
المؤلفالعناوينت

صالح الدين عبد المنعم مباركبرنامج اكسل وتطبيقاته المحاسبية1

ي البنوك2
 
عبد االله نعمه جعفرنظم المحاسبة ف

عبد الرزاق محمد قاسمتحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية3

يالمحاسبة الدولية ومعايرها4
حسي   القاض 

بريمكاندالمحاسبة الحكومية الفعالة5

كات المقاوالت6 ي شر
 
سلمان حسن عطيهالمحاسبة ف

مؤيد محمد الفضلالمحاسبة االدارية7

تغريد مفيد كاملانظمة ألفا  المحاسبية8

سيد عطا هللا السيدالمفاهيم المحاسبية الحديثة9

هندريكسن.إلدون سالنظرية المحاسبية10

محمد عادل الهاميالمحاسبة الحكومية والمحاسبة االقتصادية القومية11

12
اساسيات نظم المعلومات المحاسبية وتكنلوجيا 

المعلومات
سليمان مصطف  الدالهمة

ابراهيم الجزراويأساسيات نظم المعلومات المحاسبية13

كتب المحاسبة 



ي القطاع العام14
 
طالل توقيق ابو غزالةاصدارات معايي  المحاسبة الدولية ف

1المحاسبة والمعرفة المتعلقة بالمحاسبة15
ي للمحاسبي    جمعية المجمع العرب 

القانونيي  

ي للمحايبي   القانونيي  2المحاسبة والمعرفة المتعلقة بالمحاسبة 16 المجمع العرب 

ي المحاسبة17
 
يتطبيقات الحاسوب ف رياض الحلب 

محمود سمي  الصبانالمحاسبة المتوسطة18

فردريك تشويالمحاسبة الدولية19

دونالد كيسو1المحاسبة المتوسطة ج 20

دونالد كيسو2المحاسبة المتوسطة ج21

ويدرنظرية المحاسبة22 ريتشارد  شر

موسكوف. ستيفن أنظم المعلومات المحاسبية إلتخاذ القرارات23

جون الرسن1المحاسبة المتقدمة ج24

ي25
 
جون الرسنالمحاسبة المتقدمة الجزء الثاب

هيتجر.ليسير ايالمحاسبة االدارية26

ري اتش جاري سونالمحاسبة االدارية27

ي المحاسبة28
 
يتطبيقات الحاسوب ف رياض الحلب 

إسماعيل حسي   أحمروالمحاسبة الحكومية29

عبد النارص إبراهيم نورإصول المحاسبة المالية30

ية31 ABDUL NASER I. H. NOURالمحاسبة باللغة اإلنكلي  



كات المقاوالت32 ي شر
 
سلمان حسن عطيهالمحاسبة  ف

يالمحاسبة المالية المتقدمة33
حسي   القاض 

يالمحاسبة الدولية ومعايرها34
حسي   القاض 

فائزة إبراهيم الغبانالنظم المحاسبية المتخصصة35

محمد مطرالمحاسبة المالية36

ائيل جوزيف كحالةالمحاسبة االدارية37 جي 

ي نظرية المحاسبة38
 
كمال عبد العزيز النقيبمقدمة ف

خالد شحاته الخطيبالمحاسبة الحكومية39

محمد مطرالتأصيل النظري لممارسة مهنة المحاسبة40

رضوان حلوة حنانالمحاسبة المالية الخاصة41

شيد القرارات42 خاد عواد ابو حشيشالمحاسبة االدارية لير

ي43 رضوان حلوة حنانالتطور الفكري المحاسب 

44
مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة تحديات ورؤيا 

معارصة
ي عبيد مهدي المطي 

ويدرنظرية المحاسبة45 ريتشارد  شر

ي المحاسبة بي   النظرية والتطبيق46
 
محمد سيف الدين طهالوحدات ف

ماهر موىس العبيديالمحاسبة االسالمية47

يبية48 خالد شحاته الخطيبالمحاسبة الض 

هادي رضا الصفارمبادىء المحاسبة المالية49



محمد فضل مسعدالمحاسبة الحكومية50

يأسس ومبادئ المحاسبة المالية51
اسماعيل يحب  التكريبر

ي المشاكل المحاسبية  المعارصة52
 
ي حياليدراسات ف وليد ناج 

ي نظرية المحاسبة53
 
ي عطامقدمة ف

حيدر محمد علي بب 

نواف محمد عباس الرماجيالمحاسبة الحكومية54

طالل محمد الججاويالمعرفة المحاسبية55

يأساسيات نظم المعلومات المحاسبية56 عامر الجناب 

محمد ابو نصارالمحاسبة المالية المتقدمة57

ي المحاسبة أنظمة ألفا المحاسبية58
 
تغريد مفيد كامل بلييلةتطبيقات الحاسوب ف

مؤيد محمد الفضلالمحاسبة االدارية59

اندريه دانراسالمحاسبة60

طالل محمد الججاويأساسيات المعرفة المحاسبية61

نواف محمد عباس الرماجيالمحاسبة الحكومية62

ي المحاسبة أنظمة ألفا المحاسبية63
 
تغريد مفيد كامل بليبلةتطبيقات الحاسوب ف

ي نظرية المحاسبة والمراجعة64
 
ي عطامقدمة ف

حيدر محمد علي بب 

ي المحاسبة الحكومية65
 
حسام أبو علي الحجاوياألصول العلمية والعملية  ف

يبية66 ي المحاسبة الض 
 
خالد شحادة الخطيباألصول العلمية والعملية ف

رضوان حلوة حنانأسس المحاسبة المالية67



يوحنا آل آدممبادئ المحاسبة أسس وأصول علمية وعملية68

يمبادئ المحاسبة وتطبيقاتها69
ر
رضوان محمد العناب

إبراهيم الجزراويأساسيات نظم المعلومات المحاسبية70

ي2مبادئ المحاسبة وتطبيقاتها ج 71
ر
رضوان محمد العناب

يبية72 ي المحاسبة الض 
 
حسام أبو علي الحجاوياألصول العلمية والعملية ف

ابات العمالية73 أحمد حلمي جمعةالمحاسبة عن اإلرص 

ي المحاسبة المالية74
 
أحمد حلمي جمعةالمدخل السلوكي ف

نواف محمد عباس الرماجيالمحاسبة اإلدارية75

نواف محمد  محمد عباس الرماجيالمحاسبة القومية76

ي المشاكل المحاسبية المعارصة77
 
ي الحياليدراسات ف وليد ناج 

نواف محمد  محمد عباس الرماجيتصميم نظم المعلومات المحاسبية78

فؤاد الفسفوسالمحاسبة الحكومية79

ي المحاسبة أنظمة ألفا المحاسبية80
 
تغريد مفيد كامل بليبلةتطبيقات الحاسوب ف

نواف محمد  محمد عباس الرماجيالمحاسبة الحكومية81

غالب عوض الرفاعيالمحاسبة المالية تطبيقات عملية82

ابات العمالية83 أحمد حلمي جمعةالمحاسبة عن اإلرص 

غالب عوض الرفاعي2- المحاسبة المالية األصول العلمية والعملية 84

غالب عوض الرفاعي1- المحاسبة المالية األصول العلمية والعملية 85



عبد النارص محمد سيد درويشمبادئ المحاسبة المالية86

محمد مطرمبادئ المحاسبة المالية87

ي المحاسبة88
 
أسامة عمر جعارةدليل الطالب ف

ي المحاسبة المالية89
 
احمد حلمي جمعةالمدخل السلوكي ف

نواف محمد عباس الرماجيالمحاسبة االدارية90

عبد النارص محمد سيد درويشمبادىء المحاسبة المالية91

احمد حلمي جمعةنظرية المحاسبة المالية92

يبية93 ايمن حدادالمحاسبة الض 

ياساسيات المحاسبة المالية94
ر
عبد السميع الدسوف

اسماعيل ابراهيم جمعةالمحاسبة الحكومية95

نواف محمد عباس الرماجيتصمييم نظم المعلومات المحاسبية96

محمد مطرمبادىء المحاسبة  المالية الدورة المحاسبية97

خالد راغب الخطيبالتأمي   من الناحية المحاسبية والدقيقية98

نواف محمد عباس الرماجيالمحاسبة القومية99

خالد شحادة الخطيبالمحاسبة الحكومية100

رضوان حلوة حنانمدخل النظرية المحاسبية101

يالمحاسبة االدارية102 محمد تيسي  عبد الحكيم الرجب 

ي المحاسبة الحكومية103
 
حسام ابو علي الحجاوياالصول العلمية والعملية ف



محمد مطرالنظم المحاسبية المتخصصة104

يالمحاسبة االدارية105
اسماعيل يحب  التكريبر

يبية106 خليل عواد ابو حشيشالمحاسبة الض 

رضوان حلوة حنانالمحاسبة المالية الخاصة107

سيد عطا هللا السيدنظم المعلومات المحاسبية108

رضوان حلوة حنانمبادئ المحاسبة المالية109

ي القطاع العام110
 
االتحاد الدولي للمحاسبي  معايي  المحاسبة الدولية ف

ري اتش جاريسونالمحاسبة االدارية111

نواف محمد عباس الرماجيالمحاسبة االدارية112

ي للمحاسبي   القانونيي  (1)المحاسبة والمعرفة المتعلقة بالمحاسبة113 المجمع العرب 

ياش صادق مطيع واخروننظم المعلومات المحاسبية114

115
اساليب المحاسبة االدارية للقادة االداريي   وغي  

التجاريي  
احمد مصطف 

ي نظرية المحاسبة116
 
كمال عبد العزيز النقيبمقدمة ف

ماهر موىس العبيديالمحاسبة االسالمية117

احمد حلمي جمعةالمحاسبة االدارية التخطيط والرقابة وصنع القرار118

غالب عوض الرفاعيالمحاسبة المالية االصول العلمية والعملية119

غالب عوض الرفاعيالمحاسبة المالية االصول العلمية والعملية120

اسماعيل خليل اسماعيلالمحاسبة الحكومية121



ي المحاسبة الحكومية122
 
بشي  عبد العظيم البنااالسس العلمية والعملية ف

احمد حلمي جمعةنظرية المحاسبة المالية123

سامي محمد الوقاداساسيات المحاسبة المتقدمة124

غالب عوض الرفاعي1المحاسبة المتوسطة االصول العلمية والعملية ج125

سامي محمد الوقادالمحاسبة المتوسطة126

طالل محمد الججاوياساسيات المعرفة المحاسبية127

ستينبارات.ج.بول1- نظم المعلومات المحاسبية 128

ستينبارات.ج.بول2- نظم المعلومات المحاسبية 129

جون الرسن1- المحاسبة المتقدمة 130

جون الرسن2- المحاسبة المتقدمة 131

ي الوحدات االدارية132
 
سلطان المحمد السلطانالمحاسبة ف

هيتجر.ليسير ايالمحاسبة االدارية133

وك ابو زيدالمحاسبة الدولية وانعكاساتها عل الدول العربية134 محمد المي 

احمد زكريا زكينظم المعلومات المحاسبية135

نضال محمد الرمحيتحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية136

ي المحاسبة والتدقيق137
 
احمد حلمي جمعةالريادية ف

ي1- مبادئ المحاسبة المالية االصول العلمية والعملية 138
 
مصطف  يوسف كاف

ي2- مبادئ المحاسبة المالية االصول العلمية والعملية 139
 
مصطف  يوسف كاف



يالمحاسبة االدارية140
 
مصطف  يوسف كاف

ها141 يالمحاسة الدولية ومعايي 
حسي   القاض 

نضال محمود الرمحيتحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية142

محمود علي عطوانمعجم العلوم المالية والمحاسبية والمضفية143

نضال محمود الرمحينظم المعلومات المحاسبية144

ي المحاسبة والتدقيق145
 
احمد حلمي جمعةالريادية ف

فائزة إبراهيم الغبانالنظم المحاسبية المتخصصة146

ي المحاسبة147
 
نارص نور الدين عبد اللطيفبحوث العمليات ف

148
ي بيئة تكنولوجيا 

 
نظم المعلومات المحاسبية ف

المعلومات
سمي  كامل عيس

149
كات المحاسبة عن عمليات   موسوعة محاسبة الشر

كات االشخاص عبد الوهاب نض علي1ج/شر

150
كات المحاسبة عن عمليات   موسوعة محاسبة الشر

كات االموال عبد الوهاب نض علي2ج/شر

ي151 محمد سمي  الصبانالقياس والتحليل المحاسب 

كمال الدين مصطف  الدهراويالمحاسبة كنظام للمعلومات152

محمود علي عطوانمعجم العلوم المالية والمحاسبية والمضفية153

محمد عباس بدويالمحاسبة البيئة154

155
ي مجال التنمية المستدامة بي   النظرية 

 
المحاسبة ف

والتطبيق
محمد عباس بدوي

اتيجية156 محمد الفيومي محمدالمحاسبة االسير

كات االشخاص157 ي شر
 
نارص نور الدين عبد اللطيفالمحاسبة المالية ف



ويجانتمبادئ المحاسبة158

فالير ميجسالمحاسبة المالية159

ي الموحد160 طالب الواعظالنظام المحاسبب 

فؤاد عبد المحسن الجبوريمبادئ المحاسبة المالية161

فردريك تشويالمحاسبة الدولية162

دونالدو كيسوالمحاسبة المتوسطة الجزء االول163

ي164
 
دونالدو كيسوالمحاسبة المتوسطة الجزء الثاب

وك ابو زيدالمحاسبة الدولية وانعكاساتها عل الدول العربية165 محمد المي 

أرنز.اليفي   أالمراجعة المحاسبية وخدمات التأكيد الكتاب االول166

ي167
 
أرنز.اليفي   أالمراجعة المحاسبية وخدمات التأكيد الكتاب الثاب

ستينبارات.ج.بولنظم المعلومات المحاسبية الكتاب االول168

ي169
 
ستينبارات.ج.بولنظم المعلومات المحاسبية الكتاب الثاب

ي المحاسبة170
 
مالكوم سيثطرق البحث ف

احمد زكريا زكينظم المعلومات المحاسبية171

يالمحاسبة االدارية لمتخذي القرارات172
 
ايدي ميالب

سعود جايد مشكور  المحاسبة المتوسطة رؤيه معارصه173

ماهر موىس العبيديالمحاسبة االسالمية174

خالد امي   عبد هللااصول المحاسبة175



ي الموحد176 ديوان الرقابة المالية1ملحق رقم /النظام المحاسب 

لجنة االصول المحاسبية الدوليةاالصول المحاسبية الدولية177

صالح الدين عبد المنعم مباركنظم المعلومات المحاسبية واقتصادياتها178

ي المحاسبة والمراجعة القضائية179
 
يقراءات ف

امي   السيد احمد لطف 

ي االنظمة المحاسبية المتخصصة180
 
محمد عبد الحميد طاحوندراسات ف

ي للقواعد االخالقية181
دليل المحاسب المهب 

ي للمحاسبي    جمعية المجمع العرب 
القانونيي  

ي جمالالمحاسبة والعمليات المضفية182 ناج 

محمود عبد الفضيلرأسمالية المحاسب183

ي االعمال الزراعية والريفيه184
 
بن براونالمحاسبة العملية ف

فؤاد عبد المحسن الجبوريالمحاسبة المتوسطة185

اتيجية186 محمد الفيومي محمدالمحاسبة االسيير

كات التامي  187 ي البنوك وشر
 
عبدهلل نعمة جعفرالنظم المحاسبية ف

ي جمالالمحاسبة المضفية بي   النظرية و التطبيق188 ناج 

ياساسيات المحاسبة189
امي   السيد احمد لطف 

جالل محمد علي الججاوي(المتوسطة  )المحاسبة المالية 190

ي191 نارص نور الدين عبداللطيفالقياس و االفصاح المحاسب 

دونالد كيسو1المحاسبة المتوسطة ج192

دونالد كيسو2المحاسبة المتوسطة ج193



ي194 نارص نور الدين عبداللطيفمنهجية البحث المحاسب 

ي المحاسبة195
 
مالكوم سميثطرق البحث ف

مؤيد محمد الفضلالمحاسبة االدارية196

ي المعارص197 رضوان حلوة حنانبدائل القياس المحاسب 

فؤاد عبد المحسن الجبوريمبادئ المحاسبة المالية198

فرد ايك تشويالمحاسبة الدولية199

سعود جايد مشكورالمحاسبة الحكومية200

اسعد محمد علي وهاب العواداساسيات المحاسبة الحكومية201

اي هيتجرالمحاسبة االدارية202 ليسير

احمد زكريا زكي عصيمينظم المعلومات المحاسبية203

ويجانتمبادئ المحاسبة204

وك ابو زيدالمحاسبة الدولية205 محمد المي 

ارنز. آليفي   أ1المراجعة المحاسبية و خدمات التاكيد ج206

ارنز. آليفي   أ2المراجعة المحاسبية و خدمات التاكيد ج207

يورك برسعلم نفسك بالطريقة المثل اصول المحاسبة208

موسكوف. ستيفن أنظم المعلومات المحاسبية209

سامي محمد الوقادنظرية المحاسبة210

فالير ميجيس(المتوسطة  )المحاسبة المالية 211



كاشي  . جيمس أاصول المحاسبة212

ي المعارص213 رضوان حلوة حنانالنموذج المحاسب 

ي214 محمد سمي  الصبانالقياس والتحليل المحاسب 

عالء عبدالحسي   الساعديالمحاسبة المالية المتقدمة215

مجيد عبد زيد حمدالمحاسبة المتوسطة216

عبد النارص احمد حميداناساسيات المحاسبه الماليه الخاصه217

ي المحاسبه االداريه218
 
سالم محمد عبودتطبيقات حديثة ف

طارق عبدالعال حمادالمحاسبة الحكومية219

يالمحاسبة المتخصصة220 ابراهيم عبد موىس السعي 

أسعد محمد علي وهاب العواداساسيات المحاسبه الحكوميه221

ي222 يب 
طالل محمدعلي الججاويالمحاسبه والتحاسب الض 

محمود عبد الرحمناالتجاهات المحاسبيه الحديثه223

يأساسيات المحاسبه224
أمي   السيد احمد لطف 

طارق عبدالعال حماد1موسوعة معايي  المحاسبة ج225

طارق عبدالعال حماد2موسوعة معايي  المحاسبة ج226

طارق عبدالعال حماد3موسوعة معايي  المحاسبة ج227

طارق عبدالعال حماد4موسوعة معايي  المحاسبة ج228

فردريك تشويالمحاسبه الدولية229



ي القطاع العام230
 
االتحاد الدولي للمحاسبي  1ج/اصدارات معايي  المحاسبة الدولية ف

ي القطاع العام231
 
االتحاد الدولي للمحاسبي  2ج/اصدارات معايي  المحاسبة الدولية ف

دونالد كيسو1ج/المحاسبة المتوسطة232

دونالد كيسو2ج/المحاسبة المتوسطة233

ي الدولي234 ات البيئه المحليه والتوافق المحاسب  سالم عادل عباس النضاويمتغي 

يالمحاسبة االدارية235
 
ايدي ميالب

ي المصارف236
 
خليل محمد الشماعالمحاسبة االدارية ف

يبية237 سعود جايد العامريالمحاسبة الض 

طالل محمدعلي الججاويالمحاسبة المتوسطة238

اتيجية239  علي حسي  المحاسبة االسير
احمد حسي  

شحاتة السيد شحاتةمبادئ المحاسية المالية240

ي241 نارص نور الدين عبداللطيفالمحاسبة المالية القياس واالفصاح المحاسب 

اسماعيل ابراهيم جمعةالمحاسبة المتوسطة242

عبد الوهاب نضمبادئ المحاسبة المالية243

ي المحاسبة المالية244
 
كمال الدين مصطف  الدهراويدراسات ف

يراون تيير المحاسبة االدارية245

احمد توفيق االنصاريالمحاسبة والسياسات النقدية246

ي247 احمد توفيق االنصارياليات تطبيق النظام المحاسب 



ي اسماعيلالمحاسبة االبداعية248
ر
احمد شوف

رأفت حسن النجارالمحاسبة الدولية249




