
رقم الرفرقم اللوكراسم املؤلفاســـــــــــــــــــــــــــم الكتاب
رقم 

الكتاب
11رف 10لوكر مصطفى رشدي شيحةالتشريع الضريبي المصري

12رف 10لوكر مصطفى رشدي شيحةالتشريع الضريبي المصري

13رف 10لوكر عبد الحميد المنشاويضريبة العقارات المبنية وطرق تحصيلها

14رف 10لوكر عبد الحميد المنشاويضريبة العقارات المبنية وطرق تحصيلها

15رف 10لوكر زكريا محمد فيوميقانون الضرائب على الدخل

16رف 10لوكر زكريا محمد فيوميقانون الضرائب على الدخل

17رف 10لوكر ابراهيم علي عبد الرزاقموسوعة الدليل في الضريبة العامة على المبيعات

18رف 10لوكر ابراهيم علي عبد الرزاقموسوعة الدليل في الضريبة العامة على المبيعات

19رف 10لوكر ابراهيم علي عبد الرزاقموسوعة الدليل في الضريبة العامة على المبيعات

110رف 10لوكر خالد سعد زغلولتنازع القوانين في المجال الضريبي

111رف 10لوكر خالد سعد زغلولتنازع القوانين في المجال الضريبي

112رف 10لوكر روكس رزقالسر المصرفي

113رف 10لوكر روكس رزقالسر المصرفي

114رف 10لوكر عادل حمداناالقراض المصرفي قواعد ومفاهيم

115رف 10لوكر عادل حمداناالقراض المصرفي قواعد ومفاهيم

116رف 10لوكر عبد االمير شمس الدينالضرائب اسسها العلمية

117رف 10لوكر عبد االمير شمس الدينالضرائب اسسها العلمية

118رف 10لوكر جالل عايد الشورةوسائل الدفع االلكتروني

119رف 10لوكر جالل عايد الشورةوسائل الدفع االلكتروني

120رف 10لوكر اعاد حمود القبسيالمالية العامة والتشريع الضريبي

121رف 10لوكر اعاد حمود القبسيالمالية العامة والتشريع الضريبي

122رف 10لوكر احمد طالل عبد الحميدالنظام القانوني الموال الدولة الخاصة

123رف 10لوكر احمد طالل عبد الحميدالنظام القانوني الموال الدولة الخاصة

124رف 10لوكر احمد خلف حسينتجزئة القاعدة القانونية في التشريع الضريبي

125رف 10لوكر احمد خلف حسينتجزئة القاعدة القانونية في التشريع الضريبي

126رف 10لوكر جورج ن شدراويتقسيمات االموال

127رف 10لوكر جورج ن شدراويتقسيمات االموال

128رف 10لوكر خالد سعد زغلولالتنظيم القانوني لسوق االوراق المالية

129رف 10لوكر خالد سعد زغلولالتنظيم القانوني لسوق االوراق المالية

130رف 10لوكر بسام هالل مسلم(دراسة مقارنة  )االعتماد المالي 

131رف 10لوكر بسام هالل مسلم(دراسة مقارنة  )االعتماد المالي 

132رف 10لوكر طاهر الجنابيعلم المالية العامة والتشريع المالي

133رف 10لوكر طاهر الجنابيعلم المالية العامة والتشريع المالي

134رف 10لوكر طاهر الجنابيعلم المالية العامة والتشريع المالي

135رف 10لوكر طاهر الجنابيعلم المالية العامة والتشريع المالي

136رف 10لوكر طاهر الجنابيعلم المالية العامة والتشريع المالي

137رف 10لوكر طاهر الجنابيعلم المالية العامة والتشريع المالي

138رف 10لوكر طاهر الجنابيعلم المالية العامة والتشريع المالي

139رف 10لوكر طاهر الجنابيعلم المالية العامة والتشريع المالي

140رف 10لوكر طاهر الجنابيعلم المالية العامة والتشريع المالي

141رف 10لوكر طاهر الجنابيعلم المالية العامة والتشريع المالي

142رف 10لوكر طاهر الجنابيمعجم المصطلحات االقتصادية والمالية

143رف 10لوكر طاهر الجنابيمعجم المصطلحات االقتصادية والمالية

144رف 10لوكر جمال عبد العزيز العثماناالفصاح والشفافية في المعلومات المتعلقة باالوراق

145رف 10لوكر جمال عبد العزيز العثماناالفصاح والشفافية في المعلومات المتعلقة باالوراق

146رف 10لوكر جمال عبد العزيز العثماناالفصاح والشفافية في المعلومات المتعلقة باالوراق

147رف 10لوكر محمد دويدارمبادئ االقتصاد السياسي االساسيات

148رف 10لوكر محمد دويدارمبادئ االقتصاد السياسي االساسيات

149رف 10لوكر محمد حامد محمد عطاالحجز الضريبي علما وعمال

150رف 10لوكر محمد حامد محمد عطاالحجز الضريبي علما وعمال



151رف 10لوكر محمد حامد محمد عطاالحجز الضريبي علما وعمال

152رف 10لوكر محمد حامد محمد عطاالحجز الضريبي علما وعمال

153رف 10لوكر كريم مهدي الحسناويمبادئ علم االقتصاد

154رف 10لوكر كريم مهدي الحسناويمبادئ علم االقتصاد

155رف 10لوكر كريم مهدي الحسناويمبادئ علم االقتصاد

156رف 10لوكر احمد محمد الحماية الجزائية لتداول االوراق المالية

157رف 10لوكر احمد محمد الحماية الجزائية لتداول االوراق المالية

158رف 10لوكر عمرو محمد يوسفالتنسيق الضريبي واثر تطبيقه في التكامل

159رف 10لوكر عمرو محمد يوسفالتنسيق الضريبي واثر تطبيقه في التكامل

260رف 10لوكر محمد حامد محمد عطامعايير المحاسبة المصرية والتعامل بالنقد االجنبي

261رف 10لوكر محمد حامد محمد عطامعايير المحاسبة المصرية والتعامل بالنقد االجنبي

262رف 10لوكر يوسف شباطالمالية العامة والتشريع المالي

263رف 10لوكر يوسف شباطالمالية العامة والتشريع المالي

264رف 10لوكر يوسف شباطالمالية العامة والتشريع المالي

265رف 10لوكر يوسف شباطالمالية العامة والتشريع المالي

266رف 10لوكر عبد الحميد الشواربي موسوعة الضرائب

267رف 10لوكر عبد الحميد الشواربي موسوعة الضرائب

268رف 10لوكر عبد الحميد الشواربي موسوعة الضرائب

269رف 10لوكر رنا وليد عاكوم المدير المؤقت في المصارف المتعثرة

270رف 10لوكر رنا وليد عاكوم المدير المؤقت في المصارف المتعثرة

271رف 10لوكر عبد الرؤوف قطيشالنظام الضريبي 

272رف 10لوكر عبد الرؤوف قطيشالنظام الضريبي 

273رف 10لوكر طارق محمد حمزةالنقود االلكترونية

274رف 10لوكر طارق محمد حمزةالنقود االلكترونية

275رف 10لوكر جهاد سعيد خصاونةعلم المالية العامة والتشريع الضريبي

276رف 10لوكر جهاد سعيد خصاونةعلم المالية العامة والتشريع الضريبي

277رف 10لوكر امني صالح المحاسبة الضريبية

278رف 10لوكر امني صالح المحاسبة الضريبية

279رف 10لوكر نصر شوماناثر السرية المصرفية على تبيض االموال

280رف 10لوكر نصر شوماناثر السرية المصرفية على تبيض االموال

281رف 10لوكر نادر عبد العزيزالمصارف والنقود االلكترونية

282رف 10لوكر نادر عبد العزيزالمصارف والنقود االلكترونية

283رف 10لوكر سمير محمد عبد العزيزالسياسات االقتصادية للمستقبل

284رف 10لوكر سمير محمد عبد العزيزالسياسات االقتصادية للمستقبل

285رف 10لوكر وسيم نقوال ابو سعدرقابة ديوان المحاسبة االدارية 

286رف 10لوكر وسيم نقوال ابو سعدرقابة ديوان المحاسبة االدارية 

287رف 10لوكر فاطمة السويسيالمالية العامة 

288رف 10لوكر فاطمة السويسيالمالية العامة

289رف 10لوكر منير ابراهيم هنديالخصخصة خالصة التجارب العالمية

290رف 10لوكر منير ابراهيم هنديالخصخصة خالصة التجارب العالمية

291رف 10لوكر ابراهيم سيد احمدالمستحدث ن المبادئ القضائية

292رف 10لوكر ابراهيم سيد احمدالمستحدث ن المبادئ القضائية

293رف 10لوكر مالك عبالالوجيز في النيابة العامة 

294رف 10لوكر مالك عبالالوجيز في النيابة العامة 

295رف 10لوكر مالك عبالالوجيز في النيابة العامة 

296رف 10لوكر مالك عبالالوجيز في النيابة العامة 

297رف 10لوكر حسين السيد حسين محمدغياب الوعي الضريبي واثاره السلبية

298رف 10لوكر حسين السيد حسين محمدغياب الوعي الضريبي واثاره السلبية

299رف 10لوكر طارق محمد محمد حسنضرائب الدخل

2100رف 10لوكر طارق محمد محمد حسنضرائب الدخل



2101رف 10لوكر احمد سفرالعمل المصرفي االلكتروني في البلدان العربية

2102رف 10لوكر احمد سفرالعمل المصرفي االلكتروني في البلدان العربية

2103رف 10لوكر عبد الباسط علي جاسم وعاء ضريبة الدخل في التشريع الضريبي

2104رف 10لوكر عبد الباسط علي جاسم وعاء ضريبة الدخل في التشريع الضريبي

2105رف 10لوكر ابو العال النمرمستشارك القانوني

2106رف 10لوكر ابو العال النمرمستشارك القانوني

2107رف 10لوكر ابو العال النمرمستشارك القانوني

2108رف 10لوكر ابو العال النمرمستشارك القانوني

3109رف 10لوكر اشرف الطبعتسوية عمليات البورصة 

3110رف 10لوكر اشرف الطبعتسوية عمليات البورصة 

3111رف 10لوكر مرفت سمورالمعاملة الضريبية

3112رف 10لوكر مرفت سمورالمعاملة الضريبية

3113رف 10لوكر محمود شاكراقتصاديات العالم االسالمي

3114رف 10لوكر محمود شاكراقتصاديات العالم االسالمي

3115رف 10لوكر طارق محمد(الدفعات المقدمة  )سلسلة تبسيط 

3116رف 10لوكر طارق محمد (الدفعات المقدمة  )سلسلة تبسيط 

3117رف 10لوكر احمد سلطان عثمانالوجيز في التشريعات الكمركية

3118رف 10لوكر احمد سلطان عثمانالوجيز في التشريعات الكمركية

3119رف 10لوكر اسامة اسماعيل مجروشقوانين المصارف والنقود

3120رف 10لوكر اسامة اسماعيل مجروشقوانين المصارف والنقود

3121رف 10لوكر عبد هللا العظيم هاللاساسيات المحاسبة المالية

3122رف 10لوكر عبد المنعم راضياسس تطور الفكر االقتصادي

3123رف 10لوكر عادل احمد حشيشاساسيات المالية العامة 

3124رف 10لوكر اسامة محمد الغولياساسيات االقتصاد السياسي

3125رف 10لوكر احمد محمد غنيمادارة مشتريات ومخازن

3126رف 10لوكر احمد محمد غنيمادارة مشتريات ومخازن

3127رف 10لوكر ايمن عطية ناصفمبادئ االقتصاد الدولي

3128رف 10لوكر محمد توفيق مبادئ ادارة الخطر والتامين

3129رف 10لوكر سهير فهمي حجازيمبادئ االحصاء

3130رف 10لوكر حامد عبد المجيد درازمبادئ المالية العامة

3131رف 10لوكر عبد المجيد محمد الجنديمبادئ المحاسبة الضريبية

3132رف 10لوكر احمد محمد نورمبادئ المحاسبة المالية

3133رف 10لوكر محمد دويدارمبادئ االقتصاد السياسي

3134رف 10لوكر البيومي عوض عوضمبادئ االحصاء

3135رف 10لوكر يسرى محمد ابو العالسياسيات التعسير في التشريع االسالمي

3136رف 10لوكر السيد عبد المقصود دبياناساسيات نظم المعلومات المحاسبية

3137رف 10لوكر عادل احمد حشيشاساسيات االقتصاد الدولي

3138رف 10لوكر احمد الظاهرالمحاسبة االدارية

3139رف 10لوكر محمد ريحان حسينمحاسبة التكاليف

3140رف 10لوكر منصور احمد البديويالمحاسبة الضريبية طبقا 

3141رف 10لوكر محمد علي الزبيديالمحاسبة الضريبية

3142رف 10لوكر يوسف سعادةمحاسبة شركات االموال

3143رف 10لوكر مصطفى رشدي شيحةاالقتصاد النقدي والمصرفي

3144رف 10لوكر اشرف ابراهيم عطيةاقتصاديات النقود والبنوك

3145رف 10لوكر احمد احمد الشاعراالقتصاد الكلي 

3146رف 10لوكر وفاء محمد محمداالقتصاد الدولي 

3147رف 10لوكر اسامة محمد الغولياقتصاديات النقود والتمويل

3148رف 10لوكر زينب حسين عوض هللااالقتصاد الدولي 

3149رف 10لوكر محمد دويداراالقتصاد الراسمالي الدولي

3150رف 10لوكر محمد دويداراالقتصاد الراسمالي الدولي



3151رف 10لوكر حمد سليماناقتصاديات النقل والمواصالت

3152رف 10لوكر مصطفى رشدي شيحةاقتصاديات النقود والمصارف والمال

3153رف 10لوكر فرحات عبد الحي امينمبادئ المحاسبة

3154رف 10لوكر حامد عبد المجيد درازمبادئ المالية العامة

3155رف 10لوكر احمد محمد مندورمبادئ االقتصاد الجزائي

3156رف 10لوكر كامل بكريمبادئ االقتصاد الكلي

3157رف 10لوكر احمد يوسف الشحاتمبادئ االقتصاد

3158رف 10لوكر هاني محمد السعيداالدارة المالية واالستثمار

3159رف 10لوكر طاهر الجنابيعلم المالية العامة والتشريع المالي

3160رف 10لوكر حامد عبد المجيد درازالمالية العامة

3161رف 10لوكر فوزي عطويالمالية العامة لنظم الضريبة

3162رف 10لوكر هشام حسن المليجينظرية المحاسبة االطار الفكري والواقع

3163رف 10لوكر احمد سيد عرموشمحاسبة تكاليف االوامر االنتاجية

3164رف 10لوكر فؤاد محمد الليثي نظرية المحاسبة

3165رف 10لوكر عبد المجيد عبد الفتاح الشافعينظرية المحاسبة

3166رف 10لوكر محمد احمد البدوياصول المحاسبة المالية

3167رف 10لوكر منصور احمد البديويفي المحاسبة الضريبية 

3168رف 10لوكر احمد حسين علي حسينالمحاسبة االدارية المتقدمة

3169رف 10لوكر حسين عبد الحميد العطارالمحاسبة عن الموازنة العامة

3170رف 10لوكر احمد محمد نورمبادئ المحاسبة االدارية

3171رف 10لوكر محمد سمير الصبان(القياس واالتصال المحاسبي  )المحاسبة المتوسطة 

4172رف 10لوكر محمد السيد سراياالرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة

4173رف 10لوكر احمد نبيل عبد الهادياالدارة المالية في مشروعات االعمال

4174رف 10لوكر يحيى محمد ابو طالبمعايير التقاريير المالية الدولية ونظرية المحاسبة

4175رف 10لوكر نبيل عبد الرؤوف ابراهيمتطبيقات بحوث العمليات

4176رف 10لوكر عبد الفتاح سليمانمنازعات االوراق المالية

4177رف 10لوكر احمد فريد مصطفىتطور الفكر والوقائع االقتصادية

4178رف 10لوكر نائلة عواملةاالدارة المالية العامة في النظرية والتطبيق

4179رف 10لوكر محمد حامد عطاالضريبة العامة على البيعات واحكام القضاء

4180رف 10لوكر نعمة هللا نجيب ابراهيمالنظرية االقتصادية الجزئية

4181رف 10لوكر محمد دويدارالنظام الضريبي 

4182رف 10لوكر احمد جمال الدين موسىالقانون الضريبي المصري قانون الضريبة على الدخل

4183رف 10لوكر كيالني عبد الراضيالتجمع ذو الغاية االقتصادية

4184رف 10لوكر حسن رجب سليمانالتعريفة الجمركية المنسقة

4185رف 10لوكر عاطف محمد العوامتطبيقات مناهج البحث العلمي في المعامالت المالية

4186رف 10لوكر كمال الدين مصطفى منهجية البحث العلمي في االدارة

4187رف 10لوكر مالك عبالقوانين المصارف

4188رف 10لوكر ماجد ابو النجا الشرقاويدراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات

4189رف 10لوكر عبد الستار عبد الحميدنحو معاملة ضريبة جديدة 

4190رف 10لوكر هاني عبد هللا عبد العزيزالمعاملة الضريبية للمنشات السياحية

4191رف 10لوكر محمد عبد الحميد شهابنظم اقتصادية مقارنة

4192رف 10لوكر ابراهيم عبد العزيز شيحااالموال العامة

4193رف 10لوكر محمد ابراهيم الدسوقيالحماية القانونية لالموال العامة

4194رف 10لوكر طارق محمد محمد حسن2005الزاميات قانون ضرائب الدخل لسنة 

4195رف 10لوكر عبد المولى محمد مرسيالوجيز في قانون الضرائب العقارية على المباني

4196رف 10لوكر رمضان صديقالوجيز في الضريبة الموحدة في القانون المصري

4197رف 10لوكر محسن احمد االئتمان المصرفي

4198رف 10لوكر السعيد محمد شعيبدراسة تحليلية انتقادية للنظام المحاسبي

4199رف 10لوكر عاطف صدقيالتشريع الضريبي المصري

4200رف 10لوكر كمال خليفة ابو زيدمقدمة المحاسبة المالية



4201رف 10لوكر سامح سيد محمدالتعليق على قانون الضريبة على العقارات المبنية

4202رف 10لوكر السيد عطية عبد الواحدشرح احكام قانون الضريبة على العقارات

4203رف 10لوكر مصطفى احمد ابو عمروالحق المالي الصحاب الحقوق المجاورة 

4204رف 10لوكر عادل احمد حشيشالضرائب على الدخل في التشريع الضريبي المصري

4205رف 10لوكر رمضان صديقانهاء المنازعة الضريبية

4206رف 10لوكر عبد الحميد الشواربي الطعون الضريبية

4207رف 10لوكر احمد محمد البلتاجياحكام التقض الضريبي في خمس سنوات

4208رف 10لوكر احمد سلطان عثمانالوجيز في التشريعات الجمركية

4209رف 10لوكر احمد مصطفى معبدالمشكالت التطبيقية والعملية

4210رف 10لوكر قبس حسن عوادالمركز القانوني للمكلف الضريبي

4211رف 10لوكر اخالص باقر النجارالمصارف االسالمية

4212رف 10لوكر مصطفى محمد الذيبتدقيق البيانات المالية للشركات التجارية

4213رف 10لوكر عبد المنعم محمد داودقانون ضريبة الدمغة

4214رف 10لوكر عادل ابو العزم الجزارادارة المشتريات والمخازن المبادئ العلمية والنماذج الكمية

4215رف 10لوكر فادي محمد الرفاعيالمصارف االسالمية

4216رف 10لوكر عبد الفتاح عبد الرحمنعن تطور االدارة االقتصادية واالقتصاد في مصر

4217رف 10لوكر عبد الكريم صادق بركاتالمالية العامة

4218رف 10لوكر هشام علي توحيدالمكتب االستشاري الحديث

4219رف 10لوكر سيد محمود احمد عوضشرح احكام قانون الضريبة على الدخل

4220رف 10لوكر عبد السالم الحسيني(التعريفة الجمركية المتكاملة  )سلسلة المكتبة 

4221رف 10لوكر علي احمد السالوسموسوعة القضايا الفقهية المعاصرة

4222رف 10لوكر مركز االبحاث والدراساتالتعريفة الجمركية الجديدة

4223رف 10لوكر عادل احمد حشيشاصول االقتصاد السياسي

4224رف 10لوكر عبد الحميد المنشاويضريبة العقارات المبنية وطرق تحصيلها

4225رف 10لوكر شامل محمد الحموياالسواق المالية

4226رف 10لوكر محمد صالح عبد القادر محاضرات في النقود والبنوك والنظرية النقدية

4227رف 10لوكر عادل ابو العزم الجزارادارة المشتريات والمخازن

4228رف 10لوكر مرفت صبحي غاليالعالقات االقتصادية بين مصر والواليات المتحدة

4229رف 10لوكر بسيم ناجي الخوليالشامل في ضريبة الدمغة

4230رف 10لوكر قبس حسن عوادالمركز القانوني للمكلف الضريبي

4231رف 10لوكر محمد باهي ابو يونسالغرامة التهديدية 

4232رف 10لوكر عادل احمد حشيشالتشريع الضريبي المصري

4233رف 10لوكر محمد ابراهيم الدسوقيالحقوق المالية للموظف العام

4234رف 10لوكر محمد دويداراالقتصاد الراسمالي الدولي

4235رف 10لوكر يونس احمد البطريقالنظم الضريبية 

4236رف 10لوكر بالل عبد المطلب بدويااللتزام باالفصاح عن المعلومات في سوق االوراق

5237رف 10لوكر ناصر نور الدين عبد اللطيفنظم محاسبة التكاليف

5238رف 10لوكر يونس احمد البطريقالنظم الضريبية 

5239رف 10لوكر وائل عبد عبد القادر عوض البرمجة الهيكلية المتقدمة

5240رف 10لوكر ثناء علي القبانيالنقود البالستكية

5241رف 10لوكر محمد علي محمد احمدمقدمة االحصاء الوضعي 

5242رف 10لوكر نادر عبد العزيزالمصارف والنقود االلكترونية

5243رف 10لوكر صالح الدين حلميقدمة في قواعد البيانات

5244رف 10لوكر علي عبد العزيز سليمانالعالقاات االقتصادية بين مصر والعالم الخارجي

5245رف 10لوكر وائل عبد القادر عوضتطبيقات الحاسب في اعداد التقارير

5246رف 10لوكر نبيل عبد الرحمن حياوي1959 لسنة 162قانون ضريبة العقار رقم 

5247رف 10لوكر نبيل عبد الرحمن حياوي1959 لسنة 162قانون ضريبة العقار رقم 

5248رف 10لوكر نبيل عبد الرحمن حياوي1959 لسنة 162قانون ضريبة العقار رقم 

5249رف 10لوكر نبيل عبد الرحمن حياوي1959 لسنة 162قانون ضريبة العقار رقم 

5250رف 10لوكر نبيل عبد الرحمن حياوي1959 لسنة 162قانون ضريبة العقار رقم 



5251رف 10لوكر نبيل عبد الرحمن حياوي1959 لسنة 162قانون ضريبة العقار رقم 

5252رف 10لوكر نبيل عبد الرحمن حياوي1959 لسنة 162قانون ضريبة العقار رقم 

5253رف 10لوكر صباح صادق جعفر االنباريقانون ضريبة الدخل

5254رف 10لوكر نبيل عبد الرحمن حياوي1984 لسنة 23قانون الكمارك رقم 

5255رف 10لوكر نبيل عبد الرحمن حياوي1984 لسنة 23قانون الكمارك رقم 

5256رف 10لوكر نبيل عبد الرحمن حياوي1984 لسنة 23قانون الكمارك رقم 

5257رف 10لوكر نبيل عبد الرحمن حياوي1984 لسنة 23قانون الكمارك رقم 

5258رف 10لوكر نبيل عبدالرحمن حياوي1984 لسنة 23قانون الكمارك رقم 

5259رف 10لوكر نبيل عبد الرحمن حياوي1984 لسنة 23قانون الكمارك رقم 

5260رف 10لوكر صباح جعفر االنصاريمجموعة قوانين الضرائب

5261رف 10لوكر علي العوضيالديون المتعثرة تسويتها وتجنبها

5262رف 10لوكر علي العوضيالديون المتعثرة تسويتها وتجنبها

5263رف 10لوكر نصر شوماناثر السرية المصرفية 

5264رف 10لوكر نصر شوماناثر السرية المصرفية 

5265رف 10لوكر علي العجميمبدئ المحاسبة المالية

5266رف 10لوكر احمد سيد عرموشمحاسبة تكاليف االوامر االنتاجية

5267رف 10لوكر مصطفى محمد الذيبتدقيق البيانات المالية

5268رف 10لوكر رائد ناجي احمدعلم المالية العامة والتشريع المالي

5269رف 10لوكر عمر ناطق يحيىااللية القانونية لعمل سوق االوراق المالية

5270رف 10لوكر محمد صبري ابراهيماساسيات المحاسبة القومية

5271رف 10لوكر بول ا سامويلسوناالقتصاد

5272رف 10لوكر تودج بوشهولزافكار جديدة

5273رف 10لوكر المغاوري محمد عبد الحمن التغيرات التي تطرأ على النقود واثراها في سداد القروض 

5274رف 10لوكر بان صالح عبد القادر الصالحيالضرائب الكمركية في العراق واالثار المترتبةعليها 

5275رف 10لوكر وليد محمد الشبيبي  قانون المصارف 

5276رف 10لوكر عمار فوزي كاظم المياحي  المعدل 1982لسنة (113)الوجيز في التشريع الضريبي العراقي على قانون الدخل رقم 

5277رف 10لوكر عمار فوزي كاظم المياحي  المعدل 1982لسنة (113)الوجيز في التشريع الضريبي العراقي على قانون الدخل رقم 

5278رف 10لوكر عمار فوزي كاظم المياحي  المعدل 1982لسنة (113)الوجيز في التشريع الضريبي العراقي الضريبة  على الدخل رقم 

5279رف 10لوكر عمار فوزي كاظم المياحي  المعدل 1982لسنة (113)الوجيز في التشريع الضريبي العراقي الضريبة على الدخل رقم 

5280رف 10لوكر وليد محمد الشبيبي النافذ2004لسنة 94قانون المصارف رقم 

5281رف 10لوكر وليد محمد الشبيبي النافذ2004لسنة 94قانون المصارف رقم 

5282رف 10لوكر حيدر وهاب عبود العنزيالتسوية الصلحية في قانون الضريبة على الدخل

5283رف 10لوكر احمد الجبيرمبادئ علم االقتصاد الجزئي  والكلي 

5284رف 10لوكر احمد الجبيرالمالية العامة والتشريع المالي

5285رف 10لوكر عالء فاضل علي االعرجيالنظام المالي في المؤسسة الدينية االسالمية اراء ومقترحات

5286رف 10لوكر حسن ايوبفقه المعامالت المالية في االسالم

5287رف 10لوكر هشام زوين 1دور المحامي في المشكالت العلمية في الضرائب الشاملة م

5288رف 10لوكر هشام زوين 2دور المحامي في المشكالت العلمية في الضرائب الشاملة م

5289رف 10لوكر هشام زوين 3دور المحامي في المشكالت العلمية في الضرائب الشاملة م

5290رف 10لوكر حسين احمد دخيلاالطار السياسية االقتصاديات التحول

5291رف 10لوكر عباس مفرج الفحلالضريبة على الرواتب واالجور والمخصصات 

5292رف 10لوكر عباس مفرج الفحلالضمانات الدستورية للمكلف في مجال الضريبي

5293الرف10لوكر بان صالح عبد القادر الضرائب الكمركية في العراق   

5294الرف10لوكر فرج ادمومجموعة القوانين الضريبية

5295الرف10لوكر مهى حاجي شاهين النظام القانوني للقرض 

5296الرف10لوكر مهى حاجي شاهين التنزيالت في قانون الضريبه 


