 

  داود.
المنهجٌة للنشر الدار 

  والتوزٌع,
  .ٕ٘ٔٓ  ٘ٓٗ.1٘ٙ  9ٕٙٙ  عمان:

ٖٗ9ٙ) 
إدارة العاللات العامة 
  والعاللات الدولٌة :

الحرٌرى, دمحم 
  سرور.

دار زمزم ناشرون 
  وموزعون,

  .ٕ٘ٔٓ  ٕ.6٘ٙ  1ٕٙٙ  عمان :

  نجم,نجم عبود.  الروحٌة فى االعمال: (99ٖٗ
الٌازورى العلمٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .ٕ٘ٔٓ  1٘ٙ  6ٕٙٙ  عمان.:

ٖٗ91) 
االسس واالصول العلمٌة 

  فى ادارة االعمال/
  الزعبى,على فالح.

دار الٌازورى العلمٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .ٕٙٔٓ  1٘ٙ  9ٕٓٙ  عمان:

  الحوكمة الرشٌدة : (96ٖٗ
ابو النصر, مدحت 

  دمحم.
المجموعة العربٌة 
  للتدرٌب والنشر؛

  .ٕ٘ٔٓ  .٘ٗٓ.1٘ٙ  9ٕٔٙ  الماهرة :

  إدارة الجودة الشاملة : (1ٖٓٗ
أبوالنصر, مدحت 

  دمحم محمود
المجموعة العربٌة 
  للتدرٌب والنشر,

  .ٕ٘ٔٓ  15ٕ٘ٙ٘ٙ  9ٕٕٙ  الماهرة :

  إدارة المشتمات المالٌة : (1ٖٔٗ
العارضى, جلٌل 

  كاظم مدلول.
الدار المنهجٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٕٙٔٓ  ٖٕٖٙ.ٕٖٖ  9ٖٕٙ  عمان :

  صالح,أحمدعلى.  ادارة رأس المال البشرى: (1ٕٖٗ
دار الٌازورى العلمٌة 

  للنشر والتوزٌع,
  ٔٗٓ.ٕٖٖ  9ٕٗٙ  عمان.:

ٕٓٔ٘ 
ٕٓٔ٘.  



ٖٗ1ٖ) 
االعمال المصرفٌة 

  االلكترونٌة:
المسعودى,عبد 

  الهادى.
دار الٌازورى العلمٌة 

  للنشر والتوزٌع,
  .ٕٙٔٓ  ٗ.ٕٖٖ  9ٕ٘ٙ  عمان:

ٖٗ1ٗ) 
ٌلى وتطبٌمات  التؤجٌر التمو

  مختارة/
الحسناوى,سالم 
  صالل راهى.

دار المنهجٌة للنشر 
  والتوزٌع,

  9٘ٙ  9ٕٙٙ  عمان:
ٕٓٔٙ 
ٕٓٔٙ.  

  إدارة المستشفٌات : (1ٖ٘ٗ
ذٌاب, صالح 

  محمود.
  .ٕٕٔٓ  ٔٔ.ٕٖٙ  99ٕٙ  عمان :  دار الفكر,

  ادارة التفاوض/ (1ٖٙٗ
عبد عامر,سامح 

  المطلب.
  .ٕٔٔٓ  ٕ.9ٕٖ  91ٕٙ  عمان:  دار الفكر,

  ادارة الجودة الشاملة/ (19ٖٗ
الحداد,عواطف 

  ابراهٌم.
  .6ٕٓٓ  16ٖ  96ٕٙ  عمان:  دار الفكر,

  .ٕٔٔٓ  ٔٗ.1٘ٙ  1ٕٓٙ  عمان :  دار الفكر,  أجٌونٌس, هٌرمان.  إدارة األداء = (11ٖٗ

  اإلدارة االستراتٌجٌة : (16ٖٗ
رشٌد, صالح عبد 

  الرضا.
  دار المناهج,

عمان, 
  األردن :

ٕٙ1ٔ  ٙ٘1.ٕٗٓٔ  ٕٓٓ1.  

ٖٗ6ٓ) 
معاٌٌر التمارٌر المالٌة 

  الدولٌة :
جرٌوننج, هٌنى 

  فان.

الدار الدولٌة 
لإلستثمارات 

  الثمافٌة,
  .ٕٙٓٓ  ٕٖٖ  1ٕٕٙ  الماهرة :

ٖٗ6ٔ) 
معاٌٌر التمارٌر المالٌة 

  الدولٌة :
هٌنى جرٌوننج, 

  فان.

الدار الدولٌة 
لإلستثمارات 

  الثمافٌة,
  .ٕٙٓٓ  ٕٖٖ  1ٖٕٙ  الماهرة :

ٖٗ6ٕ) 
مبادئ المحاسبة المالٌة 

لمعاٌٌر المحاسبة ” وفما
  الدولٌة :

على, عبد الوهاب 
  نصر.

لسم المحاسبة و 
كلٌة  -المراجعة
جامعة  -التجارة

  االسكندرٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٕٙ1ٗ  ٙ٘9.ٗ1  ٕٓٔ٘.  

ٖٗ6ٖ) 
مبادئ المحاسبة المالٌة 

لمعاٌٌر المحاسبة ” وفما
  الدولٌة :

على, عبد الوهاب 
  نصر.

لسم المحاسبة و 
كلٌة  -المراجعة
جامعة  -التجارة

  االسكندرٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٕٙ1٘  ٙ٘9.ٗ1  ٕٓٔ٘.  

ٖٗ6ٗ) 
استراتٌجٌات االستثمار 

  وادارة االموال/

مركز الخبرات 
المهنٌة 

  لالدارة..بمٌن.

اعداد المادة العلمٌة 
مركز الخبرات 

المهنٌة 
  لالدارة..بمٌن,

  ٕٓٔٓ  ٖٕٖٙ.ٕٖٖ  1ٕٙٙ  الماهرة:

ٖٗ6٘) 
اسس واسالٌب كشف 
المخالفات واالخطاء 

  المالٌة/
  

اعداد المادة العلمٌة 
خبراء مركز 

الخبرات المهنٌة 
  لالدارة ..بمٌن,

  .ٕٗٔٓ  ٘ٗ.9٘ٙ  19ٕٙ  الماهرة:

ٖٗ6ٙ) 
اكتشاف الغش والتالعب 

  فى الموائم المالٌة /
أحمد, سامح دمحم 
  رضا رٌاض.

مكتبة المللن فهد 
  الوطنٌة,

  .ٕٓٔٓ  95ٗ٘٘ٙ  11ٕٙ  الرٌاض :

ٖٗ69) 
االسس المالٌة فى منظمات 

  المجتمع المدنى/
  

مركز الخبرات 
المهنٌة 

  لالدارة..بمٌن.
  .ٕٗٔٓ  1ٗ.9٘ٙ  16ٕٙ  الماهرة:

ٖٗ61) 
البورصات المالٌة وتكوٌن 

  محافظ االستثمار/
  

اعداد المادة العلمٌة 
مركز الخبرات 

المهنٌة 
  لالدارة..بمٌن,

  .ٕٗٔٓ  ٙ.ٕٖٖ  6ٕٓٙ  الماهرة:

ٖٗ66) 
التخطٌط المالى واعداد 

  الموازنات/
  

اعداد المادة العلمٌة 
مركز الخبرات 

المهنٌة 
  لالدارة..بمٌن,

  .ٕٗٔٓ  9ٕٕ.ٖٓ٘  6ٕٔٙ  الماهرة:

ٖ٘ٓٓ) 
التخطٌط المالى وتمٌٌم 

  المشروعات مالٌا
  

اعداد المادة العلمٌة 
مركز الخبرات 

المهنٌة 
  لالدارة..بمٌن,

  .ٕ٘ٔٓ  1ٗ.9٘ٙ  6ٕٕٙ  الماهرة:

    التخطٌط والرلابة المالٌة/ (ٖٔٓ٘

اعداد المادة العلمٌة 
مركز الخبرات 

المهنٌة 
  لالدارة..بمٌن,

  ٕ٘ٔٓ  1ٗ.9٘ٙ  6ٖٕٙ  الماهرة:

ٖٕ٘ٓ) 
التمارٌر المالٌة فى 

  منظمات المجتمع المدنى/
  

اعداد المادة العلمٌة 
مركز الخبرات 

المهنٌة 
  .ٕ٘ٔٓ  1ٗ.9٘ٙ  6ٕٗٙ  الماهرة:



  لالدارة..بمٌن,

ٖٖ٘ٓ) 
الرلابة المالٌةوالتدلٌك 

  الداخلى/
  

اعداد المادة العلمٌة 
مركز الخبرات 

المهنٌة 
  لالدارة..بمٌن,

  .ٕٗٔٓ  1ٗ.9٘ٙ  6ٕ٘ٙ  الماهرة:

ٖ٘ٓٗ) 
المحاسبات المالٌة فى 

  الفنادق/
  

اعداد المادة العلمٌة 
مركز الخبرات 

المهنٌة 
  لالدارة..بمٌن,

  .ٕ٘ٔٓ  1ٗ.9٘ٙ  6ٕٙٙ  الماهرة:

ٖ٘ٓ٘) 
المحاسبات المالٌة فى 

  المستشفٌات/
  

مركز الخبرات 
  المهنٌة لالدارة,

  .ٕ٘ٔٓ  1ٗ.9٘ٙ  69ٕٙ  الماهرة:

ٖ٘ٓٙ) 
المحاسبات المالٌة فى 
  المشروعات الصناعٌة/

  

اعداد المادة العلمٌة 
مركز الخبرات 

المهنٌة 
  لالدارة..بمٌن,

  .ٕ٘ٔٓ  1ٗ.9٘ٙ  61ٕٙ  الماهرة:

ٖ٘ٓ9) 
المراجعة فى البٌئة 

  االلكترونٌة/
الجمال,جٌهان عبد 

  المعز.
دار الكتاب 
  الجامعى,

  .ٕٗٔٓ  ٘ٗ.9٘ٙ  66ٕٙ  االمارات:

ٖ٘ٓ1) 
المعاٌٌر البرٌطانٌة 
  ومإشرات االفصاح/

  

اعداد المادة العلمٌة 
مركز الخبرات 

المهنٌة 
  لالدارة..بمٌن,

  .ٕٗٔٓ  9٘ٙ  ٖٓٓٙ  الماهرة:

ٖ٘ٓ6) 
المفاهٌم الحدٌثة الدارة 

  البنون/
  

اعداد المادة العلمٌة 
مركز الخبرات 

المهنٌة 
  لالدارة..بمٌن,

  .ٕٕٔٓ  1.6ٖٔ٘ٙ  ٖٔٓٙ  الماهرة؛

ٖ٘ٔٓ) 
النظم المحاسبٌة والتحلٌل 

  المالى للمدٌرٌن/
  

اعداد المادة العلمٌة 
مركز الخبرات 

المهنٌة 
  لالدارة..بمٌن.

  ٕٓٔٓ  9٘ٙ  ٕٖٓٙ  الماهرة:

ٖ٘ٔٔ) 
تمٌٌم االداء المالى 

  واالدارى للمشروعات/
  

اعداد المادة العلمٌة 
مركز الخبرات 

المهنٌة 
  لالدارة..بمٌن,

  .ٕٗٔٓ  ٕٓ.ٖٖٓ  ٖٖٓٙ  الماهرة:

  الغول, رشا.  المراجعة البٌئٌة = (ٕٖٔ٘
مكتبة الوفاء 

  المانونٌة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٖٙٓٗ  ٘9ٗ.٘  ٕٓٔٗ.  

  الغول,رشا.  التحفظ المحاسبى/ (ٖٖٔ٘
مكتبة الوفاء 

  المانونٌة,
  .ٕ٘ٔٓ  9٘ٙ  ٖ٘ٓٙ  االسكندرٌة:

    محاسبة التكالٌف النفطٌة/ (ٖٗٔ٘

اعداد المادة العلمٌة 
مركز الخبرات 

المهنٌة 
  لالدارة..بمٌن,

  .ٕٗٔٓ  ٕٗ.9٘ٙ  ٖٙٓٙ  الماهرة:

  محاسبة التلوث البٌئى / (ٖ٘ٔ٘
عبدالرحمن, 

  اسماعٌل محمود.
  دار الوفاء المانونٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٖٙٓ9  ٙ٘9  ٕٓٔٗ.  

ٖ٘ٔٙ) 
محاسبة المنشآت المالٌة 
طبما لمعاٌٌر المحاسبة 

  الدولٌة:

عبد المولى,ناصر 
  خلٌفة.

المكتب العربى 
  للمعارف,

  .ٕٔٔٓ  1ٗ.9٘ٙ  1ٖٓٙ  الماهرة:

  البلمٌنى,دمحم توفٌك.  أساسٌات التؤمٌن التكافلى/ (9ٖٔ٘
الزعٌم للخدمات 

  المكتبٌة,
  .ٖٕٔٓ  1ٖٙ  6ٖٓٙ  الماهرة.:

  البلمٌنى,دمحم توفٌك.  أساسٌات التؤمٌن التكافلى/ (1ٖٔ٘
الزعٌم للخدمات 

  المكتبٌة,
  .ٖٕٔٓ  1ٖٙ  ٖٓٔٙ  الماهرة.:

  البلمٌنى,دمحم توفٌك.  أساسٌات التؤمٌن التكافلى/ (6ٖٔ٘
الزعٌم للخدمات 

  المكتبٌة,
  .ٖٕٔٓ  1ٖٙ  ٖٔٔٙ  الماهرة.:

  البلمٌنى,دمحم توفٌك.  أساسٌات التؤمٌن التكافلى/ (ٕٖٓ٘
الزعٌم للخدمات 

  المكتبٌة,
  .ٖٕٔٓ  1ٖٙ  ٕٖٔٙ  الماهرة.:

  البلمٌنى,دمحم توفٌك.  أساسٌات التؤمٌن التكافلى/ (ٕٖٔ٘
الزعٌم للخدمات 

  المكتبٌة,
  .ٖٕٔٓ  1ٖٙ  ٖٖٔٙ  الماهرة.:

  أسس النظرٌة االحصائٌة/ (ٕٕٖ٘
البلمٌنى,دمحم توفبك 

  اسماعٌل.
للخدمات الزعٌم 
  المكتبٌة,

  .ٕ٘ٔٓ  ٖٓٔ  ٖٗٔٙ  الجٌزة.؛



  أسس النظرٌة االحصائٌة/ (ٖٕٖ٘
البلمٌنى,دمحم توفبك 

  اسماعٌل.
الزعٌم للخدمات 

  المكتبٌة,
  .ٕ٘ٔٓ  ٖٓٔ  ٖ٘ٔٙ  الجٌزة.؛

  أسس النظرٌة االحصائٌة/ (ٕٖٗ٘
البلمٌنى,دمحم توفبك 

  اسماعٌل.
الزعٌم للخدمات 

  المكتبٌة,
  .ٕ٘ٔٓ  ٖٓٔ  ٖٙٔٙ  الجٌزة.؛

  أسس النظرٌة االحصائٌة/ (ٕٖ٘٘
البلمٌنى,دمحم توفبك 

  اسماعٌل.
الزعٌم للخدمات 

  المكتبٌة,
  .ٕ٘ٔٓ  ٖٓٔ  9ٖٔٙ  الجٌزة.؛

  أسس النظرٌة االحصائٌة/ (ٕٖٙ٘
البلمٌنى,دمحم توفبك 

  اسماعٌل.
الزعٌم للخدمات 

  المكتبٌة,
  .ٕ٘ٔٓ  ٖٓٔ  1ٖٔٙ  الجٌزة.؛

ٖٕ٘9) 
نظرٌة المصدالٌة فى 

  التؤمٌنات العامة:
  البلمٌنى,دمحم توفٌك.

الزعٌم للخدمات 
  المكتبٌة,

  .ٕ٘ٔٓ  1ٖٙ  6ٖٔٙ  الجٌزة.:

ٖٕ٘1) 
نظرٌة المصدالٌة فى 

  التؤمٌنات العامة:
  البلمٌنى,دمحم توفٌك.

الزعٌم للخدمات 
  المكتبٌة,

  .ٕ٘ٔٓ  1ٖٙ  ٕٖٓٙ  الجٌزة.:

ٖٕ٘6) 
نظرٌة المصدالٌة فى 

  التؤمٌنات العامة:
  البلمٌنى,دمحم توفٌك.

الزعٌم للخدمات 
  المكتبٌة,

  .ٕ٘ٔٓ  1ٖٙ  ٕٖٔٙ  الجٌزة.:

ٖٖ٘ٓ) 
نظرٌة المصدالٌة فى 

  التؤمٌنات العامة:
  البلمٌنى,دمحم توفٌك.

الزعٌم للخدمات 
  المكتبٌة,

  .ٕ٘ٔٓ  1ٖٙ  ٕٕٖٙ  الجٌزة.:

ٖٖ٘ٔ) 
المصدالٌة فى نظرٌة 

  التؤمٌنات العامة:
  البلمٌنى,دمحم توفٌك.

الزعٌم للخدمات 
  المكتبٌة,

  .ٕ٘ٔٓ  1ٖٙ  ٖٕٖٙ  الجٌزة.:

ٖٖٕ٘) 
دراسات متمدمة فى 
  االحصاء الرٌاضى/

  البلمٌنى,دمحم توفٌك.
الزعٌم للخدمات 

  المكتبٌة,
  .ٕٙٔٓ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  ٕٖٗٙ  الجٌزة.:

ٖٖٖ٘) 
دراسات متمدمة فى 
  االحصاء الرٌاضى/

  البلمٌنى,دمحم توفٌك.
الزعٌم للخدمات 

  المكتبٌة,
  .ٕٙٔٓ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  ٕٖ٘ٙ  الجٌزة.:

ٖٖ٘ٗ) 
دراسات متمدمة فى 
  االحصاء الرٌاضى/

  البلمٌنى,دمحم توفٌك.
الزعٌم للخدمات 

  المكتبٌة,
  .ٕٙٔٓ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  ٕٖٙٙ  الجٌزة.:

ٖٖ٘٘) 
دراسات متمدمة فى 

  الرٌاضى/االحصاء 
  البلمٌنى,دمحم توفٌك.

الزعٌم للخدمات 
  المكتبٌة,

  .ٕٙٔٓ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  9ٕٖٙ  الجٌزة.:

ٖٖ٘ٙ) 
دراسات متمدمة فى 
  االحصاء الرٌاضى/

  البلمٌنى,دمحم توفٌك.
الزعٌم للخدمات 

  المكتبٌة,
  .ٕٙٔٓ  ٖٗ٘ٔ.ٖٖٓ  1ٕٖٙ  الجٌزة.:

  المحاسبة االجرامٌة : (9ٖٖ٘
 الخضٌرى, محسن

  احمد.
إٌتران للطباعة 
  والنشر والتوزٌع,

  .ٕٗٔٓ  9٘ٙ  6ٕٖٙ  الماهرة:

  المحاسبة االجرامٌة : (1ٖٖ٘
الخضٌرى, محسن 

  احمد.
إٌتران للطباعة 
  والنشر والتوزٌع,

  .ٕٗٔٓ  9٘ٙ  ٖٖٓٙ  الماهرة:

ٖٖ٘6) 

المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة 
واالداء المالى للشركات 

الصناعٌة المساهمة 
  العامة/

الصوفى,فارس 
  جمٌل.

دار جلٌس الزمان 
  للنشر والتوزبع,

  .ٕٗٔٓ  9٘ٙ  ٖٖٔٙ  عمان:

ٖ٘ٗٓ) 

المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة 
واالداء المالى للشركات 

الصناعٌة المساهمة 
  العامة/

الصوفى,فارس 
  جمٌل.

دار جلٌس الزمان 
  للنشر والتوزبع,

  .ٕٗٔٓ  9٘ٙ  ٕٖٖٙ  عمان:

ٖ٘ٗٔ) 
مبادئ المحاسبة المالٌة 

لمعاٌٌر المحاسبة ” وفما
  الدولٌة :

على, عبد الوهاب 
  نصر.

لسم المحاسبة و 
كلٌة  -المراجعة
جامعة  -التجارة

  االسكندرٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٖٖٖٙ  ٙ٘9.ٗ1  ٕٓٔ٘.  

ٖٕ٘ٗ) 
مبادئ المحاسبة المالٌة 

لمعاٌٌر المحاسبة ” وفما
  الدولٌة :

على, عبد الوهاب 
  نصر.

لسم المحاسبة و 
كلٌة  -المراجعة
جامعة  -التجارة

  االسكندرٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٖٖٙٗ  ٙ٘9.ٗ1  ٕٓٔ٘.  

  السٌد,شحاته.  المحاسبة االدارٌة/ (ٖٖٗ٘
دار العلوم االكادٌمٌة 

  للنشر والتوزٌع,
  .ٕ٘ٔٓ  ٔٓ.1٘ٙ  ٖٖ٘ٙ  االسكندرٌة:

  السٌد,شحاته.  المحاسبة االدارٌة/ (ٖٗٗ٘
دار العلوم االكادٌمٌة 

  للنشر والتوزٌع,
  .ٕ٘ٔٓ  ٔٓ.1٘ٙ  ٖٖٙٙ  االسكندرٌة:

  نظرٌة المحاسبة : (ٖ٘ٗ٘
الناغى, محمود 

  السٌد.
المكتبة العصرٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .9ٕٔٓ  9٘ٙ  9ٖٖٙ  المنصورة :

  المحاسبة اإلدارٌة / (ٖٙٗ٘
ٌلً, مكرم  باس
  عبدالمسٌح.

  .ٕٗٔٓ  ٔٗ.9٘ٙ  1ٖٖٙ  الماهرة :  المكتبة العصرٌة,

  المحاسبة اإلدارٌة / (9ٖٗ٘
ٌلً, مكرم  باس
  عبدالمسٌح.

  .ٕٗٔٓ  ٔٗ.9٘ٙ  6ٖٖٙ  الماهرة :  المكتبة العصرٌة,



  المحاسبة اإلدارٌة / (1ٖٗ٘
ٌلً, مكرم  باس
  عبدالمسٌح.

  .ٕٗٔٓ  ٔٗ.9٘ٙ  ٖٓٗٙ  الماهرة :  المكتبة العصرٌة,

ٖ٘ٗ6) 
التكلفة اإلستراتٌجٌة إدارة 

:  
ٌلً, مكرم عبد  باس

  المسٌح.
  .ٕٗٔٓ  ٕٗ.9٘ٙ  ٖٔٗٙ  الماهرة :  المكتبة العصرٌة,

ٖ٘٘ٓ) 
الرلابة والمحاسبة عن 

التكالٌف رإٌة إستراتٌجٌة 
:  

ٌلً, مكرم عبد  باس
  المسٌح.

  .ٕٗٔٓ  ٕٗ.9٘ٙ  ٕٖٗٙ  الماهرة :  المكتبة العصرٌة,

ٖ٘٘ٔ) 
الفعلٌة فى نظم التكالٌف 

بٌئة التصنٌع الحدٌثة رإٌة 
  إستراتٌجٌة :

ٌلى, مكرم  باس
  عبدالمسٌح.

  .ٕٗٔٓ  1.1٘ٙ  ٖٖٗٙ  الماهرة :  المكتبة العصرٌة,

ٖٕ٘٘) 
نظم التكالٌف المعٌارٌة فى 
بٌئة التصنٌع الحدٌثة رإٌة 

  إستراتٌجٌة :

ٌلً, مكرم عبد  باس
  المسٌح.

  .ٕٗٔٓ  ٕٗ.9٘ٙ  ٖٗٗٙ  الماهرة :  المكتبة العصرٌة,

ٖٖ٘٘) 
تطبٌمات محاسبة التكالٌف 

/  
ٌلً, مكرم عبد  باس

  المسٌح.
  .ٕٗٔٓ  ٕٗ.9٘ٙ  ٖ٘ٗٙ  الماهرة :  المكتبة العصرٌة,

ٖ٘٘ٗ) 
المنهج المحاسبى فى 
المعامالت ومنظمات 
  األعمال اإلسالمٌة /

الناغى, محمود 
  السٌد.

  .ٕ٘ٔٓ  ٕٕٔٔ.ٕٖٖ  ٖٙٗٙ  المنصورة :  المكتبة العصرٌة,

ٖ٘٘٘) 
المحاسبة فى لطاع 
  السٌاحة والفنادق /

السجاعى, محمود 
  محمود.

المكتبة العصرٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .ٕٓٔٓ  9.1ٖ9٘ٙ  9ٖٗٙ  المنصورة :

ٖ٘٘ٙ) 
المحاسبة فى لطاع 
  السٌاحة والفنادق /

السجاعى, محمود 
  محمود.

المكتبة العصرٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .ٕٓٔٓ  9.1ٖ9٘ٙ  1ٖٗٙ  المنصورة :

ٖ٘٘9) 
المحاسبة فى لطاع 
  السٌاحة والفنادق /

السجاعى, محمود 
  محمود.

المكتبة العصرٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .ٕٓٔٓ  9.1ٖ9٘ٙ  6ٖٗٙ  المنصورة :

ٖ٘٘1) 
االسالٌب الكمٌة فً 

  المحاسبة /
ٌلً, مكرم  باس
  عبدالمسٌح .

  . ٕٗٔٓ  ٕٗ.9٘ٙ  ٖٓ٘ٙ  الماهرة :  المكتبة العصرٌة,

ٖ٘٘6) 
سعر الصرف الحمٌمى 

  التوازنى/
الزاوى,عبدالرزاق 

  بن.
دار الٌازورى العلمٌة 

  للنشر والتوزٌع,
    ٖٔ٘ٙ  عمان:

ٕٓٔٙ 
ٕٓٔٙ.  

ٖ٘ٙٓ) 

المسإولٌة اإلجتماعٌة 
للمصارف الخاصة فً 
إطار العاللة بٌن رأس 

المال الفكري ورأس المال 
ٌلً    /التمو

األمٌري, ولٌد حمٌد 
  رشٌد.

دار الٌازوري العلمٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .ٕ٘ٔٓ  ٔ.ٕٖٖ  ٕٖ٘ٙ  عمان :

ٖ٘ٙٔ) 
المحاسبة اإلدارٌة المتمدمة 

/  
الحرٌري, دمحم 

  سرور.
الدار المنهجٌة للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٕٙٔٓ  9٘ٙ  ٖٖ٘ٙ  عمان :

ٖٕ٘ٙ) 
محاسبة المإسسات المالٌة 

:  
عبدالزارق الشحادة, 

  لاسم.
زمزم ناشرون 

  وموزعون,
  . ٕٔٔٓ  9.1٘ٙ  ٖٗ٘ٙ  األردن :

ٖٖ٘ٙ) 
دور التصكٌن االسالمى 
فى ادارة السٌولة فى 
  البنون االسالمٌة/

  براضٌة,حكٌم.
دار الٌازورى العلمٌة 

  للنشر والتوزٌع,
  .ٕٙٔٓ    ٖ٘٘ٙ  عمان:

ٖ٘ٙٗ) 
تطبٌمات محاسبٌة 

  وإحصائٌة :
  .ٕٙٔٓ  1ٕ٘ٓ.9٘ٙ  ٖٙ٘ٙ  عّمان :  دار أسامة,  ٌوسف.الهروط, 

ٖ٘ٙ٘) 
دراسات متمدمة فى نظم 
  المعلومات المحاسبٌة /

دبٌان, السٌد عبد 
  الممصود دمحم.

  دار التعلٌم الجامعى,
اإلسكندرٌة 

:  
ٖٙ٘9  ٙ٘9  ٕٓٔٙ.  

ٖ٘ٙٙ) 
لراءات فى نظرٌة 

  المحاسبة /
  .ٕٗٔٓ  9٘ٙ  1ٖ٘ٙ  طنطا :  ]ن.م[,  سالم, دمحم ٌوسف.

  المحاسبة االجرامٌة : (9ٖٙ٘
الخضٌرى, محسن 

  احمد.
إٌتران للطباعة 
  والنشر والتوزٌع,

  .ٕٗٔٓ  9٘ٙ  6ٖ٘ٙ  الماهرة:

  .ٕ٘ٔٓ  9٘ٙ  ٖٓٙٙ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  وٌجانت.  مبادىء المحاسبة / (1ٖٙ٘

ٖ٘ٙ6) 
المعاٌٌر الدولٌة العداد 

  التمارٌر المالٌة
  ٕٗٔٓ  ٗٓ.9٘ٙ  ٖٔٙٙ  الماهرة  دار الفاروق للنشر  رالف تٌفٌن

  .ٕٙٔٓ  9٘ٙ  ٕٖٙٙ  الماهرة :  دار التعلٌم الجامعى,  راضى, دمحم سامى.  أساسٌات المحاسبة : (9ٖٓ٘

ٖ٘9ٔ) 

مشاكل المٌاس والتسوٌات 
واإلفصاح المحاسبى 
األخطاء المحاسبٌة 
المخزون طرق المٌد 

  المحاسبى /

  دار التعلٌم الجامعى,  راضى, دمحم سامى.
اإلسكندرٌة 

:  
ٖٖٙٙ  ٙ٘9  ٕٓٔٙ.  



ٖ٘9ٕ) 
نظم المعلومات المحاسبٌة 

فى بٌئة تكنولوجٌا 
  المعلومات :

  سمٌر كامل عٌسى .
دار التعلٌم الجامعى 

,  
االسكندرٌة 

:  
ٖٙٙٗ  ٙ٘9.ٖٓ  ٕٓٔٙ .  

  ٕٙٔٓ  1ٗ.9٘ٙ  ٖ٘ٙٙ  الماهرة:  دار التعلٌم الجامعى,  السٌدالملٌجى,فإاد   معاٌر المحاسبة المالٌة: (9ٖٖ٘

ٖ٘9ٗ) 
أسس المحاسبة المالٌة وفمآ 
  لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة:

شحاتة, شحاتة 
  السٌد.

  ٕٙٔٓ  9.1ٖٙ٘ٙ  ٖٙٙٙ  االسكندرٌة:  دار التعلٌم الجامعى,

ٖ٘9٘) 
دراسات متمدمة فً 
  المحاسبة االدارٌة

عبدالوهاب -علً
؛ شحاتة السٌد  نصر
  شحاتة

  ٕٙٔٓ  9٘ٙ  9ٖٙٙ  االسكندرٌة  دار التعلٌم الجامعى

  المراجعة المتمدمة / (9ٖٙ٘
عبد الكرٌم, عارف 

  عبدهللا.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٖٙٙ1  ٙ٘9.ٗ٘  ٕٓٔٗ.  

ٖ٘99) 
المراجعة المتمدمة فى بٌئة 

  االعمال الحدٌثة/
على,عبد الوهاب 

  نصر.
  .ٕٙٔٓ    6ٖٙٙ  االسكندرٌة:  التعلٌم الجامعى,دار 

ٖ٘91) 
المراجعة الخارجٌة الحدٌثة 

:  
شحاتة, السٌد 

  شحاتة.
  دار التعلٌم الجامعى,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖٙ9ٓ  ٙ٘9.ٗ٘  ٕٓٔٙ.  

ٖ٘96) 
دراسات فى معاٌٌر 

المراجعة والتؤكٌد المهنى 
  الدولٌة :

على, عبد الوهاب 
  نصر.

  .ٕٙٔٓ  ٘ٗ.9٘ٙ  9ٖٔٙ  الماهرة :  الجامعى,دار التعلٌم 

ٖ٘1ٓ) 
مدخل عملى معاصر فى 

  مبادئ :
  دار التعلٌم الجامعى,  سراٌا, دمحم السٌد.

اإلسكندرٌة 
:  

ٖٙ9ٕ  ٙ٘9.ٗ٘  ٕٓٔٙ.  

ٖ٘1ٔ) 
مراجعة الموائم المالٌة بٌن 

االدارة والخدمات 
  التؤكتدٌة:

  دار التعلٌم الجامعى؛  رٌشو؛بدٌع الدٌن
االسكند رٌة 

:  
ٖٙ9ٖ  ٙ٘9.ٗٙ  ٕٓٔ9  

ٖ٘1ٕ) 
المحاسبة المالٌة فى 
  شركات األشخاص :

عبد اللطٌف, ناصر 
  نور الدٌن.

  الدار الجامعٌة؛
االسكندرٌة 

:  
ٖٙ9ٗ  ٙ٘9  ٕٓٔ٘ .  

ٖ٘1ٖ) 
اداب وسلوكٌات مهنة 
  المحاسبة والمراجعة :

علً, عبد الوهاب 
  نصر.

  دار التعلٌم الجامعً,
االسكندرٌة 

:  
ٖٙ9٘  ٙ٘9.ٕٖٓ  ٕٓٔٙ.  

ٖ٘1ٗ) 
محاسبة المماوالت التشٌد 
والبناء وتكالٌف عمود 

  اإلنشاءات :
  الدرا الجامعٌة,  نصٌر, مبرون دمحم.

اإلسكندرٌة 
:  

ٖٙ9ٙ  ٙ٘9.ٔ  ٕٓٔٙ.  

ٖ٘1٘) 
معاٌٌر المحاسبة الدولٌة 
  واألزمات المالٌة العالمٌة:

مطوع؛مطاوع 
  السعٌد السٌد

  ٕٙٔٓ  ٗ.9٘ٙ  99ٖٙ  االسكندرٌة:  دارالتعلٌم الجامعى:

ٖ٘1ٙ) 
المحاسبة البٌئٌة 

  اإلجتماعٌة :
مطاوع, مطاوع 

  السعٌد السٌد.
دار الكتب 
  المصرٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖٙ91  ٙ٘9.1ٙٓ.6ٕٙ  ٕٓٔ9.  

  أولٌفر, لٌانابٌل.  إدارة التكالٌف : (19ٖ٘
دار الفاروق 
لالستثمارات 

  الثمافٌة,
  ٕٔٔٓ  ٘٘ٔ.1٘ٙ  96ٖٙ  الماهرة :

  كاو, روجر.  المحاسبة االدارٌة / (11ٖ٘
دار الفاروق للنشر 

  والتوزٌع,
  .1ٕٓٓ  9.9٘ٙ  1ٖٓٙ  الماهرة :

ٖ٘16) 
المٌاس واالفصاح 

  المحاسبى :
عبد اللطٌف, ناصر 

  نور الدٌن.
  الدار الجامعٌة,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖٙ1ٔ  ٙ٘9.ٗ1  ٕٓٔ٘.  

ٖ٘6ٓ) 
المحاسبة فى الوحدات 

  الحكومٌة :
عبد اللطٌف, ناصر 

  نور الدٌن.
  دار التعلٌم الجامعى,

اإلسكندرٌة 
:  

ٖٙ1ٕ  ٙ٘9.1ٖ٘  ٕٓٔٙ.  

ٖ٘6ٔ) 
دراسات فى معاٌٌر 

المراجعة والتؤكٌد المهنى 
  الدولٌة :

على, عبد الوهاب 
  نصر.

  .ٕٙٔٓ  ٘ٗ.9٘ٙ  1ٖٖٙ  الماهرة :  دار التعلٌم الجامعى,

ٖ٘6ٕ) 
نظم المعلومات 

  المحاسبٌة/
  وهدان, دمحم على

دار عبٌد للنشر و 
  التوزٌع,

  .9ٕٔٓ  95ٓ٘1٘ٙ  1ٖٗٙ  الماهرة:

ٖ٘6ٖ) 
طرق إعداد وكتابة البحث 

  العلمً :
صادق, عاطف 

  شكري.
  .ٕ٘ٔٓ  ٖٗ.ٔٓٓ  1ٖ٘ٙ  الماهرة :  دار الفكر العربً,

ٖ٘6ٗ) 
البحث خطوات وضوابط 

  العلمى /
  .ٕٓٔٓ  ٗ.ٔٓٓ  1ٖٙٙ  الماهرة :  دار الفكر العربى ,  منتصر, آمٌن.

  .ٕٗٔٓ  ٕ.91ٖ  19ٖٙ  الماهرة :  دار الفكر العربً,  التٌتون, أمٌنة.  الطرٌك الً الدكتوراه / (6ٖ٘٘

ٖ٘6ٙ) 
الفجوة الرلمٌة ودور 
  الحكومة فى معالجتها /

أندراوس,عاطف 
  ولٌم.

  .ٕٙٔٓ    11ٖٙ  االسكندرٌة:  الفكر الجامعى,دار 



ٖ٘69) 
االدوات المالٌة لمكافحة 

  التلوث /
أندراوس,عاطف 

  ولٌم.
  .ٕٙٔٓ    16ٖٙ  االسكندرٌة:  دار الفكر الجامعى,

ٖ٘61) 
حوكمة الشركات والهندسة 

  المالٌة:/
بن زواي؛دمحم 

  الشرٌف
  دارالفن الجامعى؛

االسكندرٌة 
:  

ٖٙ6ٓ  ٙ٘1.ٔ٘  ٕٓٔٙ  

ٖ٘66) 
المراجعة المتمدمة فى بٌئة 

  االعمال الحدٌثة/
على,عبد الوهاب 

  نصر.
  .ٕٙٔٓ    6ٖٔٙ  االسكندرٌة:  دار التعلٌم الجامعى,

ٖٙٓٓ) 
محاسبة التكالٌف فى لطاع 

  النمل البحرى /
عبداللطٌف, ناصر 

  نورالدٌن.
  الدار الجامعٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٖٙ6ٕ  ٙ٘9.ٕٗ  ٕٓٓ1.  

ٖٙٓٔ) 
محاسبة المنشؤت 

  المتخصصة :
  دار التعلٌم الجامعى,  راضى, دمحم سامى.

االسكندرٌة 
:  

ٖٙ6ٖ  ٙ٘9  ٕٓٔ9.  

ٖٕٙٓ) 
مشاكل المٌاس واإلفصاح 

  المحاسبى :
على, عبد الوهاب 

  نصر.
  .ٕ٘ٔٓ  1ٗ.9٘ٙ  6ٖٗٙ  الماهرة :  دار التعلٌم الجامعى,

ٖٖٙٓ) 

مدى مالئمة معاٌٌر 
المحاسبة المالٌة لبناء 

النظرٌة العامة المحاسبٌة 
/  

  غادر, دمحم ٌاسٌن.
المنظمة العربٌة 
  للتنمٌة اإلدارٌة,

  . ٕٙٔٓ  1ٗ.9٘ٙ  6ٖ٘ٙ  الماهرة :

ٖٙٓٗ) 
دراسات فً المحاسبة 
  المالٌة المتخصصة /

  الدار الجامعٌة,  المبانً, ثناء علً.
اإلسكندرٌة 

:  
ٖٙ6ٙ  ٙ٘9.ٗ1  ٕٓٓ9 .  

ٖٙٓ٘) 
االطار الفكرى لمبادئ 

  المحاسبة المالٌة/
  .9ٕٓٓ    69ٖٙ  الماهرة:  اكتوبر, ٙجامعة   حنفى,احمد محمود.

ٖٙٓٙ) 
استخدام العمل كنموذج 
  لنظم االنتاج المرنة/

  جارود,راغو.
المنظمة العربٌة 
  للتنمٌة االدارٌة,

  .ٕٕٔٓ    61ٖٙ  الماهرة:

ٖٙٓ9) 
الداخلٌة التدلٌك والرلابة 

على المإسسات )بحوث 
  محكمة منتماة( :/

الفاعورى , رفعت 
  عبد الحلٌم

منشورات المنظمة 
العربٌة للتنمبة 

  االدارٌة
  ٕٕٔٓ  ٙ.9٘ٙ  66ٖٙ  الماهرة

ٖٙٓ1) 
الحكومة 

-االلكترونٌة)مفهومها
  متطلباتها(-مبادئها

عامر,طارق عبد 
  الرإوف.

المإسسة العربٌة 
  للعلوم والثمافة,

  .9ٕٔٓ    ٓٓٗٙ  الماهرة:

ٖٙٓ6) 
إدارة األزمات ومواجهة 

  الكوارث /
المصري, إٌهاب 

  عٌسى.
المإسسة العربٌة 
  للعلوم والثمافة,

  .9ٕٔٓ  ٙٓٗ  ٔٓٗٙ  الماهرة :

ٖٙٔٓ) 

إدارة المعرفة وتنمٌة 
الموارد البشرٌة 

بالمنظمات غٌر الحكومٌة 
:  

عبد الممصود, عماد 
  الدٌن أحمد.

الجامعى  المكتب
  الحدٌث,

االسكندرٌة 
:  

ٕٙٗٓ  ٙ٘1.ٖ  ٕٓٔ9.  

  عودة, عطاهللا على.  ادارة االعمال الدولٌة/ (ٖٔٔٙ
زمزم ناشرون 

  وموزعون,
  .9ٕٔٓ    ٖٓٗٙ  عمان:

ٖٕٙٔ) 
إدارة المخاطر واألزمات 

/  
دمحم, عبدالرإوف 

  أحمد على.
مكتبة الوفاء 

  المانونٌة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٙٗٓٗ  ٙ٘1.ٔ٘  ٕٓٔٙ.  

ٖٖٙٔ) 
اإلدارة المالٌة لألعمال 

  الدولٌة /
دمحم, عبد الرإوف 

  أحمد علً.
مكتبة الوفاء 

  المانونٌة,
اإلسكندرٌة 

:  
ٙٗٓ٘  ٙ٘1.ٔ٘  ٕٓٔٙ.  

ٖٙٔٗ) 
التسوٌك الدولى واالسواق 

  العالمٌة/
الملٌجى, سامى دمحم 

  محمود.
مكتٌة الوفاء 

  المانونٌة,
  .ٕٙٔٓ    ٙٓٗٙ  االسكندرٌة:

  . ٕٓٔٓ  1٘ٙ  9ٓٗٙ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,  سٌكاران, أوما.  طرق البحث فى اإلدارة : (ٖ٘ٔٙ

  السلون التنظٌمً / (ٖٙٔٙ
مسلم, علً عبد 

  الهادي.
دار العلوم األكادٌمٌة 

  للنشر والتوزٌع,
اإلسكندرٌة 

:  
ٙٗٓ1  ٙ٘1.ٓٔ٘  ٕٓٔ٘.  

ٖٙٔ9) 
التجارٌة إدارة العالمات 

من األسس المفاهٌمٌة إلً 
  المرارات التسوٌمٌة =

الورثٌالنً, أ. لرادي 
  سفٌان.

نبالء ناشرون 
  وموزعون,

  .ٕٙٔٓ  1.1٘ٙ  6ٓٗٙ  عمان:

  إدارة المستشفٌات / (1ٖٔٙ
سمحان, ناجً 

  عواد.
دار أمجد للنشر 

  والتوزٌع,
  . ٕٙٔٓ  ٙ.ٓٔٙ  ٓٔٗٙ  عمان :

ٖٙٔ6) 
ادارة االعمال 
  االلكترونٌة/

خطاب, رفٌدة 
  ناجى.

دار امجد للنشر 
  والتوزٌع,

  .ٕ٘ٔٓ    ٔٔٗٙ  عمان:

ٖٕٙٓ) 
المحاسبة المالٌة المتمدمة 

:  
تركً, محمود 

  إبراهٌم عبد السالم.
مكتبة الوفاء 

  المانونٌة,
االسكندرٌة 

:  
ٕٙٗٔ  ٙ٘9.ٗ1  ٕٓٔٙ.  

  محاسبة التلوث البٌئى / (ٕٖٔٙ
عبدالرحمن, 

  اسماعٌل محمود.
  دار الوفاء المانونٌة,

االسكندرٌة 
:  

ٖٙٗٔ  ٙ٘9  ٕٓٔٗ.  



ٖٕٕٙ) 
مسإولٌة مرالب الحسابات 

فً مكافحة الفساد فً 
  الشركة المساهمة :

  دار التعلٌم الجامعً,  سلمان, عباس علً.
االسكندرٌة 

:  
ٙٗٔٗ  ٖٖٗ.ٓ1  ٕٓٔ9.  

ٖٕٖٙ) 
االدارة المتمدمة ونظم 

  المعلومات/تكنولوجٌا 
المغربى, دمحم الفاتح 

  محمود بشٌر.
المكتبة العصرٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .9ٕٔٓ    ٘ٔٗٙ  المنصورة:

ٖٕٙٗ) 
التسوٌك والتجارة 

  االلكترونٌة/
بشٌر, دمحم الفاتح 

  محمود.
المكتبة العصرٌة 
  للنشر والتوزٌع,

  .9ٕٔٓ    ٙٔٗٙ  المنصورة:

  االستدالل االحصائى / (ٕٖ٘ٙ
الصٌاد, جالل 

  مصطفى.
  .66ٖٔ  ٖٓٔ  9ٔٗٙ  الرٌاض :  دار المرٌخ للنشر,

ٖٕٙٙ) 
اساسٌات االستنتاج 

  االحصائى /
  . 9ٕٓٓ  6ٔ٘  1ٔٗٙ  الرٌاض :  دار المرٌخ,  الكٌخٌا, نجاة رشٌد.

  : ٔاالستدالل االحصائً  (9ٕٖٙ
مصطفى, عبد 

  الحفٌظ دمحم فوزي.
مجموعة النٌل 

  العربٌة,
  [. ٕٓٓٓ]   ٘.6ٔ٘  6ٔٗٙ  الماهرة :

ٖٕٙ1) 
نظرٌة اختبار الفرضٌات 

/  
مصطفً, عبدالحفٌظ 

  دمحم فوزي.
مجموعة النٌل 

  العربٌة,
  .ٕٕٓٓ  ٓٔ٘  ٕٓٗٙ  الماهرة :

ٖٕٙ6) 
الضرٌبة على المٌمة 

  المضافة :
عوض, خالد عبد 

  العلٌم السٌد.
إٌتران للنشر 

  والتوزٌع,
  .9ٕٓٓ  ٕ.ٖٖٙ  ٕٔٗٙ  الماهرة :

ٖٖٙٓ) 
المحاسبة البٌئٌة 

  االجتماعٌة :
مطاوع, مطاوع 

  السعٌد السٌد.
  دار التعلٌم الجامعً,

االسكندرٌة 
:  

ٕٕٙٗ  ٙ٘9  ٕٓٔ9.  

ٖٖٙٔ) 
محاسبة المإسسات المالٌة 

:  
  .6ٕٓٓ  ٖ.9٘ٙ  ٖٕٗٙ  االردن :  دار المناهج,  الهاللً, دمحم.

ٖٖٕٙ) 
ٌلٌة  المراجعة التحل

بإستخدام الشبكات العصبٌة 
  اإلصطناعٌة /

  كردودي, سهام.
نبالء ناشرون 
  وموزعون,

  .9ٕٔٓ  ٘ٗ.9٘ٙ  ٕٗٗٙ  عمان :

  عجام, مٌثم عجام.  الحسابات المومٌة/ (ٖٖٖٙ
دار زهران للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٕٗٔٓ    ٕ٘ٗٙ  عمان:

  المحاسبة البٌئٌة: (ٖٖٗٙ
سلٌمان ؛ٌاسمٌن 

  ممدوح
مإسسة شباب توزٌع 
  الجامعة/

االسكندرٌة 
:  

ٕٙٗٙ  ٙ٘9.1ٖٙ  ٕٓٔ9  

  المحاسبة االبداعٌة: (ٖٖ٘ٙ
الشبراوى, أنور 

  أحمد.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
  .9ٕٔٓ    9ٕٗٙ  االسكندرٌة:

  المحاسبة المالٌة المتمدمة: (ٖٖٙٙ
عبد البالى, مجدى 

  أحمد.
مإسسة شباب 

  الجامعة,
  .9ٕٔٓ    1ٕٗٙ  اسكندرٌة:

ٖٖٙ9) 
تطور الفكر المحاسبى 

  المعاصر :
  جالل, سعٌددمحم.

توزٌع مإسسة شباب 
  الجامعة/

  9ٕٔٓ  9٘ٙ  6ٕٗٙ  الزلازٌك:

ٖٖٙ1) 
-المحاسبة االلكترونٌة 
  والتمٌٌد التكنولوجى:

  السٌد؛نهال محمود
توزٌع مإسسة شباب 

  الجامعة/
  9ٕٔٓ  ٖ.9٘ٙ  ٖٓٗٙ  الماهرة :

ٖٖٙ6) 
المحاسبة وتحركات 

رإوس األموال فى البنون 
:  

الشبراوى, أنور 
  دمحم.

مإسسة شباب 
  الجامعة,

االسكندرٌة 
:  

ٖٙٗٔ  ٙ٘9.ٗ1  ٕٓٔ9.  

  حمو, دمحم سلطان.  معاٌٌر الجوده الشامله / (ٖٓٗٙ
دار الراٌه للنشر 

  والتوزٌع,
  .ٕٙٔٓ  ٓٔٔ  ٕٖٗٙ  عمان :

ٖٙٗٔ) 
رٌادة األعمال 
  الصغٌرة / والمشروعات

  دار التعلٌم الجامعى,  عباس, عالء .
اإلسكندرٌة 

:  
ٖٖٙٗ  ٙ٘1,ٕٕ  ٕٓٔ1.  

ٖٕٙٗ) 
المصرفٌة االسالمٌة بٌن 

االسلوب التفلٌدى 
  والمعاصر /

ابراهٌم الشٌخ , 
  صالح .

مكتبة الوفاء المانونٌة 
.  

  م 1ٕٔٓ  ٗ.ٕٖٖ  ٖٗٗٙ  االسكندرٌة

ٖٖٙٗ) 
محاسبة البترول فى 

  التكرٌر :مصافى 
  نور الدٌن , اسامة.

دار الفجر للنشر 
  والتوزٌع,

  .9ٕٔٓ  9٘ٙ  ٖٙٗٙ  الماهرة :

 


